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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1699, de 5 de JULHo 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$ 11.019.282,42 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$ 11.019.282,42 (onze Milhões, de-
zenove Mil, duzentos e oitenta e dois reais e Quarenta e dois centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012712212978338 - SEEl 0101 339037 1.200.000,00

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 335041 200.000,00

481011936415068866 - SEcTET 0101 335041 7.195.639,98

782011957114908698 - faPESPa 0101 339030 423.642,44

782011957114908698 - faPESPa 0101 449052 1.000.000,00

862012678414867576 - cPH 0101 449051 1.000.000,00

ToTal 11.019.282,42

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

081012781214998321 - SEEl 0101 339033 600.000,00

081012781214998321 - SEEl 0101 339039 600.000,00

782011912212978338 - faPESPa 0101 339033 200.000,00

782011936415068866 - faPESPa 0101 332041 3.605.999,00

782011936415068866 - faPESPa 0101 339039 3.152.063,34

782011957114908701 - faPESPa 0101 336045 133.642,44

782011957314908699 - faPESPa 0101 339020 437.577,64

782011957314908699 - faPESPa 0101 332041 90.000,00

782011972214908703 - faPESPa 0101 449052 1.000.000,00

862012678414867575 - cPH 0101 449051 300.000,00

911010442215008805 - SEPlad 0101 449051 700.000,00

961011133415088956 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339030 200.000,00

ToTal 11.019.282,42

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 5 de julho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

JosYNÉLia taVares raioL
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

Protocolo: 676404

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.064/2021-ccG, de 5 de JULHo 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. 2021/732928,

r E S o l V E:
autorizar BENEdiTo rUY SaNToS caBral, Secretário de Estado de de-
senvolvimento Urbano e obras Públicas, a viajar para Belo Horizonte/MG, 
nos dias 7 e 8 de julho de 2021, a fim de realizar visita técnica no Estádio 
Governador Magalhães Pinto - Mineirão.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE JUlHo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.065/2021-ccG, de 5 de JULHo 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 Oficio nº. 356/2021 – GAB/SEEL, 
r E S o l V E:
i. exonerar adriEllY dUraNS QUarESMa do cargo em comissão de Ge-
rente i, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer, a contar de 5 de julho de 2021.
ii. nomear darTE doS SaNToS VaSQUES para exercer o cargo em comis-
são de Gerente i, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de Esporte e lazer, a contar de 5 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE JUlHo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.066/2021-ccG, de 5 de JULHo 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 Oficio nº. 357/2021 – GAB/SEEL, 
r E S o l V E:
i. exonerar cElildES dioNi MoraiS dE oliVEira do cargo em comissão 
de assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer, a contar de 5 de julho de 2021.
ii. nomear raiMUNdo dE MoraES MaToS para exercer o cargo em co-
missão de assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de Esporte e lazer, a contar de 5 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE JUlHo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.067/2021-ccG, de 5 de JULHo 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 ofício nº. 358/2021-GaB/SEEl,
r E S o l V E:
i. exonerar Mário aNTÔNio PiNa PacHEco do cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer, a contar de 5 de julho de 2021.
ii. nomear lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo para exercer o cargo em 
comissão de assessor, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer, a contar de 5 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE JUlHo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.068/2021-ccG, de 5 de JULHo 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 ofício nº. 359/2021-GaB/SEEl,
r E S o l V E:
i. exonerar Marco aNTÔNio SoUZa dE QUEiroZ do cargo em comissão 
de assessor, código GEP-daS-012.2, com lotação na Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer, a contar de 5 de julho de 2021.
ii. nomear KEllY SiMoNE oliVEira MoNTEiro para exercer o cargo em 
comissão de assessor, código GEP-daS-012.2, com lotação na Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer, a contar de 5 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE JUlHo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.069/2021-ccG, de 5 de JULHo de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/733857,
r E S o l V E:
nomear JoSÉ HaElToN SoUZa da coSTa para exercer o cargo em comis-
são de assessor Técnico i, código GEP-daS-012.5, com lotação na Secre-
taria Estratégica de Estado de articulação da cidadania, a contar de 1º de 
julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE JUlHo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 676407
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Portaria
.

Portaria N°. 487/2021 -- crG, de 05 de Julho 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. 2021/729211, de 02/07/2021.
rESolVE: 
alTErar, conforme Processo nº 2021/729211, o período de gozo de férias 
da servidora SHEila criSTiNa faro rEiS, id. funcional nº. 5889973/4, 
concedido por meio da Portaria nº. 378/2021-crG, publicada no doE nº. 
34607, de 10/06/2021, para o período de 12/07/2021 a 10/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 de Julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 488/2021-crG, de 05 de Julho de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2021/731656, de 05/07/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado, referente ao mês de JUlHo de 2021.

id. fUNcioNal SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo GoZo

3180018/3 roSEMarY Garcia BriTo SErra 01/04/2020 a 
31/03/2021

05/07/2021 a 
03/08/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 05 de Julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 676295
Portaria Nº 481/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/710494, de 30 de junho 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 MoJU/Pa, no dia 02/07/2021.

Servidor objetivo
raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 

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

diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao chefe da casa civil, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 482/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/725086, de 1 de julho 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 BárBara do Pará/Pa, no dia 03/07/2021.

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.

Precursora de agenda pública do Governo do Estado, 
no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 483/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/710279, de 30 de junho de 2021;

rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 01 a 04/07/2021.

Servidor objetivo

PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 
funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 

diretoria do cerimonial.

a serviço do Governo do Estado, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 484/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/724397, de 1 de julho 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 MoJU/Pa, no dia 02/07/2021.

Servidor objetivo
GlaUBEr riBEiro doS SaNToS, cPf 025.469152-82, 

matrícula funcional nº 5947291/3, ocupante do cargo de 
assessor Técnico, lotado no Gabinete da casa civil.

assessorar o chefe da casa civil, em agenda, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 485/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/717335, de 30 de junho de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de SÃo fEliX do XiNGU/oUrilÂNdia/Pa, no dia 03/07/2021.

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

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.
Participar de agenda de Governo, nos referidos 

municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 486/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/725071, de 1 de julho de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaNTa BárBara do Pará/Pa, no dia 03/07/2021.

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

nia, lotada na diretoria do cerimonial.

realizar precursora, agenda pública do Governo do 
Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 489/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/725076, de 1 de julho 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 BárBara do Pará/Pa, no dia 03/07/2021.
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Servidor objetivo
faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 

funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-
trativo 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 ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 676260
Portaria N° 479/2021 – crG, de 02 de Julho 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 disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, o termo do Processo nº. 2021/513182,
rESolVE:
I – Conceder ao servidor JOÃO ROBERTO MATOS GUERREIRO, Id. Funcio-
nal n° 3156460/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, perten-
cente ao quadro de servidores efetivos desta casa civil da Governadoria do 
Estado, atuando na diretoria de documentação e informação, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 15/07/2021 a 13/08/2021, corres-
pondente ao período aquisitivo de 01/08/1999 a 31/07/2002 (2ª parte do 
triênio 1999/2002).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de Julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 480/2021-crG, de 02 de Julho 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. 2021/722889, de 01/07/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora WiViaNE dE caSTro NaSciMENTo, id. funcional 
nº. 5946824/2, ocupante do cargo de assistente operacional ii, lotada 
na coordenadoria de licitações, contratos e convênios, para substituir à 
servidora aNa rEGo caSTro, id. funcional nº. 57214014/1, ocupante do 
cargo de coordenadora de licitações, contratos e convênios, durante o 
impedimento da titular, no período de 15/07/2021 a 13/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de Julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 676062

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

errata
.

errata de terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 003/2021-cMG
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 658767
PUBLicado No doe Nº 34.592 de 24/05/2021
oNde se LÊ:
“... inciso i, da lei federal 8.666/93.”
Leia-se:
“... inciso ii, da lei federal 8.666/93.”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 02 dE JUlHo dE 2021.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM RG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado
*republicada por ter saído com incorreção o doe nº 34.627, de 
05/07/2021

Protocolo: 675956

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o chefe da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto de 1º de janeiro de 
2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.771 de 02 de janeiro de 
2019 e conforme prevê o inciso V, do art. 9º, do decreto Estadual nº 2.069 
de 20 de fevereiro de 2006 e ainda considerando a adjudicação efetuada 
no Pregão Eletrônico nº 002/2021, referente ao Processo nº 004/2021-
cPl/cMG, decide: HoMoloGar o resultado do aludido certame e autorizar 
a celebração do instrumento contratual e a emissão da Nota de Empenho.
objeto: “contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentí-
cios (Proteína de origem animal), para atender as necessidades de abas-
tecimento e consumo das Residências Oficiais do Governador do Estado do 
Pará” por um período de 12 (doze) meses.
Tipo: Menor Preço Global

Empresa Vencedora: iNTEGral diSTriBUidora dE ProdUToS aliMEN-
TÍcioS EirEli, cNPJ 15.080.238/0001- 41.
Belém(Pa), 05 de julho de 2021.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JUNIOR – CEL QOPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará

Protocolo: 676235

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 061/2021 – sF/cMG, 
de 05 de JULHo de 2021

Suprido: cassio Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2, diretor de opera-
ções. Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 6.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30.96 
(Material de Consumo) – R$ 2.000,00 Elemento de Despesa: 33.90.39.96 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – R$ 4.000,00; Fonte de 
recurso: 0301 (recursos ordinários); ordenador de despesa: osmar Vieira 
da costa Júnior, cEl QoPM.
 

Protocolo: 676340
eXtrato de Portaria Nº 062/2021 – sF/cMG, 

de 05 de JULHo de 2021
Suprido: fabricio Pereira corrêa, Mf nº 57199928/4, coordenador de 
inteligência. Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 
33.90.39.96 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); Fonte de 
recurso: 0301 (recursos ordinários); ordenador de despesa: osmar Vieira 
da costa Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 676343

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 538/2021 – di/cMG, 
de 05 de JULHo de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santarém/Pa; Período: 21 a 22/06/2021; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação); Servidor: caP QoPM rubens alan da costa Barros, 
Mf nº 57198361/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 676329
eXtrato de Portaria Nº 539/2021 – di/cMG, 

de 05 de JULHo de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Ser-
vidores/Período/diárias: Geliane Matias damasceno, Mf nº 5951050/2 e 
Nayara da Silva araújo, Mf nº 5947464/2, de 24 a 27/06/2021 (quatro de 
alimentação); alcirene Santiago Vilhena, Mf nº 5949376/2 e delival da Gama 
lobo, Mf nº 3373975/2, de 25 a 27/06/2021 (três de alimentação); e ivanete 
Bento ferreira da Silva, Mf nº 51855455/5, de 26 a 27/06/2021 (duas de 
alimentação); ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 676330
eXtrato de Portaria Nº 540/2021 – di/cMG, 

de 05 de JULHo de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
25 a 27/06/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); Servidora: 
SUB TEN PM r/r Maria José dos Santos fernandes, Mf nº 5630070/2; or-
denador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 676332
eXtrato de Portaria Nº 541/2021 – di/cMG, 

de 05 de JULHo de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/
Pa; Período: 25 a 28/06/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 
3,0 (pousada); Servidora: 3º SGT PM r/r Marlise de lima Silva, Mf nº 
5107598/4; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 676334
eXtrato de Portaria Nº 542/2021 – di/cMG, 

de 05 de JULHo de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Perí-
odo: 24 a 28/06/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pou-
sada); Servidores: cláudio Benedito de oliveira Gomes, Mf nº 3358968/2 
e iolene leandro Tavares, Mf nº 5397146/4; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 676335
eXtrato de Portaria Nº 543/2021 – di/cMG, 

de 05 de JULHo de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: curuçá/Pa; Período: 23 a 24/06/2021; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM Marcio 
da cunha cardoso, Mf nº 4220585/2, 2° SGT BM Pedro Nazareno dos 
Santos Modesto, Mf nº 5602289/2, cB PM raimundo Hélio Pereira de lima, 
Mf nº 57232600/2, cB PM diogo da Silva lopes, Mf nº 57232499/2, cB 
PM daniel dos Santos carvalho, Mf nº 54194238/3; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 676336
eXtrato de Portaria Nº 544/2021 – di/cMG, 

de 05 de JULHo de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Miguel do Guamá/Pa; Período: 24 a 25/06/2021; Quan-
tidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1° TEN 
QoPM Victor lincoln da cunha Barros, Mf nº 4220541/2, 2° SGT PM Je-
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remias da Silva de Brito, Mf nº 5591902/2, cB PM antonivaldo rodrigues 
alcantara, Mf nº 57222607/2, cB PM Henrique de araujo dos Santos 
deus Junior, Mf nº 57222328/2, cB PM rafael de Jesus Barreto, Mf nº 
4220254/3; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 676337

eXtrato de Portaria Nº 545/2021 – di/cMG, 
de 05 de JULHo de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
25 a 26/06/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); Servidor: 
cleto Pimentel dos Santos, Mf nº 51855454/4; ordenador: cEl QoPM os-
mar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 676338

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 322/2021-PGe.G., de 05 de julho de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, a servidora, Zurishaday Silveira da Silva Nascimento, id. fun-
cional nº 55586347/2, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente a 1ª 
parcela do triênio 2010/2013, no período de 15.07 a 13.08.2021, devendo 
responder pelo cargo de chefe de Secretaria, o servidor, Enock de Souza 
rabelo Junior, id. funcional nº 5817951/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 676218
Portaria Nº 309/2021-PGe.G., de 05 de julho de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor, antônio carlos dias Mendes, id. funcional nº 
3153088/1, 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao triênio 
2012/2015, no período de 12.07 a 09.09.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 675926

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

coNtrato
.

rescisÃo de coNtrato
eXtrato de rescisÃo UNiLateraL do coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 11/2019
ProcESSo:2019/501112.
coNTraTaNTE: Secretaria de articulação da cidadania.
coNTraTada: crEdicar locadora dE VEicUloS lTda.
cNPJ: 22.257.109/0001-41.
ENdErEÇo: cristiano Moreira Sales, n° 42, bairro Estoril, cidade de Belo 
Horizonte /MG, cep: 30.494-360
oBJETo: rescisão de contrato administrativo nº 11/2019.
fUNdaMENTo lEGal: a rescisão contratual em questão encontra amparo 
no disposto no art. 79, inciso i, e art. 77 e 78, inciso i, da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como cláusula décima do 
contrato originário.
daTa dE rESciSÃo: 01/07/2021
ordenador: ricardo BriSolla BalESTrEri

Protocolo: 675903

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria aGe Nº 064/2021-GaB, de 05 de julho 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 2021/731028.

rESolVE:
I – Conceder Suprimento de Fundos à servidora Lecilene Tavares de Azeve-
do, matrícula nº 57213146/5, cPf Nº 228.987.192-34, ocupante do cargo 
de assessor Superior i, lotada nesta aGE;
II – O valor do suprimento corresponde a R$ 4.000,00 (quatro mil 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: 11108.04.122.1297-8409, 
conforme a natureza das despesas:
– 3.33.90.30-96 - R$ 2.000,00-Material de Consumo
– 3.33.90.39-96 - R$ 2.000,00-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: 676166
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 130 de 05 JULHo de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.614, de 18 
de junho de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015
dESiGNa o GESTor dE ParcEria e seu suplente, conforme previsto na 
lei 13.019/2014 e alterações.
Nº do TErMo dE foMENTo: 07.2021- iNSTiTUTo SaÚdE E SUSTENTaBi-
lidadE Ercilia NicodEMoS - iSSEN, cNPJ: 15.616.175/0001-03
oBJETo: aquisição de Veiculo Micro Ônibus para o instituto Saúde e Sus-
tentabilidade Ércília Nicodemos, visando contribuir para a execução apoio 
logístico nas ações e projetos do iSSEN em diversos municípios paraenses.
daTa dE iNÍcio da dESiGNaÇÃo: 05/07/2021
TiTUlar GESTor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade fun-
cional: 55588559, assessora operacional.
SUPlENTE do GESTor da ParcEria: robson de castro Silva, coordena-
dor, identidade funcional:57213878/2
GaBiNETE do PrESidENTE, 05 de JUlHo dE 2021
JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS
Presidente em exercício da fundação ParaPáZ

Protocolo: 676215

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto Nº 007/2021
oBJETo: aquisição de Veiculo Micro Ônibus para o instituto Saúde e Sus-
tentabilidade Ércília Nicodemos, visando contribuir para a execução apoio 
logístico nas ações e projetos do iSSEN em diversos municípios paraenses.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: iNSTiTUTo SaÚdE E SUSTENTaBilidadE Ercilia Nico-
dEMoS - iSSEN
cNPJ: 15.616.175/0001-03
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Funcional Programática: 14.422.1500.8815– (Polo de inclusão - PARAPAZ)
Elemento de Despesa: 4450-41 (Auxílios/ instituições sem fins lucrativos)
Fonte de Recursos: 0301 – (Superávit)
ação: 267837
Pi: 20EMEN00123
Valor: r$ 438.500,00 (quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos reais)
ViGÊNcia: início: data da publicação do extrato de Termo de fomento /
fim: 31 de abril de 2022.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei nº 13.019/2014, lei nº 13.204/2015, decre-
tos Estaduais nº.768/2013, 733/2013, 870/2013
daTa da aSSiNaTUra: 30/06/2021
ordENador rESPoNSáVEl: Jhon Keven cavalcante campos
JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS
Presidente em exercício da fundação ParaPáZ

Protocolo: 676208

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 621/2021-daF/sePLad, de 02 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
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coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°. 205515a/1, e os termos do Processo 
nº 2021/718990.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 61 (sessenta e um) dias de licença para Tra-
tamento de Saúde à servidora Maria JoSE cardoSo liMa, id. funcional 
nº. 3277569/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotada na 
diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas, no período de 29.06.2021 a 
28.08.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 02 de julho de 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 676079
Portaria Nº 622/2021-daF/sePLad, de 02 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/727294 e, ainda, o ates-
tado Médico de 28/06/2021,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora aliNE da coSTa oliVEira, id. funcional nº. 
54196765/3, ocupante do cargo de assessor Técnico ii, lotada na di-
retoria do Sistema de Gestão de Pessoas, no período de 28/06/2021 a 
12/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 676093

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 002 ao coNtrato Nº 06/2019 – sead/
daF (coNta coNtrato Nº 1037230191-ceLPa).

a EXMa. Sra. HaNa SaMPaio GHaSSaN, SEcrETária dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo do Pará, No USo dE SUaS aTriBUi-
ÇÕES, rESolVE:
EXPEdir a presente apostila ao coNTraTo Nº 06/2019-SEad/daf, (con-
trato nº 1037230191 - celpa), decorrente da dispensa de licitação nº 
03/2019 – SEPLAD, cujo objeto consiste na Compra de Energia Elétrica 
Regulada – CCER e o Uso do Sistema de Distribuição - CUSD, a ser dispo-
nibilizada pela empresa centrais Elétricas do Pará S/a (cElPa) à Secretaria 
de Estado de Administração – SEAD, no ponto de entrega localizado à 
Travessa Nazaré, nº 871, na Unidade consumidora da SEad, denominada, 
“CASA ONU”, firmado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, e a EQUA-
Torial Para diSTriBUidora dE ENErGia S.a, para registrar:
I – A prorrogação automática realizada pela Equatorial, a partir 
de 22/07/2021, com a qual consente a SEcrETaria dE ESTado dE Pla-
NEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo do Pará, conforme disciplinado no su-
bitem 3.5, cláusula Terceira, Parte ii, do contrato de compra de Uso de 
Sistema de Distribuição – CSUD e acima mencionado.
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
Belém, 01 de julho de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 676375
1º terMo de aPostiLaMeNto ao terMo de coModato 

Nº 01/2019 – sePLad/daF
A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SE-
Plad, com sede na Travessa do chaco, Nº 2350, inscrita no cNPJ/Mf Nº 
35.747.782/0001-01, neste ato representada pela Secretária de Estado de 
Planejamento e administração HaNa SaMPaio GHaSSaN, brasileira, por-
tadora da cédula de identidade Nº 2313755 e do cPf/Mf Nº 297.292.202-
63, residente e domiciliada nesta cidade, resolve apostilar o Termo de co-
modato nº 01/2019-SEAD/DAF, firmado com a ARAPAR EMPREENDIMEN-
ToS E ParTiciPaÇÕES lTda, cNPJ/Mf nº 16.692.397/0001-60, com sede 
na avenida Brigadeiro faria lima, nº 227, 20º andar, conjuntos 203 e 204, 
Jardim Paulistano, São Paulo/SP, conforme cláusulas e condições abaixo:
cLÁUsULa PriMeira – oBJeto do aPostiLaMeNto
1.1. o presente Termo apostilamento tem por objeto a repactuação dos 
valores do TErMo dE coModaTo nº 01/2019, cláusula quinta, parágrafo 
segundo referente ao período de 16/07/2019 a 15/07/2020.
cLÁUsULa seGUNda – do reaJUste
2.1. o valor mensal reajustado é de r$ 81.013,60 (oitenta e um mil, tre-
ze reais e sessenta centavos), o valor total do mês de julho até dezem-
bro/2020 é de r$ 486.081,60 (quatrocentos e oitenta e seis mil, oitenta e 
um reais e sessenta centavos), a diferença entre o que foi pago de julho 
a dezembro de 2020 e o valor que deveria ser pago com reajuste é de r$ 
10.147,68 (dez mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e o 
valor de janeiro a dezembro/2021: r$ 972.163,20 (novecentos e setenta e dois 
mil, cento e sessenta e três reais e vinte centavos).
2.2. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir de 07/2020.
cLÁUsULa terceira – da FUNcioNaL ProGraMÁtica
3.1 - os recursos orçamentários necessários para atender as despesas 
decorrentes da ESTaÇÃo cidadaNia no imóvel objeto do presente Termo, 
constam do orçamento aprovado da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNE-
JaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, para o exercício de 2021, como a seguir 
especificado:

Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.422.1500.8805 – Implementação da Estação 
Cidadania – SEPLAD
Uo: 17101
Programa de Trabalho: 04.422.1500.8805 – Implementação da Estação 
Cidadania – SEFA
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Fonte: 0101000000 – Tesouro Estadual
Uo: 66201
Programa de Trabalho: 06.422.1500.8805 – Implementação da Estação 
Cidadania – DETRAN
Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – PJ
Fonte: 0261008747 – Recursos Próprios de Parceiros
Valor Mensal reajustado: r$ 81.013,60
Valor Total de julho até dezembro/2020: r$ 486.081,60
Valor de Janeiro a dezembro/2021- r$ 972.163,20
Natureza da Despesa: 33.90.92 – DEA – Despesas de Exercícios Anteriores
Valor: r$ 10.147,68 (diferença de jul/dez/2020)
fonte: 0101000000
origem de recursos: Tesouro Estadual
cLÁUsULa QUarta – da ViGÊNcia
4.1 - o presente Termo de apostilamento terá vigência com início em 16 de 
julho de 2020 e término em 15 de julho de 2021.
cLÁUsULa QUiNta – PUBLicaÇÃo
6.1 - incumbirá à comodatária providenciar a publicação deste instrumen-
to, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na lei nº 
8.666/93.
cLÁUsULa seXta – da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
3.1 - o presente termo apostilamento tem amparo legal no artigo 65, pa-
rágrafo 8º da lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa sÉtiMa – ratiFicaÇÃo
7.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas do 
Termo de Comodato inicial, firmado entre as partes.
E, por estarem assim justos e contratados as partes assinam o presente 
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das tes-
temunhas abaixo relacionadas, para todos os efeitos legais.
Belém, 01 de julho de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 676171

FÉrias
.

Portaria Nº 625/2021-daF/sePLad, de 05 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/720644,
rESolVE:
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares ao servidor 
EdEMilSoN faGUNdES BarBoSa, id. funcional nº 54185970/3, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão Pública, lo tado na coordenadoria de com-
pras Governamentais – DGL/SEPLAD, no período de 02 de agosto de 2021 
a 30 de agosto de 2021, referente ao período aquisitivo de 29 de março de 
2020 a 28 de março de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 676213
Portaria Nº 624/2021-daF/sePLad, de 05 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria  nº 9/2021 – CCG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
considerando o Processo nº. 2021/710732,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria Nº 530/2021-daf/SEPlad de 14/06/2021, 
publicada no doE nº. 34.614 de 18/06/2021, referente à concessão 
de férias do servidor Marcio JorGE liMa alVES id. funcional nº. 
57189798/1, ocupante do cargo de assistente administrativo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 676160
Portaria Nº 608/2021-daF/sePLad, de 01 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/605927,
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rESolVE:
forMaliZar, a contar de 15/06/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
400/2021 – DAF/SEPLAD de 17/05/2021, publicada no DOE nº. 34.589 
de 20/05/2021, ao servidor rafaEl daVid MoNTEiro PErEira, id. 
funcional nº. 57205147/1, ocupante do cargo de Economista, lotado na 
Coordenadoria de Recursos Voluntários – DCR/SEPLAD.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 609/2021-daF/sePLad, de 01 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria  nº 9/2021 – CCG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
considerando o Processo nº. 2021/696105,
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.530/2021-daf/SEPlad de 14/06/2021, publicada 
no doE nº. 34.614 de 18/06/2021, referente à concessão de férias da 
servidora lUciaNa SaNToS dE oliVEira id. funcional nº. 54189100/3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública / coordenador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 611/2021-daF/sePLad, de 01 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/696105,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora lUciaNa 
SaNToS dE oliVEira id. funcional 54189100/3, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão Pública / coordenador, lo tada na coordenadoria de Mo-
nitoramento de Projetos Estratégicos – DPE/SEPLAD, no período de 23 de 
setembro de 2021 a 07 de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo 
de 24 de janeiro de 2017 a 23 de janeiro de 2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 613/2021-daF/sePLad, de 01 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/698384,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora JESSica 
VEloSo SaNToS SilVa id. funcional 57215161/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, lo tada na coordenadoria de apoio a Estação ci-
dadania – Marabá/DDG/SEPLAD, no período de 02 de agosto de 2021 a 31 
de agosto de 2021, referente ao período aquisitivo de 12 de fevereiro de 
2018 a 11 de fevereiro de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 676000

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad)
ceNtro de PerÍcias cieNtÍFicas “reNato cHaVes” – cPcrc-Pa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM carGos 

de NÍVeis MÉdio e sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-176

editaL N° 81/sePLad-cPcrc/Pa, de 05 de JULHo de 2021
eXcLUsÃo caNdidato sUB JUdice

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD e o 
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES” - cPcrc/Pa, 
no uso das atribuições legais, visando dar cumprimento à decisão judi-
cial proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0809904-
49.2020.8.14.0000, tornam público a eXcLUsÃo da candidata sub 
judice ao cargo de Perito Médico Legista – Belém sUeLLeN sirLeide 
Pereira YaMaNo, inscrição nº 021455, do concurso Público c-176.

Belém/Pa, 05 de julho de 2021. 
JosYNÉLia taVares raioL
Secretária de Estado de Planejamento e administração, respondendo. 
ceLso da siLVa MascareNHas 
Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”

Protocolo: 676402 
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo – sePLad 

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria 
– seaP

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio)

coNcUrso PÚBLico c-208
editaL No 02 /seaP/sePLad, de 05 de JULHo de 2021.

retiFicaÇÃo do editaL de aBertUra
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNi-
teNciÁria (seaP), no uso das suas atribuições legais, torNaM PÚ-
BLica a retiFicaÇÃo ao Edital n.o 01/SEaP/SEPlad, de 29 de junho 
de 2021, que regulamenta a realização do concurso público destinado ao 
provimento de vagas no cargo de Policial Penal (agente Penitenciário), con-
forme a seguir:
1) No item 04:
iNcLUir: 4.2.1 Nos termos do §3º do art. 23 da lei complementar n. 
8.937, de 02 de dezembro de 2019, é vedado o ingresso no cargo de pro-
vimento efetivo de agente Penitenciário de candidato portador de neces-
sidades especiais, em virtude das atribuições e especificidades do cargo, 
de acordo com o art. 39 inciso ii, do decreto federal nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, que regulamenta a lei federal nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989.
2) No item 06:
oNde se LÊ:
6.3.2 o daE poderá ser reimpresso até a data do término das inscrições, 
sendo que a cada reimpressão do daE constará uma nova data de venci-
mento, devendo a sua quitação ser realizada obrigatoriamente em um dos 
bancos listados no subitem 6.2.2 do presente edital.
6.4.5.2 o candidato deverá obrigatoriamente, no ato da inscrição, escolher 
o cargo e a respectiva região de lotação da vaga a que irá concorrer, sendo 
vedado alterá-la.
Leia-se:
6.3.2 o daE gerado pelo Sistema Eletrônico de inscrições do cETaP terá 
vencimento datado para os dois dias subsequentes à data em que foi gera-
do, exceto os boletos que forem gerados no último dia de inscrição.
6.4.5.2 o candidato deverá obrigatoriamente, no ato da inscrição, escolher 
o cargo, a respectiva região de lotação da vaga a que irá concorrer e a 
cidade de prova, sendo vedado alterá-los.
iNcLUir:
6.3.3 o daE gerado no último dia de inscrição, mesmo que reimpresso, 
terá como data de vencimento o primeiro dia útil posterior ao último dia 
de inscrição.
6.3.4 após o vencimento do daE, o título não poderá ser utilizado para pa-
gamento da inscrição podendo, porém, ser reimpresso através do Sistema 
Eletrônico de inscrições do cETaP que irá gerar
novo daE com nova data de vencimento, observando as mesmas condições 
do subitem 6.3.3 deste Edital.
6.3.5 o pagamento da taxa de inscrição após o prazo previsto no presente 
edital, a realização de qualquer modalidade de pagamento que não seja 
pela quitação do daE e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado 
neste Edital implicam o cancelamento da inscrição.
6.3.6 Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscri-
ção, comprovante de agendamento bancário.
6.3.7 Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em 
caixa eletrônico, por meio de cartão de crédito, via postal, fac-símile (fax), 
transferência ou depósito em conta corrente, doc/TEd, ordem de paga-
mento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.
6.3.8 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar 
o pagamento do daE ou realizá-lo por outro meio válido, devendo ser res-
peitado o prazo-limite determinado neste Edital.
6.3.9 o candidato deverá conferir os dados do daE referente à taxa de 
inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a não conferência dos 
respectivos dados, bem como o pagamento de daE falso. a não observa-
ção destas orientações por parte do candidato poderá́ ocasionar a sua não 
participação no certame.
6.3.10 após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter 
em segurança o daE devidamente autenticado, que deverá ser conservado 
até a data de realização da Prova objetiva e Prova discursiva.
6.4.5.2.1 o candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um 
cargo/lotação.
6.4.5.2.2 caso o candidato realize mais de uma inscrição, será considerada 
como oficial apenas a mais recente, considerando a data, hora, minuto e 
segundo do preenchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de inscri-
ções do cETaP.
3) No item 07:
oNde se LÊ: 
7.2 os candidatos inscritos no cadÚnico deverão apresentar requerimen-
to específico (ver modelo disponível na página de acompanhamento do 
concurso público) devidamente preenchido, com indicação do Número de 
Identificação Social (NIS), cópia do documento de identidade (ver subitem 
9.4) e o comprovante de inscrição no cadÚnico em plena validade.



10  diário oficial Nº 34.629 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

7.3 Para o protocolo de entrega e/ou envio do requerimento de isenção da 
taxa de inscrição, o
candidato poderá utilizar-se de um dos meios a seguir descritos:
7.4 os requerimentos de isenção da taxa de inscrição deverão ser pro-
tocolados/enviados, impreterivelmente, entre os dias 06 e 07 de julho de 
2021. os requerimentos protocolados/enviados após esse período não se-
rão conhecidos. 
7.4.1 Para requerimentos feitos de forma presencial, o candidato deve pro-
tocolar nos dias 06 e 07 de julho de 2021, entre os horários de 8h e 18h. 
7.4.2 Para requerimentos feitos veia postal, valerá a data do protocolo.
7.4.3 requerimentos feitos via internet, deverão ser enviados entre as 8h 
do dia 06 até às 23he59min do dia 07 de julho de 2021
7.6 a veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção 
da taxa de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato, po-
dendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas 
informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra 
a fé pública, o que acarretará a eliminação do concurso público, aplicando-
se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do decreto federal no 
. 83.936/1979.
Leia-se: 
7.2 os candidatos inscritos no cadÚnico deverão:
a) Solicitar a isenção da Taxa de inscrição, selecionando o “Tipo de Soli-
citação” “Candidato Hipossuficiente” e preencher os dados requeridos, in-
dicando o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico, 
tudo isso disponibilizado no formulário Eletrônico de inscrição no endereço 
eletrônico https://www.cetapnet.com.br; 
b) Preencher e Enviar a “declaração de que atende à condição de ser 
membro de família de baixa renda” (ver modelo disponível na página 
de acompanhamento do concurso público), nos termos do decreto federal 
n.º 6.135, de 26 de junho de 2007, devidamente preenchida conforme 
modelo disponibilizado no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.
br , a qual deverá ser entregue presencialmente no cac-cETaP (ver item 
21); oU enviada via postal para a sede do cETaP; oU via upload, por 
meio de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.
cetapnet.com.br , oU;
c) Enviar cópia do documento de identidade (ver subitem 9.4).
7.3 Para o protocolo de entrega e/ou envio da “declaração de que aten-
de à condição de ser membro de família de baixa renda”, o candidato 
poderá utilizar-se de um dos meios a seguir descritos:
7.4 a “declaração de que atende à condição de ser membro de fa-
mília de baixa renda” e a cópia do documento de identidade deverão 
ser protocolados/enviados, impreterivelmente, entre os dias 06 e 08 de 
julho de 2021. os documentos protocolados/enviados após esse período 
não serão conhecidos.
7.4.1 Para documentos entregues de forma presencial, o candidato deve pro-
tocolar nos dias 06 e 08 de julho de 2021, entre os horários de 8h e 18h.
7.4.2 Para documentos enviados via postal, valerá a data da postagem.
7.4.3 a Solicitação de isenção da Taxa de inscrição prevista na alínea “a” 
do subitem 7.2 do presente edital deveráo ser realizada entre às 8h do dia 
06 até às 23h59min do dia 07 de julho de 2021 no endereço eletrônico 
https://www.cetapnet.com.br .
7.6 a veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção 
da taxa de inscrição e na declaração de que atende à condição de ser 
membro de família de baixa renda será de inteira responsabilidade 
do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de 
serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, 
por crime contra a fé pública, o que acarretará a eliminação do concurso 
público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do 
decreto federal n.o 83.936/1979.
iNcLUir no subitem 7.11:
k) apenas entregar/enviar a documentação, mas não solicitar a isenção 
no sistema. 
4) No item 15:
oNde se LÊ:
15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de In-
formações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, 
que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital 
específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos 
seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu 
nos últimos 5 (cinco) anos: 
Leia-se:
15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de In-
formações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo V do presente Edital, 
que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital 
específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos 
seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu 
nos últimos 5 (cinco) anos: 
No anexo 01 - conteúdo Programático: 
eXcLUir a “lei n.o 4.898, de 09 de dezembro de 1965 (abuso de autori-
dade) e suas alterações” dos Conhecimentos Específicos; e, 
iNcLUir a lei n.o 13.869, de 05 de setembro de 2019 nos conhecimentos 
Específicos.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 05 de julho de 2021.
JosYNÉLia taVares raioL
Secretária de Estado de Planejamento e administração, respondendo.
JarBas VascoNceLos do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 676403

retiFicaÇÃo Nº 15/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 1663 de 18/06/2021, publicado no d.o.e nº 34.616 de 
21/06/2021.
oNde se LÊ:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social....

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor

362011412212978338– Fundação ParáPaz 0301 334041 800.000,00

Leia-se:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social....

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor

362011442215008815 – Fundação ParáPaz 0301 335041 800.000,00

retiFicaÇÃo Nº 16/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 1664 de 18/06/2021, Publicado no d.o.e nº 34.616 de 
21/06/2021.
oNde se LÊ:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social....

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
362011412212978338– Fundação ParáPaz 0101 334041 499.985,00

Leia-se:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social....

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
362011442215008815 – Fundação ParáPaz 0101 335041 499.985,00

Portaria Nº 184, de 5 de JULHo de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSYNÉlia TaVarES raiol
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

aNeXo a Portaria Nº 184, de 5 de JULHo de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENTá-
ria/GrUPo 

dE dESPESa/
SUBGrUPo dE 

dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

iNfra-ES-
TrUTUra E 

TraNSPorTE
NGTM

investimentos 0,00 0,00 7.995.152,94 0,00 7.995.152,94
desapropriação

 0101 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
obras e insta-

lações
 0131 0,00 0,00 7.495.152,94 0,00 7.495.152,94

SETraN
investimentos 0,00 0,00 2.234.655,63 0,00 2.234.655,63
Equipamentos 

e Material 
Permanente

 6101 0,00 0,00 4.155,63 0,00 4.155,63
obras e insta-

lações
 0124 0,00 0,00 2.230.500,00 0,00 2.230.500,00

SUBordi-
NadoS ao 

GoVErNo do 
ESTado
Enc. PGE

Pessoal e Encar-
gos Sociais 0,00 0,00 2.481.148,68 0,00 2.481.148,68
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Sentença 
Jurídica

 0101 0,00 0,00 2.481.148,68 0,00 2.481.148,68
fundação 
ParáPaz

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

despesas 
ordinárias

 0101 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

desenvolvi-
mento Urbano 
- Habitação, 

Saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 0,00 7.995.152,94 0,00 7.995.152,94

NGTM
 0101 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
 0131 0,00 0,00 7.495.152,94 0,00 7.495.152,94

Encargos 
Especiais 0,00 0,00 2.481.148,68 0,00 2.481.148,68

Enc. PGE
 0101 0,00 0,00 2.481.148,68 0,00 2.481.148,68

Governança 
Pública 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

fundação 
ParáPaz

 0101 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
infraestrutura e 

logística 0,00 0,00 2.234.655,63 0,00 2.234.655,63

SETraN
 0124 0,00 0,00 2.230.500,00 0,00 2.230.500,00
 6101 0,00 0,00 4.155,63 0,00 4.155,63

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

0101 - 
rEcUrSoS 

ordiNarioS                                         
0,00 0,00 3.181.148,68 0,00 3.181.148,68

0124 - royaltie 
Mineral 0,00 0,00 2.230.500,00 0,00 2.230.500,00

0131 - 
oPEracoES 
dE crEdiTo 
EXTErNaS                               

0,00 0,00 7.495.152,94 0,00 7.495.152,94

6101 - recursos 
de contra-
partida de 
convênios

0,00 0,00 4.155,63 0,00 4.155,63

ToTal 0,00 0,00 12.910.957,25 0,00 12.910.957,25

Portaria Nº 185, de 05/07/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 6.457.552,44 (Seis Milhões, Quatrocentos e cinquenta e 
Sete Mil, Quinhentos e cinquenta e dois reais e Quarenta e Quatro centa-
vos), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unida-
de(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
291012678214867430 - 

SETraN 0124 444042 1.775.276,90

291012678214867505 - 
SETraN 0124 444042 4.682.275,54

ToTal 6.457.552,44

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
291012678214867430 - 

SETraN 0124 449051 1.775.276,90

291012678214867505 - 
SETraN 0124 449051 4.682.275,54

ToTal 6.457.552,44

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
JoSYNÉlia TaVarES raiol
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

Protocolo: 676405

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 73 de 05 de JULHo de 2021
institui valores de cobrança para contratação dos serviços dos sistemas do 
ambiente ediário.
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso 
da atribuição que lhe confere o Decreto Estadual publicado no Diário Oficial 
do Estado em 02.06.2021;
considerando a tabela de matriz de custos da manutenção dos serviços, 
resolve:
art. 1º: disponibilizar os serviços do ambiente atual de gestão do diário 
Oficial do Estado em formato de serviço.
art. 2º: o ambiente ediário é composto por sistemas informatizados dividi-
dos em módulos e estão descritos no anexo i desta portaria.
art. 3º: o ambiente ediário é composto por serviços prestados por colabo-
radores e estão descritos no anexo ii desta portaria.
art. 4º: o valor mensal e a unidade de medida de cada serviço realizado 
por sistema informatizado ou serviço prestado por colaborador está descri-
to no anexo iii desta portaria.
art. 5º: o valor de qualquer customização no ambiente deverá ser de r$ 
120,00 (cento e vinte reais) por hora de serviço.
art. 6º: a quantidade de horas mínima de customização inicial deverá 
constar em contrato na hora da contratação.
art. 7º: Quaisquer customizações posteriores a implantação inicial deve-
ram ser contratadas a parte do contrato mensal.
art. 8º: o valor do suporte de cada módulo do sistema informatizado já 
está previsto no pagamento mensal do respectivo módulo.
Art. 9º: O valor final da contratação será a soma das quantidades e de cada 
módulo ou serviço previsto em contrato.
art. 10º: a forma de contratação será em modelo anual com pagamentos 
mensais.
anexo i – sistemas informatizados

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

Gestor ediário Gestão de conteúdo
Gestor ediário financeiro
Gestor ediário assinador digital de documentos

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

área
Serviço
Envio de conteúdo
Suporte em gestão de validação de conteúdo
Envio de conteúdo
atendimento ao público da loja
Envio de conteúdo
Suporte para equipes na administração do módulo de envio de conteúdo
Envio de conteúdo
administração do módulo de envio de conteúdo
Gestor ediário
Suporte em administração de Periódicos

anexo ii – serviços prestados

área Serviço
Envio de conteúdo Suporte em gestão de validação de conteúdo
Envio de conteúdo atendimento ao público da loja
Envio de conteúdo Suporte para equipes na administração do módulo de envio de conteúdo
Envio de conteúdo administração do módulo de envio de conteúdo

Gestor ediário Suporte em administração de Periódicos
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 administração da Gestão de conteúdo

Gestor ediário Suporte para equipe do módulo financeiro

Gestor ediário Administração do módulo financeiro

Gestor ediário Suporte para o módulo assinador digital de documentos

Gestor ediário administração do módulo assinador digital de documentos

formatador de conteúdo Suporte para os sistemas

formatador de conteúdo Gerar o arquivo para editoração

formatador de conteúdo Gerar os moldes, tarjas e matriz

Publicação de Periódico Portal de acesso no datacenter da autarquia

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

Publicação de Periódico armazenamento dos arquivos utilizando estrutura da autarquia

anexo iii – Valores dos sistemas e serviços

área Módulo / Serviço Unidade de 
medida Quant. Valor mensal

Envio de conteúdo Gestão de conteúdo do usuário instalação 1 r$525,00

Envio de conteúdo frente de loja instalação 1 r$525,00

Envio de conteúdo administrativo instalação 1 r$525,00

Envio de conteúdo atendimento ao público da loja hora 30 r$1.050,00

Envio de conteúdo administração do módulo de envio de conteúdo hora 30 r$1.050,00

Gestor ediário Gestão de conteúdo instalação 1 r$525,00

Gestor ediário financeiro instalação 1 r$1.575,00
Gestor ediário assinador digital de documentos instalação 1 r$525,00
Gestor ediário administração da Gestão de conteúdo hora 30 r$1.050,00
Gestor ediário Administração do módulo financeiro hora 30 r$1.050,00

Gestor ediário administração do módulo assinador digital de 
documentos hora 120 r$1.050,00

formatador de 
conteúdo Gerador de arquivo para editoração instalação 1 r$1.050,00

formatador de 
conteúdo Gestão de moldes, tarjas e matriz instalação 1 r$525,00

formatador de 
conteúdo Gerar o arquivo para editoração hora 30 r$1.050,00

formatador de 
conteúdo Gerar os moldes, tarjas e matriz hora 30 r$1.050,00

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

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

 

Publicação de Periódico

armazenamento dos 
arquivos utilizando 

estrutura da autarquia Megabyte 1024 r$1.050,00

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aroldo carNEiro
Presidnte em exercício

Protocolo: 676012

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 074 de 05 de JULHo de 2021.
o Presidente em exercício da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 
de junho de 2021, publicado no Diário Oficial de nº 34.602 de 02 de junho 
de 2021.
considerando o PaE dE Nº 2021/731061
resolve:
designar a servidora, SaMara faBiaNa fUrTado da SilVa, matrícula 
nº 57216245/4, para responder como ASSESSOR – DAS 012-4, durante 
o impedimento legal da servidora, odalia fiGUEirEdo lEal, matrícu-
la nº 57188253/2, no período de gozo de suas férias de 05/07/2021 a 
03/08/2021, correspondente ao período aquisitivo 2020/2021, conforme 
Portaria de nº 063 de 31/05/2021, publicado no doE de nº 34.600 de 
01/06/2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente, em exercício.

Protocolo: 676193

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 099 de 02 de julho de 2021
EXclUir, o nome do servidor BENEdiTo rodriGUES BiTENcorT JUNior, 
matricula nº 57213088/2, da Portaria coletiva Nº 088 de 17/06/2021, pu-
blicada no doE de nº 34.619 de 23/06/2021, protocolo nº 670260, que 
concedeu férias regulamentares no período de 01/07/2021 a 30/07/2021.
aNiZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro/iaSEP
 

Protocolo: 676221

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 065/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
Considerando deferimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo 
iGEPrEV

ProcESSo
 TcE iNTErESSado(a)

1 2020/611760 2019/54230-0 JaiME fErrEira da NaTiVidadE

2 2020/576065 2019/52472-8 raiMUNdo carValHo araUJo

3 2020/576065 2019/53243-1 JUVENal fErrEira liMa

4 2020/576065 2019/53261-6 SElMa MiriaN corrEa dE SiQUEira

5 2020/576065 2019/51803-3 JoÃo BENEdiTo doS SaNToS

6 2020/576065 2019/51951-3 aNToNio fErrEira doS rEiS

7 2020/576065 2019/53470-0 loUrENÇo doS rEiS SaNToS

8 2020/576065 2019/53375-1 MaNUEl doS SaNToS fErrEira

9 2020/576065 2019/53557-5 Maria do carMo aZEVEdo MariNHo

10 2020/576065 2019/51872-5 Maria daS GraÇaS fariaS da SilVa

11 2020/576065 2019/52051-2 Maria HElENa diaS ViEira

12 2020/611335 2019/51980-3 fraNciSco dE aSSiS oliVEira liMa

13 2020/611335 2019/51980-3 aliNE MoraES liMa

14 2020/611335 2019/51980-3 alEXaNdrE MoraES liMa

15 2020/611276 2019/54804-5 Maria alVES da SilVa

16 2020/611276 2019/54060-0 JoaNa GoMESSoUZa

17 2020/611643 2019/53933-9 roSilMa MarTiNS oliVEira

18 2020/611643 2019/54912-8 VilMa BaSToS aMaNaJaS

19 2020/611643 2019/53914-6 Maria JoSÉ SoarES TriNdadE

20 2020/611643 2019/54820-5 EliaNa da coSTa fiGUErEdo

21 2020/611581 2019/53749-0 aNTÔNio BaTiSTa laUrido

22 2020/611581 2019/53345-6 Zilda ElclidES liSBoa corrÊa

23 2020/560123 2019/52480-8 NaZarÉ SErrÃo coSTa

24 2020/560123 2019/50832-0 lEoNildE dE oliVEira BriTo Maia

25 2020/560123 2019/50864-1 JUlia fErrEira Gaia

26 2020/560123 2019/53951-0 cEloNicE aSSUNÇÃo MoraES dE oliVEira

27 2020/560123 2019/54066-6 JoSÉ Maria SaNToS
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28 2020/560123 2019/54156-7 BErNadETE coNcEiÇÃo PiNHEiro dE MoraES

29 2020/560123 2019/54309-6 JoSÉ dE ariMaTÉia fraNÇa

30 2020/560123 2019/52455-7 Pio MENEZES VEiGa NETTo

31 2020/560123 2019/52374-7 aNa lUcia fErrEira da SilVa

32 2020/611483 2019/53394-4 Maria da GlÓria doS SaNToS

33 2020/611420 2019/52261-0 lEaNdro rodriGUES doS SaNToS

34 2020/576163 2019/50440-3 iracEMa ZiZa da crUZ

35 2020/576163 2019/54200-5 Maria dE fáTiMa BalBiNo NUNES

36 2020/576163 2019/54404-4 EMilZa Maria GUiMarÃES SaViNo

37 2020/576163 2019/54424-8 claUdEMir alVES da rocHa

38 2020/576163 2019/54806-7 Maria do rEMÉdio liSBoa

39 2020/611911 2018/51955-1 diValEia MoUrÃo rodriGUES

40 2020/611848 2019/54453-2 Maria rEGiNa SaraiVa araUJo

41 2020/592266 2019/54178-2 lUcilda dE araÚJo MarTiNS

42 2020/592266 2019/54199-7 Maria daS MErcÊS oliVEira E SilVa

43 2020/592266 2019/54805-6 MaNoEl rodriGUES da SilVa

44 2020/592266 2019/54889-4 Maria dE loUrdES riBEiro ViaNa

45 2020/592266 2019/45672-9 SaNdra rEGiNa PicaNÇo SoarES

46 2020/592266 2019/34567-7 diVaNE SoUZa alVES

47 2020/560326 2019/52362-3 cElSo SilVa oliVEira

48 2020/601782 2019/54649-1 aNETE PiNHEiro corrEa

49 2020/601782 2019/54649-1 adriaN ricardo corrÊa cardoSo

50 2020/601782 2019/54649-1 dEric GoNÇalVES cardoSo

Belém, 05 de julho de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Protocolo: 676148

Portaria Nº 386 de 05 de JULHo de 2021
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da diretoria de administração e 
finanças, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/89015.
rESolVE:
I – DESIGNAR a servidora Ana Carolina Henriques Santalices Britto, matrí-
cula nº 5958170/1, ocupante do cargo em comissão de coordenadora, lo-
tada na coordenadoria de desenvolvimento de Pessoas - codP, para atuar 
como Fiscal do Contrato Administrativo nº 010/2021, firmado com a em-
presa cdM1 MEdiciNa diaGNÓSTica - EirEli, cNPJ nº 34.972.321/0001-
70, que tem como objeto a prestação de serviços laboratoriais com análise 
clínica, exame laboratorial com emissão de laudo, visando à realização de 
testes para a deteccção do Novo coronavírus (SarS-coV-2), sob demanda, 
com suporte logístico de coleta, com as especificações descritas no corres-
pondente processo de contratação.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, retroagindo seus efeitos a contar de 05/03/2021, podendo ser 
revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de julho de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 676406

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 011/2017
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços 
gerais, de limpeza e conservação predial.
data da assinatura: 02/07/2021
Vigência: 03/07/2021 à 03/07/2022
Pregão Eletrônico nº 06/2017 – EGPA

orçamento:
Funcional Programática – 04.122.1297.8338
Fonte – 0101
Natureza da Despesa – 339037
contratado: KaPa caPiTal lTda - ME
cNPJ: 13.279.768/0001-98
Endereço: rodovia Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros 17, 
Bairro coqueiro, ananindeua-Pa.
fone: (91) 3279-7400
E-mail: licitacoes@kapa.capital
ordenador: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl. diretora Geral - EGPa

Protocolo: 676169

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Nos termos do artigo nº 43, inciso Vi, da Lei Federal nº 8.666/93, 
com suas alterações e considerando a ata de habilitação e proposta finan-
ceira, resolvo por HoMoloGar o procedimento licitatório, relativo ao PrE-
GÃo ElETroNico N° 004/2021 referente ao Processo nº 2021/321112.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE lo-
caÇÃo dE E-Mail’S, doTado dE aMBiENTE “cloUd coMPUTiNG”, coM-
PoNdo a SEGUiNTE SolUÇÃo: 80 (oiTENTa) licENÇaS dE USo dE So-
lUÇÃo dE colaBoraÇÃo E coMUNicaÇÃo corPoraTiVa, BaSEada EM 
NUVEM, iNclUiNdo iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE TÉcNico, coNSUlToria E 
TrEiNaMENTo, Para aTENdEr a EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTADO DO PARÁ – EGPA
Tipo: MENor PrEÇo
Empresas vencedoras:

iTEM EMPrESa VENcEdora cNPJ Valor ToTal
1 GoMES coNSUlToria E SiSTEMaS EirEli 22.051.724/0001-05 r$ 19.800,00

Belém, 05 de julho de 2021.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 676386

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002643, de 01 de julho 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: adail dUarTE GUErra.
cPf: 219.416.702-10.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT.
cHaSSi: 9BrB29BT6K2230771.
Portaria Nº 2021330002642, de 01 de julho 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: clEiSi criSTiaNE PiNHEiro fErrEira.
cPf: 370.178.293-87.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7MJ446295.
Portaria Nº 2021330002641, de 01 de julho de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE MalTa dE SoUZa.
cPf: 479.608.922-53.
Marca/ModElo: fiaT/SiENa ESSENcE 1.6.
cHaSSi: 9Bd19716TG3306976.
Portaria Nº 2021330002645, de 01 de julho 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: PEdro alMEida JaNSEN coSTa.
cPf: 047.247.402-21.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840lK117287.
Portaria Nº 2021330002644, de 01 de julho 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: SElMa SiQUEira GoNcalVES.
cPf: 121.538.502-15.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HGH8860lK102330.
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Portaria Nº 2021330002646, de 02 de julho de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria ilZaNETE raBElo BarroS.
cPf: 061.935.873-49.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB XPlUS aT.
cHaSSi: 9BrK29BT8l0186186.

Protocolo: 676020

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
contrato: 021/2019/SEfa.
data da assinatura: 30/06/2021.
Justificativa: Com fundamento na Manifestação Jurídica nº 269/2021/
coNJUr/SEfa, o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo contratual por um período de 12 (doze) meses, com início em 01 de 
julho de 2021 e final em 30 de junho de 2022; e a elevação da estimativa 
de desembolso, em razão da previsão de aumento na arrecadação efe-
tuadas através de daE e arrecadadas através da rede arrecadadora de 
Receitas Estaduais – RARE.
Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39 - fonte de recursos: 0176
Valor anual Estimado: r$ 1.182.295,27
contratado: BaNco do BradESco S/a, cNPJ nº 60.746.948/0001-12.
Endereço: Núcleo cidade de deus, s/n, Bairro Vila Yara, cEP: 06.029-900, 
em osasco/SP.
ordenadora responsável: roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENTo.
termo aditivo: 2º
contrato: 022/2019/SEfa.
data da assinatura: 30/06/2021.
Justificativa: Com fundamento na Manifestação Jurídica nº 285/2021/
coNJUr/SEfa, o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo contratual por um período de 12 (doze) meses, com início em 01 de 
julho de 2021 e final em 30 de junho de 2022; e a elevação da estimativa 
de desembolso, em razão da previsão de aumento na arrecadação efetu-
adas através da GNrE e arrecadadas através da rede arrecadadora de 
Receitas Estaduais – RARE.
Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39 - fonte de recursos: 0176
Valor anual Estimado: r$ 456.381,60
contratado: BaNco do BradESco S/a, cNPJ nº 60.746.948/0001-12.
Endereço: Núcleo cidade de deus, s/n, Bairro Vila Yara, cEP: 06.029-900, 
em osasco/SP.
ordenadora responsável: roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSci-
MENTo.

Protocolo: 675991

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 021/2021/seFa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação nº 005/2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 002021730001055-5/SiaT/SEfa
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado da faZENda  - cNPJ n° 
05.054.903/0001-79 E P.R.B QUINTO MATOS – CNPJ n° 31.405.857/0001-15.
oBJETo do coNTraTo: aquisição de aparelho telefônico com Headset, a 
fim de atender as necessidades da Secretária de Estado da Fazenda, per-
tencente à SEfa/Pa.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: Substituir a fonte de recursos 0131/0331, 
no que tange a cobertura das despesas no exercício de 2021, alterando sua 
respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
oNde se LÊ:
Fonte de Recursos: 0131/ 0331 – Operações de Crédito Externas/PROFISCO II
Leia-se:
Fonte de Recursos: 2101 – Contrapartida do BID
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93, 
lei 8.455/19 e art. 4º da lei 8.869/19.
daTa do aPoSTilaMENTo: 05/07/2021
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo,em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 676389

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
aUToriZar 4 e 1/2  diárias ao servidor aNGElo liMa cUNHa, nº 
0591573001, aUdiTor-a, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo 
TriBUTária dE rEdENÇÃo, com o objetivo de reunião com o Secretário 
de Estado de fazenda do Pará, no período de 06.07.2021 à 10.07.2021, no 
trecho Marabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 1286 de 30 de junho de 2021 autorizar 13 e 1/2  diá-
rias ao servidor MarcElo diaS fErNaNdES, nº 0602715001, fiScal-a, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de desempenhar atividades de fiscalização itinerante na UECOMT 
PoNTÃo, no período de 10.07.2021 à 23.07.2021, no trecho conceição do 
araguaia - São José do Pontão - conceição do araguaia.

Portaria Nº 1343 de 05 de julho de 2021 autorizar 11 e 1/2  diárias 
a servidora lorENa coSTa NaUar liSBoa, nº 0324957301, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, cÉlUla dE coNTrolE E coBraNÇa da dÍVida aTiVa, 
objetivo de regularizar os processos de aiNf e parcelamentos revogados, 
pendentes ou não de inscrição em dívida ativa tributária e não tributária, 
verificar solicitação da execução fiscal pelo SAJ, no período de 05.07.2021 
à 16.07.2021, no trecho Belém - Tucuruí - Belém.
Portaria Nº 1347 de 05 de julho de 2021 autorizar 4 e 1/2  diárias 
a servidora faBiaNa allEGriNi JacoBS, nº 0591532901,  fiScal-a, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ, 
objetivo de convocação de reunião com o Secretário da fazenda, no perío-
do de 06.07.2021 à 10.07.2021, no trecho Santarém - Belém - Santarém.
Portaria Nº 1348 de 05 de julho de 2021 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor Mario cESar HollaNda caMPoS, nº 0591476501, coor-
dENador faZENdario, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo 
TriBUTária dE alTaMira, objetivo de participar da reunião de coordena-
dores e tratar de assuntos administrativos de interesse da unidade. no pe-
ríodo de 07.07.2021 à 10.07.2021, no trecho altamira - Belém - altamira.
Portaria Nº 1349 de 05 de julho de 2021 autorizar 1/2  diária ao 
servidor GilMar PErEira araUJo, nº 0520863701, MoToriSTa, coor-
dENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, obje-
tivo de conduzir veículo com a gerente de administração e a coordenadora 
da cGrM, no período de 30.06.2021, no trecho Marabá - Eldorado do 
carajás - Parauapebas - canaã dos carajás - Marabá.
Portaria Nº 1350 de 05 de julho de 2021 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor ENdriGo KaVEcKY MacHiTi, nº 0591473801, aUdiTor -a, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, 
objetivo de participar do workshop gestão fazendária  monitoramento e 
avaliação 2021, no período de 07.07.2021 á 10.07.2021, no trecho Marabá 
- Belém - Marabá. 
Portaria Nº de 1351 de 05 de julho de 2021  autorizar  3 e 1/2  
diárias ao servidor GUSTaVo araNTES BoZola nº 0591473301, fiScal 
dE rEcEiTaS ESTadUaiS-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS.dE caraJáS, objetivo de participar da reunião de coordenadores, no 
período de 07.07.2021 à 10.07.2021, no trecho Marabá -Belém - Marabá.

Protocolo: 675967

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000763 de 05/07/2021 - 
Proc n.º 002021730004403/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
Interessado: Marco Antonio Serrao Pinheiro – CPF: 479.819.462-04
Marca: fiaT/SiENa 1.4 GraNd Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104003573, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004355/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: Charles Ivanildo Carneiro Ferreira – CPF: 278.080.682-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl Ma/Pas/automovel/9BWda45UXfT018780
Portaria n.º202104003578, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004478/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Joaquim Machado Neves – CPF: 032.669.152-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS HB X/Pas/automovel/9BrK19BT5G2056797
Portaria n.º202104003580, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004475/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 Maria da Silva Carneiro – CPF: 411.527.512-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB7520MB123428
Portaria n.º202104003582, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004473/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: Maquir Joabe Sales Costa – CPF: 468.318.942-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l MT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520NB122174
Portaria n.º202104003584, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004468/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: Gerson Luiz Ferreira de Almeida – CPF: 036.684.602-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB75Z0EB126143
Portaria n.º202104003586, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 42021730002219/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: Elias Antonio do Nascimento – CPF: 403.639.292-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l MT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520MB231445
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Portaria n.º202104003588, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730002480/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: Larissa de Azevedo Vilhena Barros – CPF: 000.107.252-88
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019d2241975
Portaria n.º202104003590, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004451/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Luiz Carlos Barros Rodrigues – CPF: 122.194.522-04
Marca/Tipo/chassi
GM/MEriVa JoY/Pas/automovel/9BGXl75X0Bc117162
Portaria n.º202104003592, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004484/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: Domingos do Vale Monteiro – CPF: 061.927.002-06
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd13571af2270220
Portaria n.º202104003594, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004485/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: Wilson Freitas Teixeira – CPF: 449.797.542-87
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS HB X VSc MT/Pas/automovel/9BrK19BT4l2130124
Portaria n.º202104003596, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 122021730000947/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: Edson Pereira de Alencar – CPF: 255.042.742-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3311385
Portaria n.º202104003598, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004462/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: Ednaldo Felix Torquato – CPF: 470.311.073-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019f2270889
Portaria n.º202104003600, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004366/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Claudio Cabanillas Sanchez – CPF: 243.526.162-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli18 cVT/Pas/automovel/9BrBl3HE3J0124775
Portaria n.º202104003602, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004361/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: Jucivaldo Gonçalves Brabo – CPF: 429.042.342-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3378634
Portaria n.º202104003604, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004454/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: Gilberto de Jesus Silva Junior – CPF: 687.689.742-72
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U6MT026143
Portaria n.º202104003606, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004459/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: Moises Moraes Simoes – CPF: 256.041.472-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB107463
Portaria n.º202104003608, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004461/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: Angela Maria Marques da Silva – CPF: 277.863.662-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0JG411425
Portaria n.º202104003610, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004421/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: Hans Jose Vieira – CPF: 485.255.452-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracT 1.0/Pas/automovel/9Bd19713NK3372828
Portaria n.º202104003612, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004476/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: Washington Gomes Ferraz – CPF: 696.243.992-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3356608

Portaria n.º202104003614, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 2021730004471/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: Sebastião da Silva Vieira – CPF: 637.615.722-04
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl48U0KB207923
Portaria n.º202104003616, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 102021730001302/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: Eldenir Pereira de Almeida – CPF: 367.052.762-15
Marca/Tipo/chassi
VW/ParaTi 1.6 SUrf/Pas/automovel/9BWGB05W8dP063436

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104003575, de 05/07/2021 - 
Proc n.º 0020217300042937/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferencia de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qej2b14
Interessado: Iracilda de Oliveira Pereira Silva – CPF: 152.638.272-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE3J0387880

Protocolo: 676163
atos da diretoria de FiscaLiZaÇÃo

o diretor de fiscalização da Secretaria de Estado da fazenda faZ SaBEr 
a todos quantos o presente Edital lerem ou dele tomarem conhecimento 
que foram concedidos/renovados no mês de Junho/2021, aos contribuintes 
a seguir, regimes Tributários diferenciados do imposto sobre operações 
relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transportes interestaduais e intermunicipais e de comunicação
– ICMS, conforme abaixo:
• – TIPO: EXPORTAÇÃO
BENEfÍcio do icMS: desoneração na exportação indireta fUNdaMENTo 
lEGal: art. 600 do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.111.678-4 - a. T. WElTEr EirEli - rTd N° 12121
15.354.870-3 - J MorEira da SilVa iNdUSTria coMErcio E EXPorTa-
cao dE MadEira - rTd N° 10621
15.606.375-1 - alVo coNSUlToria E aGroNEGocioS lTda - rTd N° 11521
15.637.060-3 - aVaNTE iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS EirEli - rTd N° 11421
15.654.509-8 - r J VEroNESE MadEiraS - rTd N° 12321
15.075.430-2 - PaGriSa Para PaSToril E aGricola S a - rTd N° 13919
15.199.740-3 - aldir GioVaNi ScHMiTT lTda - rTd N° 13815
15.369.673-7 - Wood GrEEN iNd. coM. iMPorTacao E EXPorTacao dE 
MadEiraS EirEli - rTd N° 17619
15.620.940-3 - aNcora SidErUrGica SUl lTda - rTd N° 14619
15.622.081-4 - alMada EXPorTadora & iMPorTadora lTda
- rTd N° 119
• – TIPO: TRANSPORTE DE CARGA
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS fUNdaMENTo lEGal: 
art. 108, iX, “a”, §§ 5º e 6º do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.372.582-6 - VioPEX TraNSPorTES lTda. - rTd N° 12021
15.446.020-6 - TraNScol TraNSPorTES E loGiSTica lTda rTd N° 10921
15.464.801-9 - SV loGiSTica lTda - rTd N° 12221
15.554.534-5 - Mira oTM TraNSPorTES lTda - rTd N° 11321
15.706.300-3 - TSf TraNSPorTadora SaNTa fE lTda - rTd N° 11021
15.723.429-0 - fraNciNalda da SilVa NaSciMENTo - rTd N° 10821
15.731.706-4 - KZ adMiNiSTracao E ParTiciPacoES lTda. - rTd N° 11721
15.734.022-8 - cocal cErEaiS lTda - rTd N° 11621
15.743.380-3 - TraNSVal TraNSPorTadora ValMir lTda - rTd N° 11821
15.757.899-2 - SUl coNTiNENTal TraNSPorTES lTda - rTd N° 11921
15.758.107-1 - r G fiGUErEdo loGiSTica EirEli - rTd N° 10421
15.056.613-1 - fEdEX BraSil loGiSTica E TraNSPorTE lTda - rTd N° 15620
15.118.518-2 - TraNSPorTES BErToliNi lTda - rTd N° 13920
15.195.069-5 - TraNSPorTES BErToliNi lTda - rTd N° 15920
15.235.953-2 - TraNSPorTES ValE do TocaNTiNS lTda - rTd N° 15519
15.246.230-9 - aSIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA – EPP - RTD N° 18219
15.249.172-4 - TraNSPorTES BErToliNi lTda - rTd N° 16320
15.341.737-4 - TPl loGiSTica NorTE lTda - rTd N° 16220
15.386.175-4 - TraNSPorTadora & coMErcio lUNardi lTda
- rTd N° 13014
15.564.387-8 - iMPErio TraNSPorTES dE carGaS EirEli - rTd N° 20518
15.591.408-1 - friBoN TraNSPorTES lTda - rTd N° 13120
15.607.597-0 - lUMa TraNSPorTES rodoViarioS lTda - rTd N° 16120
15.623.952-3 - BENdo & cia lTda - rTd N° 13020
15.639.551-7 - liMa TraNSPorTES lTda - rTd N° 14220
15.712.604-8 - liMa TraNSPorTES lTda - rTd N° 1621
15.714.974-9 - rodoViTor - TraNSPorTES E locacao dE VEicUloS 
lTda - rTd N° 3321
• – TIPO: BARES/REST/LANCHONETES
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 5% ou 4% fUNdaMEN-
To lEGal: art. 132 do anexo i do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.361.669-5 - ProSPEra SErVicE lTda - rTd N° 11121
15.749.714-3 - o UNiVErSiTario rESTaUraNTE iNd coM E aGroPEcU-
aria lTda - rTd N° 10221
15.265.025-3 - M.W.S. EVENTOS E BUFFET EIRELI – EPP - RTD N° 12720
15.493.087-3 - faST food BElEM aliMENToS lTda - rTd N° 30915
15.507.888-7 - UNiTEd ciNEMaS iNTErNaTioNal BraSil lTda - rTd N° 15619
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• – TIPO: MEDICAMENTOS
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 8% fUNdaMENTo lE-
Gal: art. 207 do anexo i do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.218.921-1 - diSTriBEN diSTriBUidora dE ProdUToS farMacEU-
TicoS E HoSPiTalarES EirEli - rTd N° 20318 15.501.555-9 - NaZaria 
diSTriBUidora dE ProdUToS farMacEUTicoS lTda - rTd N° 19319
• - TIPO: TERMO DE ACORDO INFORMÁTICA
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7% fUNdaMENTo lE-
Gal: art. 221 a 225 anexo i do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.664.378-2 - coNTrolE iNdUSTria E coMErcio dE MaTEriaiS ElE-
TricoS lTda - rTd N° 10521 15.226.410-8 - caPaNEMa MoVEiS lTda - rTd N° 11812
15.380.806-3 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - rTd N° 11813
15.386.946-1 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - rTd N° 11213
15.386.947-0 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - rTd N° 11013
15.386.948-8 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - rTd N° 10413
15.386.949-6 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - rTd N° 10513
15.387.162-8 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - rTd N° 10713
15.390.496-8 - Sol iNforMaTica lTda - rTd N° 12515
15.392.014-9 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - rTd N° 10913
15.392.016-5 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - rTd N° 10813
15.392.017-3 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - rTd N° 10613
15.392.412-8 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda - rTd N° 11113
15.462.379-2 - Sol iNforMaTica lTda - rTd N° 12315
15.548.962-3 - MUlTiSEG coMErcio dE iNforMaTica E TElEcoMUNicacoES lTda 
- rTd N° 15919
15.624.078-5 - caPaNEMa MoVEiS lTda - rTd N° 16719
15.625.592-8 - cil - coMErcio dE iNforMaTica lTda - rTd N° 819
15.673.323-4 - iNfo STorE coMPUTadorES da aMaZoNia lTda - rTd N° 720
• – TIPO: CARNE BOVINA
BENEfÍcio do icMS: reduz carga tributária para 1,8% e 1% fUNdaMEN-
To lEGal: arts. 22 a 28 anexo i do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.231.708-2 - J M SoarES JUNior & cia lTda - rTd N° 17317
15.455.901-6 - J. o. G. alVES aMaZoN carNES EirEli - rTd N° 19518
• – TIPO: PALMITO
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7% fUNdaMENTo lE-
Gal: art. 198 do anexo i do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.711.354-0 - aMaZoN SoUl iMPorTacao E EXPorTacao dE aliMEN-
ToS lTda - rTd N° 11221
• – TIPO: COURO WET BLUE
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS fUNdaMENTo lEGal: 
anexo i, art. 30-a do ricMS coNTriBUiNTES:
15.308.000-0 - JBS S/a - rTd N° 19415
• – TIPO: ATACADISTA
BENEfÍcio do icMS: crédito presumido de 75% nas operações próprias e 
redução da carga tributária em 1% nas importações fUNdaMENTo lEGal: 
art. 363 do anexo i do ricMS/Pa coNTriBUiNTES:
15.219.559-9 - diSTriBUidora aUToMoTiVa Sa - rTd N° 10321
15.240.022-2 - PEllEGriNo diSTriBUidora dE aUToPEcaS lTda - rTd N° 10721
15.682.392-6 - JPa - diSTriBUidora dE PEcaS aUToMoTiVaS lTda - rTd N° 12421
Belém, 02 de Julho de 2021
Paulo rodrigues Veras
diretor de fiscalização

Protocolo: 676045

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 022/2021
o BaNPará S/a leva ao conhecimento de todos os interessados, a seguinte 
errata à licitação em epígrafe:
No item 6.2 do Termo de Referência – Anexo I do Edital,
onde lê-se: “loTE i”, Leia-se: “iTEM 08- coTa PriNciPal (ampla con-
corrência)”; onde lê-se: “loTE ii”, Leia-se: “loTE i”; onde lê-se: 
“loTE iii”, Leia-se: “loTE ii”; onde lê-se: “loTE iV”, Leia-se: “loTE 
iii”; onde lê-se: “loTE V”, Leia-se: “loTE iV”; onde lê-se: “loTE Vi”, 
Leia-se: “loTE V”; onde lê-se: “loTE Vii”, Leia-se: “iTEM 22 - coTa 
PriNciPal (ampla concorrência)”; onde lê-se: “loTE Viii” Leia-se: 
“loTE Vi”; onde lê-se: “loTE iX”, Leia-se: “loTE Vii”; onde lê-se: 
“loTE X”, Leia-se: “loTE Viii”; onde lê-se: “loTE Xi”, Leia-se: “loTE 
iX”; onde lê-se: “loTE Xii”, Leia-se: “loTE X”; onde lê-se: “loTE 
Xiii”, Leia-se: “loTE Xi”.
Na Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo IV do Edital,
onde lê-se: “loTE i”, Leia-se: “iTEM 08- coTa PriNciPal (ampla con-
corrência)”; onde lê-se: “loTE ii”, Leia-se: “loTE i”; onde lê-se: 
“loTE iii”, Leia-se: “loTE ii”; onde lê-se: “loTE iV”, Leia-se: “loTE 
iii”; onde lê-se: “loTE V”, Leia-se: “loTE iV”; onde lê-se: “loTE Vi”, 
Leia-se: “loTE V”; onde lê-se: “loTE Vii”, Leia-se: “iTEM 22 - coTa 
PriNciPal (ampla concorrência)”; onde lê-se: “loTE Viii” Leia-se: 
“loTE Vi”; onde lê-se: “loTE iX”, Leia-se: “loTE Vii”; onde lê-se: 
“loTE X”, Leia-se: “loTE Viii”; onde lê-se: “loTE Xi”, Leia-se: “loTE 
iX”; onde lê-se: “loTE Xii”, Leia-se: “loTE X”; onde lê-se: “loTE 
Xiii”, Leia-se: “loTE Xi”.
as demais disposições permanecem inalteradas.
Mateus Garcia da cruz
Pregoeiro

Protocolo: 676233

coNtrato
.

contrato Nº: 078/2021
objeto: locação comercial de um bem imóvel urbano, situado na Travessa 
Paes de carvalho, s/nº, Bairro: centro, cEP: 68.720-000, Município de 
Santarém Novo/PA, para fins de instalação e funcionamento de Unidade 
Bancária do Banpará.
Valor Mensal do aluguel: r$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais).
data de assinatura: 02.07.2021
Vigência: 02.07.2021 a 01.07.2036
dispensa de licitação Nº 019/2021
contratado: MacHado locaÇÃo dE iMÓVEiS lTda.
Endereço: avenida centenário, nº 2.000, condomínio água cristal, av. 
Boulevard, nº 15 Bairro: Parque Verde
cEP: 66.635-679  Belém/Pa
Telefone: (91) 3232-0186
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 676007
contrato Nº: 088/2021
objeto: apoio financeiro aos clubes paraenses Paysandu Sport club e cas-
tanhal Esporte clube, para a participação destes no evento caMPEoNaTo 
BraSilEiro dE fUTEBol SÉriES c e d - 2021
Valor Total: r$-1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
data de assinatura: 01.07.2021
Vigência: 01.07.2021 a 30.06.2022
fundamento legal da contratação: inexigibilidade Nº: 013/2021
contratado: fEdEraÇÃo ParaENSE dE fUTEBol - fPf
Endereço: rua Paes de Souza, nº 424 Bairro: Guamá
cEP: 66.075-020 Belém/Pa
Telefone: (91) 3259-3011
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 675986

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  01
contrato Nº:  128/2014
objeto do contrato: locação comercial de 01 bem imóvel urbano, locali-
zado na rua Jarbas Passarinho, s/n°, Bairro: Marambaia, cidade de cur-
ralinho, Ilha do Marajó-PA, para fins de instalação e funcionamento de 
Unidade Bancária do Banpará.
Modalidade da contratação: dispensa de licitação Nº 030/2014
data de assinatura do aditivo: 01.07.2021
Vigência do aditivo: 01.07.2021 a 11.12.2029
objeto do aditivo: alteração Subjetiva do contrato em razão da alienação 
da propriedade do imóvel de aliança imobiliária EirEli-ME, e aquisição da 
propriedade por Piraí Holdings EirEli, e inclusão de cláusula de Tratamen-
to de dados Pessoais.
fundamento legal do aditivo: lei nº 8.245/91 e as alterações trazidas pela 
lei nº 12.112/09.
Valor Mensal da locação: r$ 16.695,38 (dezesseis mil seiscentos e noven-
ta e cinco reais e trinta e oito centavos).
contratado: PiraÍ HoldiNGS EirEli.
Endereço: Barão do Trinfo, 3540-a, Sala 2301  Bairro: Marco
cEP: 66.095-055  Belém/Pa
Telefone: (91) 3085-8643
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 676032

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade Nº: 013/2021
data: 01.07.2021
Prazo: 12 (doze) meses
Valor Total: r$-1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
objeto: apoio financeiro aos clubes paraenses Paysandu Sport club e cas-
tanhal Esporte clube, para a participação destes no evento caMPEoNaTo 
BraSilEiro dE fUTEBol SÉriES c e d - 2021
fundamento legal: caput do artigo 30 da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º 
do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
contratado: fEdEraÇÃo ParaENSE dE fUTEBol - fPf
Endereço: rua Paes de Souza, nº 424 Bairro: Guamá
cEP: 66.075-020 Belém/Pa
Telefone: (91) 3259-3011
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 675973

.

.

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 118/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar de 
assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo i

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

JoSÉ diaS lEal NETo 205° Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA
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liVia MEllo SoUZa roGriGUES 206º Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

alEXaNdrE liMa dE SoUZa 207° Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

rYaN PaUliNo GalVÃo da SilVa 208° Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

lUcaS BENEdiTo SalES rodriGUES 209° Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

faBio NaTEl loUZada dE SoUZa 210° Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

THiaGo lEiTE crUZ 211° Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

PoLo ii

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

dalViNo GoNÇalVES coSTa NETTo 73° Tv. Mariano cândido de almeida, nº 61 - centro 
– Afuá/PA

PoLo V

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

iara raiMUNda PErEira rEGo 79° Tv. 15 de Novembro, nº 196 - Centro – 
Santarém/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 06 de julho de 2021.

Protocolo: 676179
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2021
resULtado FiNaL de recUrso e HoMoLoGaÇÃo sUPerior
o BaNPará S.a, por sua pregoeira e Homologação Superior, julgou Par-
cialMENTE ProcEdENTE o recurso interposto pela empresa SUP SErVi-
ÇoS dE coNSTrUÇÕES E MaNUTENÇÃo EirEli, mantendo a decisão an-
terior de habilitação da empresa Polo ENGENHaria.coM lTda mediante 
o ajuste na planilha de custos da referida empresado Pregão Eletrônico 
em epígrafe.
claudia Miranda
Pregoeira

Protocolo: 676224

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º termo aditivo ao contrato nº. 027/2017 - 
Processo: 2016/260510 e anexos.
locadora: alliaNcE SErViÇoS lTda-EPP
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº.027/2017, por mais 12 (doze) meses, bem como, 
a renúncia da aplicação do reajuste.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 027/2017, 
por mais 12 (doze meses), a contar de 11/08/2021 à 10/08/2022.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
027/2017, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 05/07/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 676385
3º termo aditivo ao contrato nº. 024/2019 - 
Processo: nº. 2018/88052 e anexos;
EMPrESa roSa HElENa SilVa NÓBrEGa - EirEli-MEi (TElETEl BElÉM);
do oBJETo o presente Termo aditivo tem por objetivo acréscimo de ser-
viço para manutenção preventiva e corretiva de rede telefônica interna, 
incluindo o fornecimento peças e todo material para execução dos serviços 
ao laboratório central - lacEN.
do Valor: com o acrescimo de 17,78% (dezessete inteiros e setenta 
oito centésimo por cento) o valor do contrato passará para r$180.906,00 
(cento e oitenta mil, novecentos e seis reais).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 8338 / 8288, Elemento de despesa: 
339039 e fonte de recurso: 0103.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 024/2019, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 02/07/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 675859

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo 041/GecoM/sesPa/2021
ProcESSo: 2021/84079
OBJETO: Aquisição de fitas adesivas transparentes, para vedação das cai-
xas térmicas onde são embalados os imunobiológicos, no período de cam-
panha contra SarS- coV2 2021.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: BoM BoNS E dEScarTáVEiS EirEli
cNPJ: 01.580.769/0001-99
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV
Valor: r$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0103/0101/0301/0349/0149
Belém (Pa), 05 de julho de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará em Exercício

Protocolo: 676372
disPeNsa de LicitaÇÃo 029/GecoM/sesPa/2021
ProcESSo: 2021/122301
oBJETo: aquisição do medicamento PirfENidoNa 267mg cáPSUla, para 
atender demanda judicial em favor do paciente a. P. c.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: comércio e representações Prado ltda.
cNPJ Nº: 05.049.432/0001-00
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 48.357,00 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30
foNTE: 0103008809
Belém (Pa), 05 de julho de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará em Exercício

Protocolo: 676354

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa 
de LicitaÇÃo 039/GecoM/sesPa/2021

Nesta data, raTifico o Termo de dispensa de licitação n° 029/GEcoM/
SESPa/2021, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 05 de julho de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará em Exercício

Protocolo: 676357
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa 

de LicitaÇÃo 041/GecoM/sesPa/2021
Nesta data, raTifico o Termo de dispensa de licitação n° 041/GEcoM/
SESPa/2021, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 05 de julho de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará em Exercício

Protocolo: 676378

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2021
Nº do iNstrUMeNto: 4º terMo aditiVo ao coNVÊNio 

assisteNciaL Nº 03/2018.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 e o HoSPiTal NoVE dE aBril, MaNTENEdora: aS-
SociaÇÃo lar SÃo fraNciSco dE aSSiS da ProVidÊNcia dE dEUS, 
cNPJ nº 53.221.255/0001-40, cNES nº 7712103.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal do aPoSTilaMENTo: ParáGrafo 8º do arT. 
65, da lEi Nº 8.666/1993.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: iNclUSÃo do Nº da aÇÃo Na doTaÇÃo 
orÇaMENTária do TErMo adiTiVo, Para coBErTUra dE SUaS dESPE-
SaS No EXErcÍcio fiNaNcEiro dE 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: aÇÃo: 268077.
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Belém, 05 de julho de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETario adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 676089

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo
Nº do convênio: 01/2021 Nº. do termo: 3º  

data de assinatura: 02/07/2021
N° do Processo: 2021/114498
Justificativa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segunda do 
Termo de convênio nº 01/2021, bem como do art. 57, § 1º, e art. 65, da 
lei nº. 8.666/93 e no art. 7º do decreto Estadual nº 733/2013.
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objeto do Termo aditivo: Prorrogação da vigência e acréscimo de Serviços
Vigência: Prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, a 
contar de 03/07/2021 a 01/09/2021.
Valor do Termo aditivo: r$ 2.799.984,00 (dois milhões, setecentos e no-
venta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais).
Valor concedente: r$ 2.519.985,60 (dois milhões, quinhentos e dezenove 
mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).
contrapartida convenente: r$ 279.998,40 (duzentos e setenta e nove mil, 
novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 7684; Elemento de despe-
sa: 334041; Fontes de Recurso: 0103 - 0303 - 0101 - 0301 - 0149 – 0349.
convenente: Prefeitura Municipal de Santarém
Ordenador: Rômulo Rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública-SESPa

Protocolo: 676384
11º termo aditivo ao convênio nº 06/2019
Processo nº 2020/1021848
Objeto:  O presente termo aditivo tem por objeto o incentivo financeiro em 
caráter excepcional e temporário por parte do fundo Estadual de Saúde ao 
HoSPiTal SaNTo aNToNio Maria Zaccaria já contemplado por meio 
do convénio nº 06/2019 em vigor, de acordo com a PorTaria N° 2.624/
GM/MS de 28 de setembro de 2020, que institui incentivo de custeio, em 
caráter excepcional e temporário, para execução de ações de vigilância, 
alerta e resposta á emergência de coVid-19, promovendo a ampliação 
e fortalecimento na atuação das ações do núcleo interno de Vigilância 
Epidemiológico Hospitalar.
data da assinatura: 03/07/2021
Vigência: a vigência do presente termo aditivo inicia-se na data de sua 
publicação e encerra-se em 31/12/2021.
Valor do Termo aditivo: r$300.000,00
dotação orçamentária: 908878; fonte de recurso: 0349008751; Elemen-
to de despesa: 335043; ação: 260209.
convenente: HoSPiTal SaNTo aNTÔNio Maria Zaccaria
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública
ordenador: romulo rodovalho Gomes

Protocolo: 676362

FÉrias
.

Portaria N.º 900 de 05 de JULHo 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 de nº 2021/602700
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor roSE-
Miro fariaS da coSTa NETo, id. funcional nº 5948364-1, ocupante do 
cargo de chefe da divisão e controle de  drogas e Medicamentos, lotado 
na divisão de Vigilância e Saúde de 07 de Julho de 2021 a 05 de agosto de 
2021, referente ao período aquisitivo de 02.05.2020 a 01.05.2021.
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 05.07.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N° 901 de 05 de JULHo de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/721149
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 02.07.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias do servidor ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS 
dE BarroS, id. funcional nº 5782163-3 ocupante do cargo de Secretario 
adjunto de Gestão administrativa, lo tado no Gabinete do Secretário, con-
cedidas através da Portaria individual nº 813/ 28.06.2021, publicada no 
doE nº 34.623 dE 29.06.2021.
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. 05.07.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 675895
Portaria N° 904 de 05 de JULHo de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/729674;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 02.07.2021, o 
período de gozo das férias da servidora ValNETE daS GraÇaS daNTaS 
dE aNdradE, identidade funcional nº 54189991-1, ocupante do cargo 
de farMacÊUTico BioQUÍMico, lotada no laboratório central, concedi-
das através da Portaria coletiva nº 668/02.06.2021,publicada no doE nº 
34.604/07.06.2021.
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. 05.07.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 675998

oUtras MatÉrias
.

aPostiLa
Fica alterado na presente Portaria nº. 806 de 22.06.2018, publica-
da no d.o.e nº. 34.622 de 28.06.2021, de ediNaLVa do socorro 
rodriGUes LoBato, ocupante do cargo de Técnico Patologia clinica, 
matrícula nº. 54194165/1.
oNde se LÊ: EdNalVa do Socorro rodriGUES
Leia-se: EdiNalVa do Socorro rodriGUES loBaTo
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 01.07.2021.
ana célia Souza rosas
chefe da Gerência de direitos e Vantagens.
Portaria Nº. 888 de 29 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da com-
petência delegada através da Portaria nº. 050/17.01.2006, Publicado no 
doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do Processo PaE 
nº 2021/526525.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
Sem Vencimentos de 02 (dois) anos a servidora Sara SilVa dE MEdEi-
roS, matrícula nº. 5132843/6 ocupante do cargo de agente administrati-
vo, lotada no Gabinete do Secretário, com atuação na comissão interges-
tores Bipartite, a contar de 01.07.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 29.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 675922

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aBertUra Nº 08, de 05 de JULHo de 2021.
iNscriÇÕes Para o cUrso de QUaLiFicaÇÃo de coNseLHeiros 
estadUais de saÚde
a diretora da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde “dr. Manuel ayres” 
- ETSUS/Pa, diretoria vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública - 
SESPa, no uso de suas atribuições legais, torna público as inscrições para o 
Curso de Qualificação de Conselheiros Estaduais de Saúde do Estado do Pará.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 O presente Edital tem por objeto a realização do Curso de Qualificação 
de conselheiros Estaduais de Saúde do Estado do Pará, executado pela 
ETSUS/Pa, destinado aos conselheiros/as do conselho Estadual de Saúde 
do Pará-cES-Pa e a Membros da Equipe Técnica do referido cES-Pa.
2- do cUrso
2.1 O Curso de Qualificação de Conselheiros Estaduais de Saúde do Estado 
do Pará será ofertado com carga horária de 40 horas de aulas, distribuídas 
em 04 Unidades de aprendizagens;
2.2 as aulas acontecerão no mês de agosto de 2021 conforme o anexo i 
deste Edital.
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes deverão atender aos seguintes critérios para efetiva-
ção de suas inscrições no curso:
3.1.1 Ser conselheiro/a Estadual de Saúde do Estado do Pará;
3.1.2 fazer parte da Equipe Técnica do conselho Estadual de Saúde do 
Pará-cES-Pa.
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no site da SESPa (www.saude.pa.gov.br) no 
link da ETSUS;
4.3 o período das inscrições ocorrerá nos dias 06 de julho a 06 de agosto de 2021;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas pelo conselho Estadual de Saúde 
do Estado do Pará-cES-Pa, por meio eletrônico para o email: inscricoeset-
suspa@gmail.com;
4.5 No envio das inscrições o conselho Estadual de Saúde do Estado do 
Pará-cES-Pa deverá anexar os seguintes documentos:
4.5.1 ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo ii);
4.5.2. declaração de liberação para participação do curso (anexo iii);
4.5.3 cópia do rG;
4.5.4 cópia do cPf;
4.5.5 ofício declarando que todos os inscritos exercem a função de conse-
lheiros/as do cES-Pa e de Membros da Equipe Técnica do mesmo.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 56 vagas distribuídas em uma Turma;
5.2 os participantes da Turma deverão ser escolhidos pelo conselho Esta-
dual de Saúde do Estado do Pará-cES-Pa. a Turma deverá ser composta 
por conselheiros/as e Membros da Equipe Técnica respectivamente.
6. das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do/a candidato/a implicará na aceitação das normas conti-
das neste Edital;
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6.2 Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências;
6.3 Será eliminado, a qualquer momento, mesmo depois de matriculado/a, 
o candidato/a que, comprovadamente, para realizar este curso, tiver usado 
documentos e/ou informações falsas;
6.4 os casos omissos serão deliberados pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 05 de julho de 2021.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
UNidades de aPreNdiZaGeNs e PerÍodo do cUrso

local de realização das aulas: ETSUS/Pa, situada à Travessa da Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, Belém-Pa
Horário: 08:00 às 12:00h / 14:00 às 18:00h

Total de carga Horária: 40 horas
Unidade de aprendizagem - Ua Período Vagas

Ua i- Estado, Política Social e controle Social no Brasil 16 de agosto de 2021

56
Ua ii - regionalização da Saúde e as redes de atenção 17 de agosto de 2021

Ua iii - Gestão e Planejamento no SUS 18 e 19 de agosto de 2021
Ua  iV - financiamento da Saúde 20 de agosto de 2021

Total de vagas 56

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1.  NoME: 2.  SEXo:  M ( )  f ( )
3.  c. idENTidadE: 4.  ÓrGÃo EXPEdidor: 5.  NaSciMENTo: 6.  cPf:
7.  ENdErEÇo:
8.  Bairro: 9.  cEP.: 10.  MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12.  E-Mail: 

13.  EScolaridadE:
(  ) ENSiNo fUNd.  (  ) coMPlETo ( )iNcoMPlETo
( ) ENSiNo MÉdio (  ) coMPlETo  (  )iNcoMPlETo
( ) ENSiNo SUP.  (  ) coMPlETo  (  )iNcoMPlETo
(  ) GradUaÇÃo:______________________________
 

14.  PÓS-GradUaÇÃo: 

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

16. carGo/fUNÇÃo: 17. MaT. fUNcioNal: 18.  local dE loTaÇÃo:
19.  daTa dE adMiSSÃo:
20.  MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
21.  SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo  (  ) TEMPorário  (  )carGo coMiSSioNado
       

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
terMo de coMProMisso
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso/capacitação/oficina oferecido pela Escola Técnica do 
SUS “dr. Manuel ayres”.
o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/
capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequ-
ência, resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar 
falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, ____ de___________ de 2021.

______________________________________________ ______________________________________
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata  Assinatura do Participante

 

decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso
declaro que o (a) servidor (a) __________________________________
_______ do município de ___________________________________tem 
disponibilidade para participar do Curso de Qualificação de Conselheiros 
Estaduais de Saúde do Estado do Pará, com liberação para cumprir a carga 
horária de 40 horas semanais.
Município, _____ de ____________ de 2021.
___________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

Protocolo: 676168

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 114 de 05/07/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: rEaliZar colETa Para EXaME dE Pcr, EM aPoio ao diaG-
NÓSTico dE coVid-19 Na aÇÃo do ProPaZ.
Período da viagem: 07 a 10/07/2021.
Quantidade: 3 e ½ (Três e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Salinópolis-Pa.
Servidor: antonio carlos Nazaré Monteiro/Mat. 5143365-2/Téc. em Pat. clínica
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 676008

Portaria Nº 115 de 05/07/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir SErVidor QUE irá rEaliZar colETa dE aMoS-
TraS dE EXaME dE Pcr, EM aPoio ao diaGNÓSTico dE coVid-19 Na 
aÇÃo do ProPaZ.
Período da viagem: 07 a 10/07/2021.
Quantidade: 3 e ½ (Três e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Salinópolis-Pa.
Servidor: cristovaldo Jerônimo da Silva Monteiro / Mat. 5130786-1 / Motorista
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 676010

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 435 de 05 de JULHo 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) EdMilSoN afoNSo alVES coUTiNHo, matrícula 
54182281-2 cargo MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UrE diPE 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio de 01.11.15 a 31.10.18.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 09.08.21 07.09.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.07.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 676219
Portaria Nº. 434 de 05 de JULHo 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) fErNaNda da SilVa SoarES, matrícula 54181653-2 
cargo ENfErEMiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lota-
da (o) no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio de 01.02.14 a 31.01.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 13.09.21 12.10.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 05.07.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 676049

.

.

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 391 de 21 de JUNHo de 
2021, publicada no diÁrio oFiciaL N° 34.618 de 22 de JUNHo 
de 2021, que dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNa claUdia MaScoTE MoNTEiro ma-
trícula 54191400-1 cargo de aGENTE dE arTES regime jurídico de Estatu-
tário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 19.08.05 a 18.08.08.
onde se lê ao período de 13.08.21 a 14.09.21,
Leia-se ao período de 16.08.21 a 14.09.21.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 05.07.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 676195

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato
Termo aditivo n°: 1
data da assinatura: 05/07/2021
Valor: r$ 36.240,00 ( trinta e seis mil duzentos quarenta reais)
Vigência: 03/07/2021 à 03/07/2022
Classificação do Objeto: Serviços
Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) 
meses, para o serviço de locação de imóvel destinado a rT caPS icoaraci.
contrato nº: 06
Exercício: 2020
orçamento
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Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 3390-36
fonte do recurso: 0149006694
origem do recurso: Estadual
contratado: adalBErTo da SilVa MoUra
Endereço: rua Manoel Barata, nº 1732 icoaraci Belém- Pa.
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
Marco aNToNio rodUiGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 676243

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 407/ 2021 – 01/07/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: 04 meias diárias aos Servidor(a):
51025269/1 / rUTH Maria oliVEira cardoSo (Enfermeira) / 03 meias 
diárias (deslocamento) / no período de 13 a 15/07/2021. .<br
54195695/2 / fraNciSco oTáVio alVES cordEiro (enfermeiro) / / 03 
meias diárias (deslocamento) / no período de 13 a 15/07/2021. .<br
57173282/1 / EdiNaldo MiraNda da SilVa (motorista) / / 03 meias 
diárias (deslocamento) / no período de 13 a 15/07/2021. .<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa e MariTUBa -Pa
objetivo: realizar monitoramento das ações de controle da Hanseniase e 
Sinan-Net. No referido município.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 676203

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria
.

secretaria de saÚde PÚBLica
sisteMa ÚNico de saÚde

coMissÃo iNterGestores reGioNaL
cir MetroPoLitaNa iii

Portaria Nº 001 de 05 de julho de 2021
a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
Metropolitana iii/Pa, capitulo ii, da composição, artigo 2º,
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 01 de julho de 2021.
resolve:
Art. 1º – Nomear (um) Titular/SESPA, 03 (três) titulares e 02 (dois) su-
plentes do 3º crS/SESPa, 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes do 5º 
crS/SESPa e 22 (vinte e dois) Secretários Municipais de Saúde que cons-
tituirão os membros da comissão intergestores regional Metropolitana iii, 
conforme relação a seguir:
sesPa
Titular: Eugenio Paceli frança rodrigues
3º crs/sesPa
Titular: Nélio Nazareno Amorim da Silva – Presidente da CIR Metropolitana III
Titular: ana Patrícia da Gama Bittencourt
Suplente: andréia ferreira dos Santos Botelho
Titular: rejani do Socorro Moreira da Silva
Suplente: ana Paula Nogueira de Souza
5º crs/sesPa
Titular: Hercules luis Nascimento Moura
Suplente: Marcelo da Silva azevedo
Titular: cláudio Severino cunha de Sousa
Suplente: antonia cecília de Souza lima
Titular: Salomão lira da Silva
Suplente: Edina araújo Gonçalves
Secretários Municipais de Saúde dos municípios que compõem a região 
de Saúde Metropolitana iii, quais sejam: aurora do Pará, castanhal, capi-
tão Poço, curuçá, Garrafão do Norte, igarapé açu, inhangapí, ipixuna do 
Pará, irituia, Mãe do rio, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Nova 
Esperança do Piriá, Paragominas, Santa Maria do Pará, São domingos do 
capim, São francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, 
Terra alta e Ulianópolis.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 05 de julho de 2021.
Nélio Nazareno amorim da Silva
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 676313

secretaria de saÚde PÚBLica
sisteMa ÚNico de saÚde

coMissÃo iNterGestores reGioNaL
cir MetroPoLitaNa iii

Portaria Nº 002, de 05 de julho de 2021
a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
Metropolitana iii/Pa, capitulo V, artigo 15;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores regio-
nal Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 01 de julho de 2021.
resolve:
Art. 1º – Nomear a Sra. Patrícia Silva Chaves, Secretária Municipal de 
Saúde de São francisco do Pará, como vice-presidente da comissão inter-
gestores regional Metropolitana iii/Pa.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 05 de julho de 2021.
Nélio Nazareno amorim da Silva
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 676324

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato Nº 005/2021 – Processo Nº 2021/312937
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças, do veículo 
oficial L-200, placa JUH-6814, da Divisão de Vigilância em Saúde do 3º 
centro regional de Saúde/SESPa, conforme condições, quantidades, pra-
zos e exigências estabelecidos no Edital da Cotação Eletrônica identificado 
no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este Termo de 
contrato, independente da transcrição.

iTEM dEScriÇÃo/
ESPEcificaÇÃo

idENTificaÇÃo cÓd. 
SiMaS aPrES. QUaNT. Valor

01

Serviço de manutenção pre-
ventiva e corretiva, com troca 
de peças, do veículo (l-200, 
placa JUH-6818 ) montagem 

de pneus, alinhamento, 
balanceamento, cambagem, 
cáster, descarbonização de 

motor, suspensão,freio, servi-
ço elétrico, injeção eletrônica, 
câmbio,motor, arreifecimento 

e ar condionado.

21444-2 UNd. 01 r$ 6.500,00

data de assinatura: 02/07/2021.
Vigência: 02/07/2021 a 02/01/2022.
o valor: r$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
dotação orçamentária:
P.i: 1040008302c
Programa de Trabalho: 908302
Natureza da despesa:  339039
fonte de recurso: 014900435
ação: 242418
coNTraTada: E. da S. MiraNda SErViÇoS coMBiNadoS Para aPoio 
a EdificioS EirElE.
cNPJ: 22.446.270/0001-63
Ordenador: NÉLIO NAZARENO AMORIM DA SILVA – Diretor Regional/3º 
CRS/SESPA – PORTARIA Nº 541/2021-CCG de 23 de março de 2021 – 
Matrícula: 57191872-2 – Ordenador de despesa.

Protocolo: 676237

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 472 de diária de 05/07/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar no município monitoramento em salas de vacina nas 
zonas urbana e rural, e capacitação em calendário nacional de vacinação 
aos técnicos de salas de vacina.
Origem: Castanhal – PA, Brasil.
Destino: Curuçá – PA- Brasil/ Período: 05 e 06 /07/2021. Nº de Diárias: 
duas meias diárias.
Servidoras: Michele aparecida cordeiro da conceição | cPf: 606.650.172-
00  | Matrícula: 54194498-1 | cargo: agente administrativo.
Marinês Borges Silva  | cPf:  334.307.722-49  |  Matrícula:  57206411-1  
|  cargo:  Técnica em Enfermagem.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 675977
Portaria Nº 474 de diária de 05/07/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar no município monitoramento em salas de vacina nas 
zonas urbana e rural, e capacitação em calendário nacional de vacinação 
aos técnicos de salas de vacina.
Origem: Castanhal – PA, Brasil.
Destino: São Francisco do Pará – PA- Brasil/ Período: 07 e 08 /07/2021. Nº 
de diárias: duas meias diárias.
Servidoras: Michele aparecida cordeiro da conceição | cPf: 606.650.172-
00  | Matrícula: 54194498-1 | cargo: agente administrativo.
Marinês Borges Silva  | cPf:  334.307.722-49  |  Matrícula:  57206411-1  
|  cargo:  Técnica em Enfermagem.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 675981
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Portaria Nº 476 de diária de 05/07/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar no município monitoramento em salas de vacina nas 
zonas urbana e rural, e capacitação em calendário nacional de vacinação 
aos técnicos de salas de vacina.
Origem: Castanhal – PA, Brasil.
Destino: Igarapé-Açú– PA- Brasil/ Período: 12 e 13 /07/2021. Nº de Diá-
rias: duas meias diárias.
Servidoras: Michele aparecida cordeiro da conceição | cPf: 606.650.172-
00  | Matrícula: 54194498-1 | cargo: agente administrativo.
Marinês Borges Silva  | cPf:  334.307.722-49  |  Matrícula:  57206411-1  
|  cargo:  Técnica em Enfermagem.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 675984
Portaria Nº 475 de diária de 05/07/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras Marinês Borges e Michele cordeiro ao 
município, a fim de realizarem monitoramento em salas de vacina nas 
zonas rural e urbana, bem como capacitação em calendário nacional de  
vacinação.
Origem: Castanhal– PA, Brasil.
Destino: São Francisco do Pará– PA, Brasil.
Período: 07 e 08/07/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 675992
Portaria Nº 477 de diária de 05/07/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras Marinês Borges e Michele cordeiro ao 
município, a fim de realizarem monitoramento em salas de vacina nas 
zonas rural e urbana, bem como capacitação em calendário nacional de  
vacinação.
Origem: Castanhal– PA, Brasil.
Destino: Igarapé-Açú– PA, Brasil.
Período: 12 e 13/07/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 675993
Portaria Nº 473 de diária de 05/07/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras Marinês Borges e Michele cordeiro ao 
município, a fim de realizarem monitoramento em salas de vacina nas 
zonas rural e urbana, bem como capacitação em calendário nacional de  
vacinação.
Origem: Castanhal– PA, Brasil.
Destino: Curuçá– PA, Brasil.
Período: 05 e 06/07/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 675990

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

Portaria Nº 220 de 05/07/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rESolVEr PENdÊNciaS do 5º cENTro rEGioNal dE SaÚdE 
No NiVEl cENTral/SESPa.
PErÍodo: 06/07/2021
QUaNTidadE: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 676206

Portaria Nº 218 de 05/07/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo daS aÇÕES dE coNTrolE daS ar-
BoViroSES, ViGilÂNcia EPidEMioloGica doS aGraVoS E TraBalHo 
dE caMPo.

PErÍodo: 05 a 09/07/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): MÃE do rio-Pa-P e aUrora-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
NEY TorrES SoarES 59473981 cHEfE dE diViSÃo

BENEdiTo daMaScENo QUadroS 0498852 aG. dE SaÚdE
iZa roSa SoarES BaSToS 57206625 aG. dE ENdEMiaS

lUElY Maria BorGES da SilVa 59135921 aG. dE PorTaria

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 676192

Portaria Nº 221 de 05/07/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rESolVEr PENdÊNciaS do 5º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE No NiVEl cENTral/SESPa.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89
PErÍodo: 06/07/2021
QUaNTidadE: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 676210

Portaria Nº 219 de 05/07/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar SUPErViSÃo daS 
aÇÕES dE coNTrolE daS arBoViroSES, ViGilÂNcia EPidEMioloGica 
doS aGraVoS E TraBalHo dE caMPo.
VEÍcUlo oficial fiaT doBlÔ, Placa QEc-6E63.
PErÍodo: 05 a 09/07/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): MÃE do rio-Pa-P e aUrora-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 676194

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

terMo aditiVo 1
coNtrato adMiNistratiVo N.º 001/2021
Processo: ci nº 000043/SESPa/2021
objeto: SErViÇo dE locaÇÃo dE Barco EM MadEira
data assinatura: 05/07/2021
Vigência: 13/07/2021 à 10/10/2021.
dotação orçamentária: 10305150783020000
fonte: 0149001435
Elemento de despesa: 33903303
EMPrESa coNTraTada: cidadE MUNdial coMÉrcio E SErViÇoS lTda
cNPJ nº: 03.756.743/0001-84
ENdErEÇo: aV. PrESidENTE GETÚlio, 2481 - Bairro: cENTro - BrE-
VES/Pa
ordENadora dE dESPESa: aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8ºcrS/SESPa

Protocolo: 676214
Portaria Nº 137 de 02 de JULHo de 2021
Objetivo: Realizar treinamento de identificação de larvas e pups de Aedes 
aegypti e aedes albopictus, conforme preconizado pelo Programa Nacional 
d controle da dengue - PNcd.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): rosenildo ribeiro Barbosa, 10,5 diárias de 13 à 23/07/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 675975

.

.
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.

diária
Portaria Nº 176 de 28 de Junho de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar o Monitoramento e atualização nas ações do Programa 
de controle da Tuberculose.
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origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Itaituba/ PA – Brasil
Período: 12/07/2021 a 16/07/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidora:
andréa leite de alencar Salgado
cPf: 742.920.302-78
Matrícula: 5895957
cargo: Enfermeira
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 676083
diÁria.
Portaria Nº de 172 de 30 de Junho 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: fazer Vistoria do centro cirúrgico Municipal, centro obstétrico, 
análise dos equipamentos já existentes no setor de centro cirúrgico e ain-
da verificar os equipamentos necessários para aquisição, para que o setor 
entre em funcionamento e demais itens importantes como rede elétrica, 
hidráulica e de gases.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Belterra/ PA – Brasil
Período: 12/07/2021 a 14/07/2021 / N° de diária: 3 meias diárias
Servidores:
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Waldemarina Barroso Sousa
cPf: 335.754.872-00
Matrícula: 5160987/1
cargo: agente administrativo
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 675988
diárias
Portaria Nº 173 de 30 de Junho de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão fazer Vistoria do centro cirúrgico 
Municipal, centro obstétrico, análise dos equipamentos já existentes no 
setor de centro cirúrgico e ainda verificar os equipamentos necessários 
para aquisição, para que o setor entre em funcionamento e demais itens 
importantes como rede elétrica, hidráulica e de gases.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Belterra PA – Brasil
Período: 12/07/2021 a 14/07/2021 / N° de diária: 3 Meias diárias
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 675989
Portaria Nº174 de 30 de Junho de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar assessoramento e avaliação nos indicadores de de-
sempenho do Programa Previne Brasil, na oportunidade realizar monitora-
mento da Vigilância Epidemiológica
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
Destino: Belterra/PA – Brasil.
Período: 19/07/2021 a 23/07/2021 / N° de diária: 5 meias diárias.
Servidores:
irlana Siqueira de Souza
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula: 720356/2
cargo: Enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 676058
Portaria Nº 175 de 30 de Junho de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão fazer assessoramento e avalia-
ção nos indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil, na opor-
tunidade realizar monitoramento da Vigilância Epidemiológica
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Belterra /PA – Brasil
Período: 19/07/2021 a 23/07/2021 / N° de diária: 5 Meias diárias
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 676061

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

errata
.

errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 347 de 02/07/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.627 de 05/07/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Período:  05 a 10.07.2021”;
Leia-se: “Período:  05 a 09.07.2021”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021

Protocolo: 676170

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 355 de 05 de Julho de 2021.
Nome: Edinaldo ferreira da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504995.
cPf: 259.585.933-15.
Período: 05 á 09.07.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Xinguara, agua azul do Norte, ourilândia do Norte, Tucumã e São 
felix do Xingu
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao Setor de almoxarifado fazer 
distribuição de material deste 12º crS/SESPa
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPA, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 675928

.

.
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.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 015/2021
coNTraTo 15/2021 - ProcESSo Nº 2021/654448 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: dENilSoN SilVa cordEiro, matricula SiaP (1086775)
oBJETo do coNTraTo: instalação de aparelho e Equipamento de Medição 
e controle e Manutenção corretiva e Preventiva em Equipamentos Médico, 
odontológico, Hospitalar.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS
Portaria de desiGNaÇÃo Nº 016/2021
CONTRATO 16/2021 – PROCESSO Nº 2021/677396 – 13ºCRS/SESPA
fiScal dESiGNado: ilaNa MoNiQUE do Socorro dE MoraES carVa-
lHo (5913132-1).
oBJETo do coNTraTo: fornecimento de PaSSaGENS flUViaiS para o 
trajeto oEiraS do Pará/BElÉM/oEiraS do Pará.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 676037

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 15/2021 - Processo Nº 2021/654448 
-13ºcrs/sesPa
MODALIDADE: DISPENSA de LICITAÇÃO Nº 40/2021 – 13ºCRS.
oBJETo: instalação de aparelho e Equipamento de Medição e controle e 
Manutenção corretiva e Preventiva em Equipamentos Médico, odontológi-
co, Hospitalar.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: ariValdo dE JESUS alfaia lEao 01745901213 (cNPJ/Nf 
n° 22.864.579/0001-73)
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 05/07/2021 à 04/08/2021.
Valor ESTiMado: r$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).
aSSiNaTUra: 05/07/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908288, fonte: 0132000000, Elemento de despesa: 339039.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS
eXtrato do coNtrato Nº 16/2021 – Processo Nº 2021/677396 
– 13ºcrs/sesPa
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2021 – 13º CRS.
oBJETo: fornecimento de PaSSaGENS flUViaiS para o trajeto oEiraS 
do Pará/BElÉM/oEiraS do Pará.
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coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: r.N.M. BarBoSa coMÉrcio E NaVEGaÇÃo EirEli - EPP 
(cNPJ/Nf nº 10.617.031/0001-40).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 05/07/2021 à 04/08/2021.
Valor ESTiMado: r$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais).
aSSiNaTUra: 05/07/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908290, fonte de recursos: 0103000000, Elemento de despesa: 
339033.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 676056

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 43/13ºcrs/2021
ato decLaratÓrio
Processo nº 2021/677396
a diretoria administrativa e financeira do 13º centro regional de Saúde, 
na pessoa de seu titular, comunica a contratação do serviço de forne-
cimento de Passagem fluvial para o trajeto oEiraS/BElÉM/oEiraS, por 
meio de dispensa de licitação, em com fundamento no art. 24, inciso ii, 
da lei federal nº 8.666/93, razão pela qual se encaminham os autos para 
deliberação superior e ratificação de acordo com o Art. 26, da Lei Fede-
ral nº 8.666/93, para atender as necessidades da divisão de organização 
controle e avaliação-doca/13ºcrS, através da empresa: r.N.M. BarBo-
Sa coMÉrcio E NaVEGaÇÃo - EPP (cNPJ/Nf n° 10.617.031/0001-40) no 
valor de r$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte) reais.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908290, Natureza de despesa: 3390-33, fonte: 0103000000.
cametá (Pa), 05 de Julho de 2021.
aNTÔNio fariaS XaViEr NETo
diretoria administrativa e financeira/13º crS

Protocolo: 676065

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ato de ratiFicaÇÃo
dispensa nº 43/2021
Processo nº 2021/677396
o diretor do 13º centro regional de Saúde raTifica o ato declaratório 
da diretoria administrativa e financeira de diSPENSa dE liciTaÇÃo, para 
contratação do serviço de fornecimento de Passagem fluvial para o trajeto 
oEiraS/BElÉM/oEiraS, com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei fe-
deral nº 8.666/93, lei federal nº 13.979/2020 e lei Estadual nº 800/2020 
de acordo com a justificativa apresentada, para atender as necessidades 
da divisão de organização controle e avaliação-doca/13ºcrS.
cametá (Pa), 05 de Julho de 2021.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
diretor do 13º crS

Protocolo: 676067

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata
No eXtrato PUBLicado No diÁrio oFiciaL Nº 34.409, de 17 
de NoVeMBro de 2020, referente à PORTARIA Nº 502/2020– GAB/DG/
Hol, sobre a revogação do Tempo integral da servidora laura da costa 
Nascimento, auxiliar operacional matrícula nº 3259552/1.
oNde se LÊ:
REVOGAR, a partir de 01/05/2020 os termos da PORTARIA Nº 354/2012 – 
GAB/DG/HOL de 24/05/2012, que concedeu Gratificação de Tempo Integral 
– GTI, a servidora LAURA DA COSTA NASCIMENTO, Auxiliar Operacional, 
matricula nº 3259552/1.
Leia-se:
ALTERAR, os termos da PORTARIA Nº 830/2012 – GAB/DG/HOL de 
01/11/2012, excluindo a servidora laUra da coSTa NaSciMENTo, auxiliar 
operaciona, matrícula n° 3259552/1 do rol de servidores que percebem a 
Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/05/2020.

Protocolo: 676087
No eXtrato PUBLicado No diÁrio oFiciaL Nº 34.626 de 
02/07/2021, rEfErENTE ao rEMaNEJaMENTo dE JEaN roBErT coSTa 
REZENDE, PORTARIA 404/2021 – DAF/HOL.
oNde se LÊ:
rEMaNEJar a partir de a 23/06/2021, por necessidade de serviço, a ser-
vidora JEaN roBErT coSTa rEZENdE, Técnico de Enfermagem, matrícula 
nº 57195772/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do centro 
de Nefrologia para a clinica do 2º dc, deste Hospital.
Leia se:
rEMaNEJar a partir de a 23/06/2021, por necessidade de serviço, o servi-
dor JEaN roBErT coSTa rEZENdE, Técnico de Enfermagem, matrícula nº 
57195772/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do centro 
de Nefrologia para a clinica do 1º dc, deste Hospital.

Protocolo: 675982

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°051/2021 – HoL
objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENTaiS dE VÍdEo cirUrGia dE diVEr-
SaS ESPEcialidadES
data da abertura:19/07/2021
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, 05 de julho de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 676222

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 531/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/447137
rESolVE:
dESiGNar a servidora lívia felix de oliveira, matrícula nº 57195751/1 , 
ocupante do cargo de Enfermeira, coren 123279, lotado na calM - co-
ordenação da central de abastecimento de Suprimentos, telefone (91) 
4009-2371 / 2230 e do e-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br; para 
exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº090/2021, firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP coM a alfaMEd coMErcial 
EirEli, cNPJ nº 02.275.673/0001-80, para aquisição de Material Técnico 
Hospitalar- diversos (ataduras, compressas, luvas).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 02 de julho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 675845
Portaria Nº 532/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/447137
rESolVE:
dESiGNar a servidora lívia felix de oliveira, matrícula nº 57195751/1 , 
ocupante do cargo de Enfermeira, coren 123279, lotado na calM - coor-
denação da central de abastecimento de Suprimentos, telefone (91) 4009-
2371 / 2230 e do e-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br; para exercer 
o encargo de Fiscal do Contrato nº091/2021, firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP coM a f. cardoSo E cia lTda 
, cNPJ nº 04.949.905/0001-63, para aquisição de Material Técnico Hospi-
talar- diversos (ataduras, compressas, luvas).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 02 de julho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 675846
Portaria Nº 533/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/447137
rESolVE:
dESiGNar a servidora lívia felix de oliveira, matrícula nº 57195751/1 , 
ocupante do cargo de Enfermeira, coren 123279, lotado na calM - coor-
denação da central de abastecimento de Suprimentos, telefone (91) 4009-
2371 / 2230 e do e-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br; para exercer 
o encargo de Fiscal do Contrato nº092/2021, firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP coM a criSTalfarMa coM. rEP. 
iMP. EXP. lTda, cNPJ nº 05.003.408/0001-30, para aquisição de Material 
Técnico Hospitalar- diversos (ataduras, compressas, luvas).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 02 de julho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 675847
Portaria Nº 534/2021/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,
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coNSidEraNdo o PaE nº 2020/447137
rESolVE:
dESiGNar a servidora lívia felix de oliveira, matrícula nº 57195751/1 , 
ocupante do cargo de Enfermeira, coren 123279, lotado na calM - coor-
denação da central de abastecimento de Suprimentos, telefone (91) 4009-
2371 / 2230 e do e-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br; para exercer 
o encargo de fiscal do contrato nº093/2021, firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP coM a Go. MEd diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS lTda , cNPJ nº 17.114.621/0001-07, para aquisição de 
Material Técnico Hospitalar- diversos (ataduras, compressas, luvas).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 02 de julho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 675848
Portaria Nº 535/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/447137
rESolVE:
dESiGNar a servidora lívia felix de oliveira, matrícula nº 57195751/1 , 
ocupante do cargo de Enfermeira, coren 123279, lotado na calM - co-
ordenação da central de abastecimento de Suprimentos, telefone (91) 
4009-2371 / 2230 e do e-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br; para 
exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº094/2021, firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP coM a SiTE MÉdica diSTri-
BUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMENToS HoSPiTalar lTda, cNPJ nº 
33.762.284/0001-02, para aquisição de Material Técnico Hospitalar- di-
versos (ataduras, compressas, luvas).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 02 de julho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 675849
Portaria Nº 537/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/447137
rESolVE:
dESiGNar a servidora lívia felix de oliveira, matrícula nº 57195751/1 , 
ocupante do cargo de Enfermeira, coren 123279, lotado na calM - co-
ordenação da central de abastecimento de Suprimentos, telefone (91) 
4009-2371 / 2230 e do e-mail: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br; para 
exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº096/2021, firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP coM a crEMEr S.a., cNPJ nº 
82.641.325/0021-61, para aquisição de Material Técnico Hospitalar- di-
versos (ataduras, compressas, luvas).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 02 de julho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 675851

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 062/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 020/2021 
- fScMP, Processo nº1011718/2020, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 24/06/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual “aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENTaiS cirÚrGicoS”, para suprir a 
necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 29/06/2021 a 
29/06/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

J.l dos Santos com.de Prod.Hospitalares com sede em ananindeua /Pa, av.Governador Helio da Mota 
Gueiros N°73, . Bairro coqueiro, cEP:67.120.-370,Telefone: (91) 3014-1203 , inscrita no cNPJ/Mf sob o 

nº:83.880.2941/0001-10, e-mail:jlhospitalar@gmail.com.
item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

57

Pinça adson sem dente 12 
cm normas da NBr- iSo 

13402/13851/13852/13912 e 
13914;mod 163;

rEG.MS 10304850059

aBc/ aBc iNSTrU-
MENToS

18
UNid 16,00 288,00

141

Tesoura metzembaum curva 15 cm 
fabricado de acordo com Padrões 

internacionais de Qualidade, utilizando 
aços inoxidáveis martensíticos aiSi 
410 e aiSi 420 segundo as Normas 

da aBNT, cE marca aBc; fornecedor: 
aBc; mod. 333; rEG.

MS: 10304850055

aBc/ aBc iNSTrU-
MENToS

15
UNid 59,23 888,45

Valor GloBal: r$ 1.183,83

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 675972

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 020/2021 
- fScMP, Processo nº1011718/2020, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 24/06/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual “aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENTaiS cirÚrGicoS”, para suprir a 
necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 29/06/2021 a 
29/06/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

fato importadora e Exportadora de instrumentos cirúrgicos lTda, com sede em ribeirão Preto/SP, rua José Stupello, 
N°477, Bairro Parque anhanguera, cEP:14.093-060,Telefone: (16)3234-2151/99613-2405, inscrita no cNPJ/Mf sob o 

nº:26.043.097/0001-03, email:licitacoes@fatoinstrumentos.com

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

 02

afaSTador fiNocHiETTi 21cM 
44X65MM ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 
GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 

dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

02/
UNid 995,00 1.990,00

03

aSPirador PoolE cUrVo 24cM. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

03/
UNid 98,00 294,00

04

afaSTador GoSSET coM dUPlo 
BarraMENTo 30cM. ProcEdÊNcia: 

PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 
coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

02/
UNid 2.200,00 4.400,00

12

PiNÇa dEBaKEY aNGUlada 20cM 
90’lT00833. ProcEdÊNcia: PaQUiS-
TÃo. GaraNTia: 10 aNoS coNTra 

dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

04/
UNid 646,00 2.584,00

27

PiNÇa SaTiNSKY 26cM aTraUMa Boca 
45MM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

02/
UNid 796,00 1.592,00

28

cUrETa SiMS UTEriNa corT. 26cM 
N°1. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 85,40 854,00

29

cUrETa SiMS UTEriNa corT. 26cM 
N°2. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 88,10 881,00

31

cUrETa SiMS UTEriNa corT. 26cM 
N°4. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 88,00 880,00

32

PiNÇa dEBaKEY NEoNaTo dErra for-
TE 17cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 
GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 

dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

06/
UNid 597,00 3.582,00

34

PiNÇa dErra 18cM aTraUMa 25MM. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

06/
UNid 696,00 4.176,00

37

ESPaTUla riBBoN 50X33cM. Pro-
cEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraNTia: 

10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 
faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

03/
UNid 99,50 298,50

38

ESPaTUla MalEaVEl aBdoMiNal 
300X40MM. ProcEdÊNcia: PaQUiS-
TÃo. GaraNTia: 10 aNoS coNTra 

dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

03/
UNid 99,50 298,50

39
ESTilETE BioliVar 18cM. ProcEdÊN-
cia: PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 

coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

08/
UNid 27,00 216,00

48

Micro PorTa aGUlHa rETo 210MM. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

04/
UNid 237,00 948,00

49

PorTa aGUlHa MaYo HEGar 23cM 
coM WidEa. ProcEdÊNcia: PaQUiS-
TÃo. GaraNTia: 10 aNoS coNTra 

dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

04/
UNid 247,00 988,00

51

PorTa aGUlHa MaYo dElicado 23cM 
coM WidEa. ProcEdÊNcia: PaQUiS-
TÃo. GaraNTia: 10 aNoS coNTra 

dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

04/
UNid 247,00 988,00

56

PiNÇa adSoN dENTE dElicada 
12cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

18/
UNid 16,40 295,20
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58

PiNÇa alliS 4X5 dENTES 16cM. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

08/
UNid 37,80 302,40

59

PiNÇa aNaToMica dENTE dE raTo 
16cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

20/
UNid 16,90 338,00

60

PiNÇa aNaToMica dENTE 18cM 
lT00727. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 
GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 

dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 23,00 230,00

61

PiNÇa aNaToMica dENTE dE raTo 
20cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

12/
UNid 26,00 312,00

66

PiNÇa BacKHaUS P/caMPo 13cM. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

12/
UNid 55,00 660,00

70

PiNÇa crillE rETa 14cM lT00762. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 30,80 308,00

71
PiNÇa crillE rETa 14cM. ProcEdÊN-
cia: PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 

coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 30,80 308,00

72

PiNÇa crillE cUrVa 16cM lT00763. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 34,80 348,00

73
PiNÇa crillE rETa 16cM. ProcEdÊN-
cia: PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 

coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

06/
UNid 34,80 208,80

75

PiNÇa dEBaKEY diETricH 16cM. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

04/
UNid 117,00 468,00

76

PiNÇa aNaT. dEBaKEY diETricH 
20cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

06/
UMid 157,00 942,00

77

PiNÇa aNT. dEBaKEY diETricH 
diSSEcaÇÃo 30cM. ProcEdÊNcia: 

PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS coN-
Tra dEfEiTo dE faBricaÇÃo04/

UNid

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

04/
UNid 218,00 872,00

78

PiNÇa aNaT. dEBaKEY diETricH 22cM 
lT00833. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 
GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 

dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

04/
UNid 300,00 1.200,00

79

PiNÇa diETricH dEBaKEY 24cM 
lT00889. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 
GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 

dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

04/
UNid 238,00 952,00

80

PiNÇa diETricH dEBaKEY PoNTa 
2,4MM 24cM. ProcEdÊNcia: PaQUiS-

TÃo. GaraNTia: 10 aNoS coNTra 
dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

04/
UNid 157,00 628,00

85

PiNÇa foErSTEr SErrilHada 18cM 
rETa. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

05/
UNid 63,60 318,00

86

PiNÇa foErSTEr 20cM cUrVa. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

05/
UNid 68,00 340,00

94

PiNÇa HalSTEad MoSQUiTo rETa 
12cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

15/
UNid 26,85 402,75

95

PiNÇa HalSTEad MoSQUiTo cUrVa 
12cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

15/
UNid 26,80 402,00

96
PiNÇa KocHEr 16cM rT. ProcEdÊN-

cia: PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 
coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 38,80 388,00

98
PiNÇa MiXTEr 14cM BaBY. ProcEdÊN-
cia: PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 

coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 68,65 686,50

99
PiNÇa MiXTEr 16cM. ProcEdÊNcia: 

PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 
coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 68,00 680,00

103

PiNÇa HalST MoSQ Micro 10cM rT. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

12/
UNid 30,80 369,60

104

PiNÇa HalST MoSQ Micro 10cM cV 
lT00724. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 
GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 

dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

12/
UNid 30,80 369,60

106

PiNÇa rEiNold P/ TUBo 20cM liSa 
lT0400. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

08/
UNid 99,50 796,00

107

PiNÇa ScHNidT cUrVa lEVE 18cM. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

12/
UNid 74,00 888,00

114

PiNÇa WErTHEiM cUllEN 22cM 
lT00566. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 
GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 

dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

06/
UNid 211,00 1.266,00

115

PorTa aGUlHa MaYo HEGar 18cM 
coM WidEa. ProcEdÊNcia: PaQUiS-
TÃo. GaraNTia: 10 aNoS coNTra 

dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

08/
UNid 258,00 2.064,00

116

PorTa aGUlHa MaYo HEGar 26cM 
coM WidEa. ProcEdÊNcia: PaQUiS-
TÃo. GaraNTia: 10 aNoS coNTra 

dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

05/
UNid 258,00  1.293,50

117

PorTa aGUlHa caSTroViEJo 18cM 
coM WidEa lT00748. ProcEdÊNcia: 

PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 
coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

05/
UNid 646,00 3.230,00

122

PorTa aGUlHa MYo HEGfar 14cM 
coM WidEa. ProcEdÊNcia: PaQUiS-
TÃo. GaraNTia: 10 aNoS coNTra 

dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

06/
UNid 129,35 776,10

123

PorTa aGUlHa daBaKEY VaScUlar 
coM WidEa 20cM. ProcEdÊNcia: 
PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 
coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

04/
UNid 258,00 1.032,00

125

PorTa aGUlHa rYdEr coM WidEa 
18cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

05/
UNid 208,00 1.040,00

127
caBo GiGli Para SErra. ProcEdÊN-
cia: PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 

coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

06/
UNid 48,75 292,50

130
TESoUra iriS rETa 12cM. ProcEdÊN-
cia: PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 

coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

20/
UNid 23,30 466,00

134 TESoUra MaYo STillE 14cM rETa P 
USo GEral.

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

06/
UNid 36,80 220,80

135

TESoUra MaYo STillE rETa 16cM. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

10/
UNid 38,80 388,00

138

TESoUra MaYo STillE 23cM cUrBa 
Para USo GEral, ProcEdÊNcia: 
PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 
coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

06/
UNid 83,50 501,00

140

TESoUra METZEMBaUM 16cM rETa. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

15/
UNid 42,70 640,50

142

TESoUra METZENBaUM rETa 18cM. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

15/
UNid 43,78 656,70

143

TESoUra METZENBaUM cUrVa 18cM. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

15/
UNid 44,77 671,55

144

TESoUra METZENBaUM 20 cM rETa 
lT00722. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 
GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 

dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

15/
UNid 59,35 890,25

145

TESoUra METZENBaUM cV 20cM 
lT00722,ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

15/
UNid 59,35 890,25
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147

TESoUra PoTTS-SMiTH 25°GraUS 
19cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

05/
UNid 94,50 472,50

148

TESoUra PoTTaS-SMiTH 45° GraUS 
19cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

05/
UNid 159,20 796,00

149

TESoUra PoTTaS-SMiTH 45° GraUS 
19cM. ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. 

GaraNTia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo 
dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

06/
UNid 208,95 1.253,70

157

dilaTador HEGar N°13 lT00756. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

12/
UNid 45,75 549,00

158
dilaTador HEGar N°14. ProcEdÊN-
cia: PaQUiSTÃo. GaraNTia: 10 aNoS 

coNTra dEfEiTo dE faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

12/
UNid 45,75 549,00

159

dilaTador HEGar N°15 lT00756. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

12/
UNid 45,75 549,00

160

dilaTador HEGar N°17 lT00756. 
ProcEdÊNcia: PaQUiSTÃo. GaraN-
Tia: 10 aNoS coNTra dEfEiTo dE 

faBricaÇÃo

faTo iMPorTadora/ 
QaYUM aNd ElaHi-

SoNS

12/
UNid 48,75 585,00

Valor GloBal: r$ 60.056,20

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 675971

.

.

errata
.

errata do extrato de contrato temporário publicado no doe nº 
34.573, de 05/05/2021, referente à odaGiElSoN PaNToJa PiNHEiro.
oNde se LÊ: ProcESSo 2021/459204;
Leia-se: ProcESSo 2021/503234;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 05 de Julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 676265

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 090/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar- diversos (ataduras, 
compressas, luvas)
Valor: r$ 3.350,00
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 a 02/07/2022
PE SrP 043/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/447137
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653,0149006489 e seus respectivos 
superavits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: alfaMEd coMErcial EirEli, cNPJ/Mf nº 02.275.673/0001-80;
Endereço: av. Marques de Herval, nº 2106, Bairro Pedreira, cEP: 66.087-
320, Telefone:(91)3277-2744/3276-8395.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 675853
coNtrato: 091/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar- diversos (ataduras, 
compressas, luvas)
Valor: r$ 250.000,00
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 a 02/07/2022
PE SrP 043/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/447137
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653,0149006489 e seus respectivos 
superavits;
Elemento de despesa: 339030

contratado: f. cardoSo E cia lTda; cNPJ/Mf nº 04.949.905/0001-63;
Endereço: rua João Nunes de Souza, Nº 125, Br 316 KM 8 - ananindeua - 
Pa, cEP: 67033-030, Telefone:(91) 3202-1344 (91) 3202-1310.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 675854
coNtrato: 092/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar- diversos (ataduras, 
compressas, luvas)
Valor: r$ 1.862,00
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 a 02/07/2022
PE SrP 043/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/447137
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653,0149006489 e seus respectivos 
superavits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: criSTalfarMa coM. rEP. iMP. EXP. lTda; cNPJ/
Mf nº 05.003.408/0001-30;
Endereço: rod. Br 316 Km 06 alameda leopoldo Teixeira, n°08, ananin-
deua/Pa, cEP: 67.030-025, Telefone (91) 3255-5616 3255-1279.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 675855
coNtrato: 093/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar- diversos (ataduras, 
compressas, luvas)
Valor: r$ 389.500,00
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 a 02/07/2022
PE SrP 043/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/447137
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653,0149006489 e seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: Go.MEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda; cNPJ/
Mf nº 17.114.621/0001-07;
Endereço: rua antônio ferreira cunha almeida , S/N, Quadra 129, lote10, 
Bairro Setor dos afonsos, aparecida de Goiania / Go, cEP:74915-260, Te-
lefone: ( 62 ) 3663-1522 (19) 3862-127.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 675856
coNtrato: 094/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar- diversos (ataduras, 
compressas, luvas)
Valor: r$ 12.120,00
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 a 02/07/2022
PE SrP 043/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/447137
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653,0149006489 e seus respectivos 
superavits;
Elemento de despesa: 339030
contratado: SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-
ToS HoSPiTalar lTda; cNPJ/Mf nº 33.762.284/0001-02;
Endereço: Travessa We 42, nº 192 casa a, Bairro cidade Nova, aNaNiN-
dEUa/Pa, cEP: 67133-250, Telefone: (91) 98542-7633.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 675857
coNtrato: 096/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar- diversos (ataduras, 
compressas, luvas)
Valor: r$ 748.790,00
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 a 02/07/2022
PE SrP 043/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/447137
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653,0149006489 e seus respectivos 
superavits;
Elemento de despesa: 339030
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contratado: crEMEr S.a.; cNPJ/Mf nº 82.641.325/0021-61;
Endereço: av. das Quaresmeiras, nº 200, Bairro distrito industrial, cEP: 
37.550.001, Telefone: (47) 2123-8000.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 675860

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3
contrato nº 448/2018
data assinatura: 05/07/2021
E-Protocolo nº 2018/399177
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a substituição do fis-
cal do Contrato supramencionado, passando a ser fiscal a servidora CIN-
THYa fraNciNETE PErEira PirES, farmacêutica, lotada na Gerência de 
assistencia farmacêutica - GaSf, cujo objeto é a manipulação e forneci-
mento de terapia nutricional parenteral
contratado: BEST PHarMa TEraPia NUTricioNal lTda, cNPJ/Mf n.º 
11.432.191/0001-87
Endereço: rua Bernal do couto, Passagem Principal, nº 40, Umarizal, Be-
lém/Pa, cEP: 66055-480, telefone: (91) 3222-1581
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 676217

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 548/2021 – GesP/GP/FscMP, de 05 de JULHo de 
2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 339/2021-GESP/GP/
fScMP, publicada no doE 34.582, de 13/05/2021, que constitui a comissão 
Permanente do Processo Seletivo Simplificado da Fundação Santa Casa de 
Misericórdia do Pará .
r E S o l V E:
HOMOLOGAR, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado – 
PSS 005/2021/fScMP, para contratação em caráter temporário dos pro-
fissionais aprovados no certame, de acordo com o Edital 05/2021/FSCMP.
Belém
BiBlioTEcoNoMiSTa
Nível: Graduação

inscrição Nome do candidato Total Posição

20210175190219 NalZEli alVES PErEira 28.00 1

20210175188460 TElMa Karla GoNÇalVES carValHo 27.50 2

Belém – PA, 05 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 676312
iNtiMaÇÃo
Na condição de Presidente da comissão de Processo adminis-
trativo disciplinar, designada pela Portaria Nº 010/2020, de 
03 de janeiro de 2020, publicada no doe nº 34.082, de 07 de ja-
neiro de 2020, para apurar os fatos descritos no processo de protoco-
lo nº. 2019/355855, iNTiMo a ex-servidora, Sra. Marly Gomes lobato, 
Técnica de Enfermagem, e suas advogadas, Sra. ana carolina Monteiro 
Pereira Branco, oaB/Pa 29.808, e Sra. Natália do Perpétuo Socorro ribeiro 
Bahia, oaB/Pa 29.965, do iNdEfEriMENTo do Pedido de reconsideração, 
manejado nos autos do processo administrativo acima referenciado.
Belém, 1° de julho de 2021.
Patrícia Suely cavalcante Nonato
Presidente do Pad N.º 2019/355855.

Protocolo: 676327
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 060/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 020/2021 
- fScMP, Processo nº1011718/2020, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 24/06/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual “aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENTaiS cirÚrGicoS”, para suprir a 
necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 30/06/2021 a 
30/06/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

 Eliete S. diniz comércio e Serviços odontológicos -ME com sede em ananindeua/Pa, Trav.WE 72, . Bairro cidade 
Nova, cEP:67.140-687,Telefone: (91) 3212-1061, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:19.283.539/0001-23, e-mail:esdco-

mercial20@gmail.com

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

 08 PoNTa aSPirador dE fraZiEr coM 
MaNdril

aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

08/
UNid 78,77 630,16

09 caBo dE BiSTUri Nº 4 (13,5cM) aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

20/
UNid 12,56 251,20

10 caBo dE BiSTUri Nº 7 (16,5cM) aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

18/
UNid 28,66 515,88

30 cUrETa fENESTrada N º 3 aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

10/
UNid 88,58 885,80

35 ESPaTUla MalEáVEl 30 X 3,5cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

07/
UNid 48,32 338,24

36 ESPaTUla MalEáVEl 30 X 4,5cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

03/
UNid 56,37 169,11

40 HiSTErÔMETro colliN 28cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

15/
UNid 68,06 1.020,90

42 MarTElo cirUrUGico forTE (500 
GraMaS)

aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

02/
UNid 285,90 571,80

63 PiNÇa BaBcooK 20cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

10/
UNid 90,66 906,60

64 PiNÇa BaBcooK 26cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

04/
UNid 172,74 690,96

65 PiNÇa BacKHaUS Bola aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

12/
UNid 107,97 1.295,64

68 PiNÇa crafoord rETa 24cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

07/
UNid 104,69 732,83

69 PiNÇa crafoord cUrVa 24cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

07/
UNid 104,69 732,83

97 PiNÇa KocHEr cUrVa 16cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

10/
UNid 46,33 463,30

100 PiNÇa MiXTEr 24cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

20/
UNid 136,12 2.722,40

119 PorTa aGUlHa crillE Wood 15cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

04/
UNid 54,50 218,00

131 TESoUra iriS cUrVa 12cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

20/
UNid 23,50 470,00

132 TESoUra KilBEr rETa 12 cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

06/
UNid 66,50 399,00

136 TESoUra MaYo STYllE cUrVa 17cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

10/
UNid 49,19 491,90

137 TESoUra MaYo STYllE cUrVa 19cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

06/
UNid 61,22 367,32

146 TESoUra METZEMBaUM cUrVa 28cM aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

06/
UNid 143,00 858,00

150 TESoUra PoTTS-SMiTH 19cM 60° aBc/ aBc iNS-
TrUMENToS

10/
UNid 95,00 950,00

Valor GloBal: r$15.681,87 

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 675969
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

coNtrato
.

contrato Nº 259/2021
objeto: aquisição Emergencial de Mobiliário para implantação do Serviços 
de farmácia no setor de clínica Médica para atender a necessidade de as-
sistência aos pacientes internados na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Valor: r$ 2.741,64 (doiS Mil, SETESSENToS E QUarENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E QUaTro cENTaVoS)
data de assinatura: 17/06/2021
Vigência. início em 17/06/2021 e término em 14/09/2021.
dispensa n º 89/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 44.90.52
fonte do recurso: 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome:
GrElHaÇo faBricaÇÃo E coMÉrcio dE arTiGoS dE METal EirEli
Endereço: ROD. TRANSCASTANHAL Nº 200 – ZONA RURAL, AGROVILA 
SÃo raiMUNdo.
CASTANHAL – PARÁ – CEP: 68.746-899
Telefone: (91) 98160-8863
E-mail: grelhas_plc@hotmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 675964

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 9°
data de assinatura: 29/06/2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: objeto realizar o acréscimo de aproximadamente 11% (onze por 
cento) o valor do contrato nº 112/2016, bem como a prorrogação ex-
cepcional do referido instrumento, nos termos do art. 57, §4º, da lei nº. 
8.666/93.
Vigência: inicio 30/06/2021 e Término 29/12/2021.
cT nº 112/2016
Exercício: 2021
contratado:
Empresa: SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME
Endereço: Conj. Amapá, Alameda A, nº 313 – Souza, CEP: 66.613-030, Belém/PA
Email: saramserviços@gmail.com
Telefone: (91) 2365-0056 / (91) 3224-9186
ordenador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 675995

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
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:
EXPEdir a presente aPoSTila ao coNTraTo Nº 111/2021, referente à 
dispensa de licitação nº 27/2021, celebrado entre a fPEHcGV e a Empresa 
arr iNd. MoV. HoSPiTalar E EScriTÓrio lTda, que tem por objeto a 
aquisição emergencial de Poltronas articuláveis para atender a necessida-
de de todas as Unidades de internação clínica, Emergência cardiológica, 
Emergência Psiquiátrica e Unidades de Terapia intensiva adulto e Pediá-
trica, da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – 
fPEHcGV, com fulcro no art. 65,§ 8º, da lei nº. 8.666/93, para registrar:
I – A correção da data de vigência:
- oNde se LÊ: com início em 11/03/2021 e término em 09/03/2021.
- Leia-se: com início em 11/03/2021 e término em 07/09/2021.
Belém-Pa, 02 de julho de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 675985

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 308 de 05 de JULHo de 2021
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM o SEcrETário adJUNTo dE 
SaÚdE E rESolVEr dEMaiS aSSUNToS iNErENTES a ESTE Hrca Na ci-
dadE dE BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS – Mat. 63077998-3, DIRETORA
Nº 4.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 05 À 09/07/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 676240

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o Hospital regional de salinópolis/sesPa, através de seu Pregoei-
ro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, nº 
003/2021/HrS, do tipo “Menor Preço por item”, conforme o objeto: o ob-
jeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
coNTraTaÇÃo, EM caráTEr EMErGENcial, dE EMPrESa ESPEcialiZa-
da Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUlo TiPo aMBU-
lÂNcia, ModElo SiMPlES rEMoÇÃo TiPo a (fUrGÃo), NoVo (ZEro 
KM), aNo/ModElo 2020, MoTor No MÍNiMo 1.6, GaSoliNa, SEM MoTo-
riSTa, Por QUiloMETraGEM liVrE, SEM coMBUSTÍVEl, coM MaNUTEN-
ÇÕES PrEVENTiVaS E corrETiVaS Por coNTa da coNTraTada, para 
transporte de pessoas em serviço e pacientes, para atender a demanda 
do Hospital regional de Salinópolis, pelo período de 12 (doze) meses, em 
regime de empreitada por preço unitário, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
o prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados da 
assinatura do contrato.
data da abertura: 16/07/2021
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras
UaSG: 926159
Entrega do Edital: os interessados poderão retirar o Edital nos sites: www.
gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br
obs: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o Pregoeiro respon-
sável, através do e-mail cplhrs_sespa@yahoo.com.br
Salinópolis-Pará, 05 de Julho de 2021.
João Paulo Batista arnour
Pregoeiro/HrS

Protocolo: 675980

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo de acrÉsciMo de serViÇos coM reFLeXo 
FiNaNceiro
Processo Nº. 2020/135752 aNeXo: 2021/436035
Nº do coNtrato: 011/2020
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo de acréscimo e Supressão de 
Serviços, com reflexo financeiro Negativo ao Contrato nº 011/2020 é de-
corrente de solicitação feita pela contratada, com fundamento no art. 65, 
i, alínea “a” e “b” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela 
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consultoria Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor 
desta SETraN.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 32.347.867,33 (trinta e dois milhões, 
trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta 
e três centavos).
rEflEXo fiNaNcEiro: -r$ 0,12 (doze centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 32.347.867,21 (trinta e dois milhões, 
trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte 
e um centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza 
da despesa: 449051; origem do recurso: Tesouro; fonte de recurso: 
0124000000; Pi: 206SaPTEcMB.
daTa da aSSiNaTUra: 05/07/2021.
CONTRATADA: CONSÓRCIO SYSTRA – PAT TRAFFIC.
cNPJ: 37.733.781/0001-33
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 676172

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preço.
Número: n.º 002/2021.
oBJETo: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o rio 
curuá-Uma (60,00m x 8,60m), localizada na Pa-370, trecho: Prolonga-
mento da Pa-370, km 65, passando a barragem do rio curuá-Una/Santa-
rém, no Município de Santarém, sob a Jurisdição do 3º Núcleo regional.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da Tomada de 
Preço nº 002/2021 – SETRAN.
1ª Classificada: CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S EIRELI – EPP.
Valor: r$ 1.505.463,60 (Um milhão, quinhentos e cinco mil, quatrocentos 
e sessenta e três reais e sessenta centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de abertura das Propostas fi-
nanceiras encontra-se à disposição dos interessados, na sala da comissão 
Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 
1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 05 de julho de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 676149
resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 016/2021.
oBJETo: construção de 01 (uma) ponte em estrutura mista (concreto e 
aço), sobre o rio alto capim (560,00m x 10,00m), localizada na Pa-256, 
km 107, trecho Br-010 (Paragominas) / distrito de canaã (ipixuna do 
Pará), no município de Paragominas, na região de integração do rio ca-
pim, sob a jurisdição do 7º Núcleo regional.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da concorrência 
Pública nº 016/2021 – SETRAN.
1ª Classificada: CONSTRUTORA CIDADE LTDA.
Valor: r$ 57.909.902,64 (cinquenta e sete milhões, novecentos e nove 
mil, novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de abertura das Propostas fi-
nanceiras encontra-se à disposição dos interessados, na sala da comissão 
Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 
1º andar – Souza – Belém/PA.
Belém, 05 de julho de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 676069

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 026/2021  Processo nº 2021/590200
Valor Total: r$ 6.168.816,46 (seis milhões, cento e sessenta e oito mil, 
oitocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)
objeto À pavimentação asfáltica de drenagem profunda na vicinal de aces-
so ao distrito Nova Vida (Sococo) 4,90 Km Trecho PA – 252 – Vila Nova 
Vida, Moju/Pa.
data de assinatura: 05/07/2021 Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
inic. Vig.: 05/07/2021  T. Vig.: 01/03/2022
foro: comarca de Belém

doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0324000000; origem: recurso Estadual; Plano interno: 206PVaiMEMo; 
ação detalhada: 268392.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoJU-cNPJ: 05.105.135/0001-35.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 676165

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aLteraÇÃo de ordeM de serViÇo
extrato da ordem de alteração de serviço o.s. nº018/2020-dirtec
Processo: 2019/489769
Partes: SETraN-Secretaria de Estado de Transportes, cNPJ - 
04.953.717/0001-09
TSc iNfraESTrUTUra E coNSTrUÇÕES EirEli, cNPJ - 03.606.764/0001-13
objeto: restauração de Pista de rolamento e implantação de acostamen-
to da rodovia Pa-275 Etapa i, trecho: Entr. Br-155 / Perímetro Urb. Pa-
rauapebas Sub-trecho: Entr. Br-155 / Perímetro Urb. curionópolis e Etapa 
ii Sub-trecho: Perímetro Urb. curionópolis / Perímetro Urb. Parauapebas, 
na região de integração carajás, sob a jurisdição do 5º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-005/2020-001
data: 26/05/2021
Ordenador: Adler Gerciley Almeida da Silveira – Secretário de Estado de 
Transportes

Protocolo: 675976

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 472/2021 – arcoN-Pa, 02 de JULHo de 2021. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – ARCON-PA, usando das atribuições conferidas pela Lei Nº 
6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838 de 20 de fevereiro de 2006. coNSidEraNdo o que dispõe o decre-
to Estadual n° 1.945 de 13/12/2005, em observância aos art. 33 da lei 
Estadual nº 7.071/07 de 24/12/2007 e art. 33 do decreto nº 249/2011 de 
11/10/2011. considerando ainda, o relatório em etapa única apresentado 
pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CESAD, instituída 
pela Portaria n°382/2021-arcoN/GdP através do Processo Eletrônico nº 
2019/251232; RESOLVE: I – HOMOLOGAR o resultado da Avaliação Es-
pecial de desempenho que considerou aprovado no estágio probatório do 
THEo carloS flEXa riBEiro PirES matricula nº 55586267/1, a contar 
da data em que se deu o término do referido estágio, reconhecendo-o apto, 
para o exercício do cargo efetivo, conforme o respectivo processo. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/
Diretor Geral – ARCON-PA.

Protocolo: 676009

.

.

errata
.

Portaria N° 470/2021, publicada no doe N° 34.627 do dia 05 de 
julho de 2021 arcoN, sobre o número de protocolo 674930.
oNde se LÊ:

8002834/ 1 Mariana Pereira de Holanda fabbri 05/04/2020 a 04/04/2021 04/08/2021 a 
02/08/2021

Leia se:

8002834/ 1 Mariana Pereira de Holanda fabbri 05/04/2020 a 04/04/2021 04/08/2021 a 
02/09/2021

oNde se LÊ:

5911960/3 Gustavo oliveira de Souza 05/04/2020 a 04/04/2021 11/08/2021 a 
20/09/2021

Leia se:

5911960/3 Gustavo oliveira de Souza 05/04/2020 a 04/04/2021 11/08/2021 a 
20/08/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E 
coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 12 dE fEVErEi-
RO DE 2021. EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO Diretor Geral – ARCON-PA.

Protocolo: 676181
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 204 de 05 de JULHo 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 2021/625433;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor dilSoN da cUNHa, ocupante do cargo de 
Agente de Operações Gráficas, matrícula n° 11312/1, como Fiscal Titular, 
e o servidor SEVEriNo JaNUario riBEiro BaTiSTa, ocupante do cargo 
de agente de Portaria, matrícula nº. 12025/1, como fiscal Suplente, para 
acompanhar e fiscalizar o Contrato de nº. 72/2021 – SEDAP, celebrado com 
a empresa doNorTE coMErcio E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ sob 
o n.º 41.630.619/0001-67;
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
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: 676346
Portaria Nº 202 de 30 de JUNHo 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 Diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 
2021;
considerando o processo nº 2021/686077;
r E S o l V E:
art. 1º - rEVoGar a PorTaria Nº 358/2018, datada de 05/09/2018, 
publicada no doE de Nº 33.696, de 10/09/2018;
art. 2º - dESiGNar, os servidores: rEGiNaldo MoUra PaSSoS, matrí-
cula nº 13994/1, assistente administrativo; lUiZ carloS dE oliVEira, 
matrícula nº 5918643/1, Técnico em Gestão Pública e aNa criSTiNa alE-
XaNdra MorEira faraH, matrícula nº: 5946952/1, coordenadora, para 
inserirem informações desta Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca no Sistema SigPlaN, conforme obrigatoriedade 
prevista na loa 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 676245

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 01/2021 – sedaP
resULtado FiNaL da seGUNda Fase – aNÁLise docUMeNtaL 

e cUrricULar
O Secretário de desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP no uso 
de suas atribuições legais, e, considerando o Edital nº 01/2021-SEdaP, 
que trata sobre o Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2021 para 
contratação em funções temporárias de profissionais para esta Secretaria.
rESolVE:
 I – Tornar público o resultado final da Segunda Fase – Análise Documental 
e curricular, do PSS Nº 01/2021-SEdaP, cuja íntegra encontra-se na pági-
na www.sipros.pa.gov.br
Belém
assisteNte adMiNistratiVo
Nível: eNsiNo MÉdio

inscrição Nome do candidato Nascimento Escolari-
dade

Tempo 
Serviço

capacita-
ção Total Posição

2021017314930 liBia EliSaNGEla PEdro-
So dE aZEVEdo 18/05/1974 17.00 1.50 10.00 28.50 1

2021017374614 fErNaNdo caMPoS 
NaZarE 14/11/1996 17.00 1.20 10.00 28.20 2

20210173296729 GaBriEl afoNSo NaSci-
MENTo dE liMa 30/10/2001 17.00 0.90 10.00 27.90 3

20210173297529 raQUEl MElo NaSci-
MENTo 20/02/2003 17.00 0.90 10.00 27.90 4

Belém
tÉcNico eM GestÃo de aGroPecUÁria (eNGeNHeiro aGroNoMo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Nascimento Escolaridade Tempo 
Serviço capacitação Total Posi-

ção

20210173299619 YaNNa KaroliNE SaNToS 
da coSTa 10/10/1991 17.00 0.60 10.00 27.60 1

20210173172372 JUliaNa BarroSo SilVa 21/05/1989 17.00 0.30 10.00 27.30 2

20210173269859 MarlENE EVaNGEliSTa 
ViEira 13/08/1987 13.50 1.80 10.00 25.30 3

Belém
tÉcNico eM GestÃo de aGroPecUÁria (MÉdico VeteriNÁrio)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Nascimento Escolaridade Tempo 
Serviço capacitação Total Posi-

ção

20210173306890 THaYla KalYNE BrocHa 
MiraNda 12/04/1985 10.50 0.60 3.00 14.10 1

20210173270468 daNNiEl carValHo dE 
caSTro 27/10/1989 6.00 0.00 6.00 12.00 2

20210173324001 lEaNa BrUNa SaloMÃo 
dE BriTo 06/08/1992 2.50 0.60 7.00 10.10 3

Belém
tÉcNico eM GestÃo de Meio aMBieNte (eNGeNHeiro aMBieN-
taLista)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Nascimento Escolari-
dade

Tempo 
Serviço capacitação Total Posi-

ção
20210173155806 diEGo liMa criSPiM 17/12/1985 10.50 1.50 10.00 22.00 1

20210173316039 rafaEl alEiXo coElHo dE 
oliVEira 10/12/1994 10.50 1.20 10.00 21.70 2

2021017335041 VicTor_MarTiNS GUEdES 10/07/1993 10.50 0.60 10.00 21.10 3

20210173234686 EiKY TaTSUYa iSHiKaWa 
dE MoraES 03/05/1995 10.50 0.60 10.00 21.10 4

Belém
tÉcNico eM GestÃo PÚBLica (adMiNistrador)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Nascimento Escolaridade Tempo 
Serviço capacitação Total Posi-

ção

2021017322201 faTiMa ENEdiNa do 
NaSciMENTo MaNGaS 04/03/1969 6.00 2.40 10.00 18.40 1

2021017313814 GlENda faBiola MarTiNS 
lEao 11/02/1977 6.00 0.60 10.00 16.60 2

2021017302192 lariSSa GÓES dE 
QUEiroZ 30/10/1981 6.00 1.50 9.00 16.50 3

2021017305173 MicElia lUiSa dE SoUSa 06/02/1984 6.00 0.60 9.00 15.60 4

2021017347492 MarcElo GUiMarÃES 
liMa 06/12/1983 3.50 1.80 10.00 15.30 5

20210173101702 iSraEl WaNdErlEY 
SaloMÃo coElHo 18/09/1977 2.50 2.70 10.00 15.20 6

Belém
tÉcNico eM GestÃo PÚBLica (coNtador)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Nascimento Escolaridade Tempo 
Serviço capacitação Total Posi-

ção

20210173200476
rafaEl PEdroSo dE 
alBUQUErQUE aBdUl 

MaSSiH
05/08/1980 6.00 2.10 10.00 18.10 1

20210173286337 Karla fErNaNda fErrEi-
ra BarrEiroS MElo 13/11/1981 6.00 3.00 9.00 18.00 2

2021017350661 criSTiaNE SaNTaNa 
HoMEM 07/09/1976 6.00 0.00 10.00 16.00 3

São félix do Xingu
tÉcNico eM GestÃo de aGroPecUÁria (eNGeNHeiro aGroNoMo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Nascimento Escolaridade Tempo 
Serviço capacitação Total Posi-

ção

20210173192311 alEXaNdra SoarES dE 
SoUZa 31/05/1994 7.00 0.60 10.00 17.60 1

2021017334317 aElToN doS SaNToS 
BEZErra 19/03/1994 7.00 0.00 10.00 17.00 2

2021017381142 aNdrEliNa Maria riBEi-
ro SErrÃo 12/04/1982 2.50 3.00 10.00 15.50 3

20210173309615 iTalo MarloNE GoMES 
SaMPaio 16/04/1988 13.50 0.00 1.00 14.50 4

2021017324232 EriSSoN SErGio MElo 
da SilVa 29/01/1988 2.50 0.90 10.00 13.40 5

20210173156022 MÍlVio JorGE fErNaNdES 
MoUra 23/04/1978 6.00 0.30 2.00 8.30 6
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São félix do Xingu
tÉcNico eM GestÃo de aGroPecUÁria (MÉdico VeteriNÁrio)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato Nascimento Escolaridade Tempo 
Serviço capacitação Total Posi-

ção

20210173314967 Mario VicTor MarTiNS 
MENdES 04/03/1985 2.50 0.90 5.00 8.40 1

alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 676333

coNtrato
.

coNtrato Nº 92/2021 – sedaP
coNtrato de rePasse Nº 1.027.220-34/2015

objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 01, na quantidade de 21(vinte e um) Micro Tra-
TorES ou superior.
Valor Global: r$ 356.790,00 (Trezentos e cinquenta e Seis Mil Setecentos 
e Noventa reais)
dotação orçamentária: ação:8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0306; função Programática:20.608.1491.8715
data assinatura: 05/07/2021
Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2022
contratado: ElYSiUM iNc. NEGÓcioS EirEli
Endereço: rua lazaro Vieira, n° 221, Qd 87,lote 84, Bairro: centro, cida-
de: ipora-Go- cEP: 76.200-000.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 676387
coNtrato Nº 90/2021 – sedaP

coNtrato de rePasse Nº 1019.203-75/2014
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 01, na quantidade de 27(vinte e sete) Micro 
TraTorES ou superior.
Valor Global: r$ 458.730,00 (Quatrocentos e cinquenta e oito Mil Sete-
centos e Trinta reais)
dotação orçamentária: ação:8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0306; função Programática:20.608.1491.8715
data assinatura: 05/07/2021
Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2022
contratado: ElYSiUM iNc. NEGÓcioS EirEli
Endereço: rua lazaro Vieira, n° 221, Qd 87,lote 84, Bairro: centro, cida-
de: ipora-Go- cEP: 76.200-000.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 676381
coNtrato Nº 59/2021-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 61, na quantidade de 05 (cinco) MoTociclETaS 
0KM, 2020/2020 ou superior.
Valor Global: r$-64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8705/ Natureza de despesa: 449052/ fonte 
de recurso: 0301/funcional Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 02/07/2021
Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2022
contratado: MÔNaco MoTocENTEr coMErcial lTda
Endereço: rodovia augusto Montenegro km 7,5 S/N, Bairro Parque Verde, 
cEP 66635-110, Belém-Pa
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 676251
coNtrato Nº 72/2021 – sedaP

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 14/2021 – sedaP
Processo administrativo nº 2021/625433 -SEdaP
Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL – Garrafão de 20 
litros.
Valor Total: r$ 8.769,60 (oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e 
sessenta centavos)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8338/funcional Programática: 
20.122.1298.8338/Natureza da despesa: 339030/fonte de recurso: 0101
data assinatura: 05/07/2021.
Vigência: 05/07/2021 a 04/07/2022
contratado: doNorTE coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ/Mf sob o 
nº 41.630.619/0001-67.
Endereço da empresa:conjunto Guajara 2, segunda rua nº 21, cEP: 
67145-280, Bairro: Maguari – Ananindeua – Pará
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 676236

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 025/2021
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 de aquisição de 
garrafões de água mineral para atender as necessidades emergencial , 
desta SEdaP,em Belém.

BENEficiário: dolores ferreira Tramontin
carGo/ fUNÇÃo: agente administrativo
MaTrÍcUla: 54186971
Valor: r$  1.000,00 (Um mil reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30
ORDENADOR: Timara Miranda – Diretora Administrativa e Financeira/SE-
daP

Protocolo: 676342

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 345/2021
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:Jonatas Tavares de Sousa
 carGo: Motorista)
 MaTrÍcUla: 5214424
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: capitão Poço/Pa
oBJETiVo: Transportar a servidora  que irá  receber mudas de laranja no 
viveiro chico fuluca à serem entregues na comunidade laranjal.
PErÍodo: 08 a 09/07/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 346/2021
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:Jonatas Tavares de Sousa
 carGo: Motorista
 MaTrÍcUla: 5214424
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: Santo antonio do Tauá/Pa
oBJETiVo: Transportar a servidoras que irão realizar visita técnica na co-
munidade Laranjal para organização do Sistema Agro florestal
PErÍodo: 06/07/2021
Nº dE diáriaS:½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 676352
Portaria Nº 347/2021

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: alfredo de Souza Verdelho Neto
carGo: Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
MaTrÍcUla: 5280907
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: capitão Poço/Pa
oBJETiVo: Participar do ato de assinatura de convênio, bem como acom-
panhar a agenda do Exmo. Sr. Governador do Estado e realizar visita a 
Unidade de citricultura desse município
PErÍodo? 08/07/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 348/2021
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: Emerson de Souza Vieira
carGo: Motorista
MaTricUla: 57205257
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: capitão Poço/Pa
oBJETiVo: conduzir o Sr. Secretário alfredo Verdelho que irá Participar do 
ato de assinatura de convênio, bem como acompanhar a agenda do Exmo. 
Sr. Governador do Estado e realizar visita a Unidade de citricultura desse 
município.
PErÍodo: 08/07/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 676360
Portaria Nº 349/2021

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: adalberto de Souza Guedes
 carGo: Técnico em agropecuária
 MaTricUla: 19240/1
 oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: capitão Poço/Pa
oBJETiVo: receber mudas de laranja no viveiro chico fuluca à serem en-
tregues na comunidade laranjal.
PErÍodo: 08 a 09/07/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 676369
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Portaria Nº 345/2021
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:Jonatas Tavares de Sousa carGo: Motorista)
 MaTrÍcUla: 5214424
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: Paragominas/Pa
oBJETiVo: complementação de diárias referente aportraia 280/2021, com 
objetivo de transportar materiais necessários à construção de 02 (dois) 
viveiros, em Paragominas.
PErÍodo  03 a 05/07/2021
Nº dE diáriaS: 3 (três)
ordENador: Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 676321
Portaria Nº 344/2021

fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 ORIENTAÇÃO NORMATIVA 001/AGE – PORTARIA Nº 
278/2019
BENEficiário(a): Geraldo dos Santos Tavares
carGo/fUNÇÃo: Eng.º agro.º
MaTricUla: 18880
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: capitão Poço/Pa
oBJETiVo: acompanhar o Secretário da SEdaP em visita à Uagro de capi-
tão Poço PErÍodo: 08/07/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 676277

t.
.

torNar seM eFeito
.

o secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca, torna sem efeito a publicação da cESSÃo dE USo 120/2021 - SEdaP, 
publicado no doE Nº 34.626 de 02/07/2021 - página 35, Protocolo nº 
674955.

Protocolo: 676060

.

.

oUtras MatÉrias
.

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 01/2021 – sedaP
resULtado FiNaL da seGUNda Fase – aNÁLise docUMeNtaL 

e cUrricULar e coNVocaÇÃo dos caNdidatos de NÍVeL 
MÉdio e sUPerior aPtos À eNtreVista.

O Secretário de desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP no uso 
de suas atribuições legais, e, considerando o Edital nº 01/2021-SEdaP, 
que trata sobre o Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2021 para 
contratação em funções temporárias de profissionais para esta Secretaria.
rESolVE:
I – Convocar os candidatos de Nível Médio e Superior classificados na Se-
gunda Fase, para a Terceira Fase – Entrevista, que será realizada de forma 
presencial no período de 07 a 12/07/2021, nos endereços abaixo, em ho-
rário preestabelecido para cada candidato, de acordo com o disposto em 
sua página no portal do SiProS.
• Candidatos inscritos para vagas do município de São Felix do Xingu.
 

daTa ENdErEÇo

07 e 08/07/2021 Folha 30, Quadra Especial S/Nº, Nova Marabá – Marabá/Pa
Prédio da Gerencia regional da SEdaP.

• Candidatos inscritos para vagas do município de Belém.
 

daTa ENdErEÇo

07 a 12/07/2021 Travessa do Chaco nº 2232, Marco – Belém/Pa
Prédio Sede da SEdaP.

o candidato deve comparecer ao local da entrevista com 15 minutos de 
antecedência, usando máscara, e portando vestimentas adequadas à visita 
em serviço público.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 676339
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 45/2021

PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 008/2021
Processo nº. 2021/4918– SEDAP
forNEcEdor: a. S. MiraNda coMErcio dE aliMENToS E SErViÇoS dE 
TraNSPorTES EirEli,cNPJ: 14.800.196/0001-03.
representante legal: arTHUr SiQUEira MiraNda
End.: Tv. Paulo Nogueira nº 2524 – Bairro: Matinha – Cametá – PA CEP: 
68.400-000
data de assinatura: 05/07/2021
ViGÊNcia: 06/07/2021 a 05/07/2022
oBJETo: registrar os preços destinados a aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS 
E MaTEriaiS Para aPoio Na iMPlaNTaÇÃo dE ProJEToS dE PiScicUl-
TUra EM TaNQUE-rEdE, para os Órgãos da administração direta e Enti-
dades da administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, 
conforme abaixo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

01

Tanques-rede: de 2 x 2 x 1,70 a 190 m (comprimento x largura 
x altura), em formato quadrado, em estrutura tubular de alumí-
nio naval de alta resistência, espessura de 1,60mm fixada com 
parafusos inoxidáveis, apresentando de 6,8 a 7,6 m³ de volume 
total e, no mínimo 6 m³ de volume útil. Malha de 19 a 20 mm 

em tela de arame galvanizado, fio 18, revestido em PVC de alta 
aderência. Apresentando 04 flutuadores marítimos de polietileno 

de alta aderência, com 25 a 33 litros na cor amarela e com 
tratamento anti- UV, fixados com hastes de metais que deve 

estar fixado na própria estrutura do tanque. Acompanhando os 
arames ou parafusos inoxidáveis para sua montagem. o come-
douro será tipo saia com malha 1 a 2 mm de poliéster ou nylon 
multifilamento com altura de 50 a 70 cm. Todos os tanques-re-
de apresentaram tampa basculante, confeccionadas com malha 

de no mínimo 19 mm, fio 18, em tela de arame galvanizado, 
revestido em PVc de alta aderência apresentando em toda sua 

extensão uma proteção opaca de som brites. Marca: rHV

UNd 1.000 r$ 1.755,00 r$1.755.000,00

02

Tanque-rede tipo berçário (bolsão): de 1,70 a 2m X 1,70 a 2m 
X 1,30 a 1,70m (comprimento x largura x altura). a tela será 
confeccionada com fios de estrutura em nylon multifilamento 
e atóxico com abertura de malha de 5 x 5 mm. com alças de 
fixação superiores. Chumbadas na parte inferior. Marca: RHV

UNd 500 r$343,00  $171.500,00

03
Corda multifilamento trançada, tipo seda, 100% poliéster, com 
16 mm de espessura, na cor verde, rolo de 100 m de corda. 

Marca: riomar
UNd 200 r$ 267,50 r$ 73.500,00

ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Protocolo: 676364

terMo de cessÃo de Uso Nº 109/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
RIO E DA PESCA – SEDAP
cESSioNária: PrEfEiTUra MUNiciPal dE oEiraS do Pará
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) forNo Para fariNHa, EM cHaPa dE fEr-
ro 1/8, 2M dE diÂMETro; 01 (UMa) PrENSa EM fErro, Para MaN-
dioca, caPacidadE Para 350KG/Hora, fUro dE 1,20MX3; 01 (UM) 
MicroTraTor coM ENXada, 1 cil, 4 TEMPoS, 11cV, diESEl, larGUra 
1000MM, 6+2 E 01(UMa) carrETa aGrÍcola, EM MadEira, 01 EiXo, 02 
ToNEladaS.
daTa dE aSSiNaTUra: 05/07/2021
ViGÊNcia: 05/07/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo.

Protocolo: 676368
terMo de cessÃo de Uso Nº 115/2021

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
RIO E DA PESCA – SEDAP
cESSioNária: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria do Pará
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) MicroTraTor,11cV, ParTida MaNUal 
coM ENXada roTaTiVa, coMBUTÍVEl diESEl, Marca: ToYaMa, ModE-
lo TdW73 E 01(UMa) carrETa aGrÍcola dE 01 EiXo E 02 ToNEladaS.
daTa dE aSSiNaTUra: 05/07/2021
ViGÊNcia: 05/07/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo.

Protocolo: 676401

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria
2017/550924 EliaS dE SoUZa SilVa SÍTio SalMo 103 25ha60a04ca BarcarENa 920/2021

2017/550579 fraNciSco carloS do 
ESPiriTo SaNTo aMaral

SÍTio da caSTa-
NHEira 29ha85a09ca “ 921/2021

2017/551114 JoaQUiM JUNior aMaral 
oliVEira

SÍTio ProPriEdadE 
dE dEUS 14ha82a91ca “ 922/2021

2017/549492 JoEl NUNES do roSário SÍTio dEUS co-
NoSco 18ha88a79ca “ 923/2021

2018/394932 JoSiaNE aNdradE cardoSo SÍTio da JoSi 14ha12a85ca “ 924/2021
2017/549546 JoSUEl NUNES do roSario SÍTio 3 irMÃoS 21ha58a14ca “ 925/2021

2017/551098 Kalil KElViN SilVa dE 
SoUZa SÍTio JUlia KElViN 29ha95a54ca “ 926/2021

2018/395302 Maria daS GraÇaS do ESPi-
riTo SaNTo aMaral

SÍTio NoSSa SENHo-
ra daS GraÇaS 15ha65a04ca “ 927/2021
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2017/549635 Maria HElENa da SilVa 
roSario SÍTio SalMo 23 02ha70a62ca “ 928/2021

2017/549596 Maria HElENa do roSario 
TEiXEira

SÍTio roSa dE 
SaroN 03ha64a54ca “ 929/2021

2018/108866 Maria lUciVaNia MarciaNo SÍTio JoSÉ Mar-
ciaNo 30ha83a59ca “ 930/2021

2018/395387 Maria ZENil alVES dE liMa SÍTio SÃo JorGE 21ha08a59ca “ 931/2021

2017/549487 MaNoEl fErNaNdES da 
SilVa

SÍTio NoSSa SENHo-
ra dE NaZarÉ 06ha81a89ca “ 932/2021

2017/549852 MaicKE roBErTo dE SoUZa 
rodriGUES SÍTio doiS irMÃoS 35ha38a53ca “ 933/2021

2007/135952 MiracY PErEira loPES SÍTio fÉ EM dEUS 06ha86a77ca “ 934/2021
2002/215430 carMEM NUNES PrESTES SÍTio NoVa Vida 04ha70a46ca “ 935/2021
2017/550169 carMEM da SilVa caMPoS SÍTio SaNTa lUZia 62ha48a48ca “ 936/2021
2017/183317 claUdEci PaNToJa da SilVa SÍTio dEUS ProVEra 22ha14a79ca MoJU 937/2021

2018/394692 daVi SilVa SaNToS SÍTio dEUS É Por 
NÓS 22ha68a36ca BarcarENa 938/2021

Belém(Pa), 02/07/2021
Bruno Yoheiji Kono Ramos – Presidente

Protocolo: 676198
Portaria N° 919 de 05 JULHo de 2021

O Presidente do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
CONSIDERANDO que o Decreto – Lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
CONSIDERANDO que o Instituto de Terras do Pará – ITERPA é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e Fundiário – DEAF, do ITERPA, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de aurora do Pará, abrangendo uma 
área de 1.480,4734 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/228516.
rESolVE:
I – ARRECADAR, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.480,4734 (mil, quatrocen-
tos e oitenta hectares, quarenta e sete ares e trinta e quatro centiares), 
denominada GlEBa iGaraPÉ JaUara, localizada no Município aurora do 
Pará, com limites, confrontações e demais especificações técnicas constan-
tes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: 
Partindo do marco M-001, de coordenada N =  9.778.591,80m e E = 
194.719,37m;  deste, segue pelo limite Municipal (iBGE/2019) São do-
mingos do capim / aurora do Pará, com a seguinte distância 0,01 m e 
azimute plano 90°00’00” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.778.591,80m e E = 194.719,38m; 1,48 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-003, de coordenada N = 9.778.591,80m e E = 194.720,86m; 
5,86 m e azimute plano 89°42’24” até o marco M-004, de coordenada N = 
9.778.591,83m e E = 194.726,72m; 0,07 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-005, de coordenada N = 9.778.591,83m e E = 194.726,79m; 
882,61 m e azimute plano 89°43’38” até o marco M-006, de coordenada N 
= 9.778.596,03m e E = 195.609,39m; 0,09 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.778.596,03m e E = 195.609,48m; 
1.337,58 m e azimute plano 89°43’41” até o marco M-008, de coordenada 
N = 9.778.602,38m e E = 196.947,04m; 3.658,41 m e azimute plano 
89°43’40” até o marco M-009, de coordenada N = 9.778.619,77m e E = 
200.605,41m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita 
(sentido Norte-Sul) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distân-
cia 20,53 m e azimute plano 199°11’38” até o marco M-010, de coordena-
da N = 9.778.600,38m e E = 200.598,66m; 0,63 m e azimute plano 
196°41’57” até o marco M-011, de coordenada N = 9.778.599,78m e E = 
200.598,48m; 58,37 m e azimute plano 194°01’45” até o marco M-012, de 
coordenada N = 9.778.543,15m e E = 200.584,33m; 0,51 m e azimute 
plano 192°24’27” até o marco M-013, de coordenada N = 9.778.542,65m 
e E = 200.584,22m; 0,19 m e azimute plano 188°58’21” até o marco 
M-014, de coordenada N = 9.778.542,46m e E = 200.584,19m; 56,46 m 
e azimute plano 188°19’10” até o marco M-015, de coordenada N = 
9.778.486,59m e E = 200.576,02m; 65,32 m e azimute plano 189°48’04” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.778.422,22m e E = 200.564,90m; 
77,73 m e azimute plano 190°57’15” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.778.345,91m e E = 200.550,13m; 0,08 m e azimute plano 187°07’30” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.778.345,83m e E = 200.550,12m; 
71,28 m e azimute plano 190°20’42” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.778.275,71m e E = 200.537,32m; 0,05 m e azimute plano 191°18’36” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.778.275,66m e E = 200.537,31m; 
0,05 m e azimute plano 191°18’36” até o marco M-021, de coordenada N 
= 9.778.275,61m e E = 200.537,30m; 74,89 m e azimute plano 189°32’48” 

até o marco M-022, de coordenada N = 9.778.201,76m e E = 200.524,88m; 
76,85 m e azimute plano 193°04’14” até o marco M-023, de coordenada N 
= 9.778.126,90m e E = 200.507,50m; 0,39 m e azimute plano 191°53’19” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.778.126,52m e E = 200.507,42m; 
0,13 m e azimute plano 188°44’46” até o marco M-025, de coordenada N 
= 9.778.126,39m e E = 200.507,40m; 72,30 m e azimute plano 188°51’47” 
até o marco M-026, de coordenada N = 9.778.054,95m e E = 200.496,26m; 
0,33 m e azimute plano 186°54’40” até o marco M-027, de coordenada N 
= 9.778.054,62m e E = 200.496,22m; 70,15 m e azimute plano 186°08’14” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.777.984,87m e E = 200.488,72m; 
105,60 m e azimute plano 186°44’17” até o marco M-029, de coordenada 
N = 9.777.880,00m e E = 200.476,33m; 60,74 m e azimute plano 
188°20’56” até o marco M-030, de coordenada N = 9.777.819,90m e E = 
200.467,51m; 30,95 m e azimute plano 189°07’39” até o marco M-031, de 
coordenada N = 9.777.789,34m e E = 200.462,60m; 87,93 m e azimute 
plano 189°18’48” até o marco M-032, de coordenada N = 9.777.702,57m 
e E = 200.448,37m; 0,20 m e azimute plano 188°31’51” até o marco 
M-033, de coordenada N = 9.777.702,37m e E = 200.448,34m; 62,69 m 
e azimute plano 187°40’21” até o marco M-034, de coordenada N = 
9.777.640,24m e E = 200.439,97m; 60,10 m e azimute plano 188°00’56” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.777.580,73m e E = 200.431,59m; 
84,55 m e azimute plano 187°49’52” até o marco M-036, de coordenada N 
= 9.777.496,97m e E = 200.420,07m; 0,16 m e azimute plano 187°07’30” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.777.496,81m e E = 200.420,05m; 
41,35 m e azimute plano 186°31’37” até o marco M-038, de coordenada N 
= 9.777.455,73m e E = 200.415,35m; 0,81 m e azimute plano 182°49’38” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.777.454,92m e E = 200.415,31m; 
17,11 m e azimute plano 179°53’58” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.777.437,81m e E = 200.415,34m; 20,39 m e azimute plano 184°13’11” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.777.417,48m e E = 200.413,84m; 
8,23 m e azimute plano 191°59’34” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.777.409,43m e E = 200.412,13m; 24,51 m e azimute plano 191°59’02” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.777.385,45m e E = 200.407,04m; 
0,21 m e azimute plano 190°47’03” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.777.385,24m e E = 200.407,00m; 9,65 m e azimute plano 191°57’43” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.777.375,80m e E = 200.405,00m; 
0,25 m e azimute plano 191°18’36” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.777.375,55m e E = 200.404,95m; 0,34 m e azimute plano 188°21’57” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.777.375,21m e E = 200.404,90m; 
38,47 m e azimute plano 187°01’58” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.777.337,03m e E = 200.400,19m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Nordeste-Sudoeste) da rodovia Estadual Pa- 
252, com a seguinte distância 0,99 m e azimute plano 281°39’01” até o 
marco M-049, de coordenada N = 9.777.337,23m e E = 200.399,22m; 
43,70 m e azimute plano 280°15’20” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.777.345,01m e E = 200.356,22m; 0,13 m e azimute plano 278°44’46” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.777.345,03m e E = 200.356,09m; 
1,93 m e azimute plano 277°27’25” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.777.345,28m e E = 200.354,18m; 1,91 m e azimute plano 272°23’54” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.777.345,36m e E = 200.352,27m; 
0,95 m e azimute plano 268°47’38” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.777.345,34m e E = 200.351,32m; 8,84 m e azimute plano 267°24’23” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.777.344,94m e E = 200.342,49m; 
1,52 m e azimute plano 267°21’48” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.777.344,87m e E = 200.340,97m; 20,47 m e azimute plano 267°27’08” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.777.343,96m e E = 200.320,52m; 
30,49 m e azimute plano 267°25’29” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.777.342,59m e E = 200.290,06m; 11,13 m e azimute plano 267°28’37” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.777.342,10m e E = 200.278,94m; 
2,77 m e azimute plano 263°46’27” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.777.341,80m e E = 200.276,19m; 9,98 m e azimute plano 260°15’17” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.777.340,11m e E = 200.266,35m; 
27,88 m e azimute plano 260°14’01” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.777.335,38m e E = 200.238,87m; 0,13 m e azimute plano 261°15’14” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.777.335,36m e E = 200.238,74m; 
1,52 m e azimute plano 257°52’44” até o marco M-064, de coordenada N 
= 9.777.335,04m e E = 200.237,25m; 1,52 m e azimute plano 253°57’04” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.777.334,62m e E = 200.235,79m; 
46,52 m e azimute plano 252°00’19” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.777.320,25m e E = 200.191,55m; 0,81 m e azimute plano 250°26’30” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.777.319,98m e E = 200.190,79m; 
1,40 m e azimute plano 248°11’55” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.777.319,46m e E = 200.189,49m; 13,07 m e azimute plano 246°13’12” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.777.314,19m e E = 200.177,53m; 
51,37 m e azimute plano 246°14’57” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.777.293,50m e E = 200.130,51m; 47,28 m e azimute plano 246°47’48” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.777.274,87m e E = 200.087,05m; 
0,34 m e azimute plano 247°14’56” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.777.274,74m e E = 200.086,74m; 23,37 m e azimute plano 245°54’11” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.777.265,20m e E = 200.065,41m; 
83,62 m e azimute plano 245°55’04” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.777.231,08m e E = 199.989,07m; 140,79 m e azimute plano 
245°59’21” até o marco M-075, de coordenada N = 9.777.173,79m e E = 
199.860,46m; 101,73 m e azimute plano 246°28’18” até o marco M-076, 
de coordenada N = 9.777.133,18m e E = 199.767,19m; 84,84 m e azimu-
te plano 246°37’01” até o marco M-077, de coordenada N = 9.777.099,51m 
e E = 199.689,32m; 0,51 m e azimute plano 245°55’28” até o marco 
M-078, de coordenada N = 9.777.099,30m e E = 199.688,85m; 62,14 m 
e azimute plano 245°16’28” até o marco M-079, de coordenada N = 
9.777.073,31m e E = 199.632,41m; 28,69 m e azimute plano 245°16’30” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.777.061,31m e E = 199.606,35m; 
131,86 m e azimute plano 245°16’32” até o marco M-081, de coordenada 
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N = 9.777.006,16m e E = 199.486,58m; 90,17 m e azimute plano 
247°14’55” até o marco M-082, de coordenada N = 9.776.971,29m e E = 
199.403,43m; 0,70 m e azimute plano 246°22’14” até o marco M-083, de 
coordenada N = 9.776.971,01m e E = 199.402,79m; 102,66 m e azimute 
plano 245°27’08” até o marco M-084, de coordenada N = 9.776.928,36m 
e E = 199.309,41m; 0,36 m e azimute plano 245°33’22” até o marco 
M-085, de coordenada N = 9.776.928,21m e E = 199.309,08m; 9,87 m e 
azimute plano 244°29’57” até o marco M-086, de coordenada N = 
9.776.923,96m e E = 199.300,17m; 87,26 m e azimute plano 244°31’38” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.776.886,43m e E = 199.221,39m; 
80,28 m e azimute plano 246°53’49” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.776.854,93m e E = 199.147,55m; 0,30 m e azimute plano 246°02’15” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.776.854,81m e E = 199.147,28m; 
125,97 m e azimute plano 246°07’01” até o marco M-090, de coordenada 
N = 9.776.803,81m e E = 199.032,10m; 0,37 m e azimute plano 
246°11’39” até o marco M-091, de coordenada N = 9.776.803,66m e E = 
199.031,76m; 182,86 m e azimute plano 245°07’15” até o marco M-092, 
de coordenada N = 9.776.726,73m e E = 198.865,87m; 227,35 m e 
azimute plano 245°40’58” até o marco M-093, de coordenada N = 
9.776.633,11m e E = 198.658,69m; 131,73 m e azimute plano 245°28’33” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.776.578,43m e E = 198.538,84m; 
92,64 m e azimute plano 245°19’38” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.776.539,76m e E = 198.454,66m; 2,08 m e azimute plano 242°34’28” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.776.538,80m e E = 198.452,81m; 
0,55 m e azimute plano 239°12’57” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.776.538,52m e E = 198.452,34m; 57,26 m e azimute plano 238°29’01” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.776.508,59m e E = 198.403,53m; 
0,25 m e azimute plano 238°14’26” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.776.508,46m e E = 198.403,32m; 102,45 m e azimute plano 
237°50’28” até o marco M-100, de coordenada N = 9.776.453,93m e E = 
198.316,59m; 0,18 m e azimute plano 236°18’36” até o marco M-101, de 
coordenada N = 9.776.453,83m e E = 198.316,44m; 133,89 m e azimute 
plano 237°23’03” até o marco M-102, de coordenada N = 9.776.381,66m 
e E = 198.203,66m; 103,01 m e azimute plano 237°23’12” até o marco 
M-103, de coordenada N = 9.776.326,14m e E = 198.116,89m; 191,86 m 
e azimute plano 237°09’56” até o marco M-104, de coordenada N = 
9.776.222,11m e E = 197.955,68m; 32,77 m e azimute plano 237°40’40” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.776.204,59m e E = 197.927,99m; 
120,12 m e azimute plano 237°40’50” até o marco M-106, de coordenada 
N = 9.776.140,37m e E = 197.826,48m; 1,50 m e azimute plano 
235°34’12” até o marco M-107, de coordenada N = 9.776.139,52m e E = 
197.825,24m; 25,96 m e azimute plano 233°45’25” até o marco M-108, de 
coordenada N = 9.776.124,17m e E = 197.804,30m; 86,47 m e azimute 
plano 239°02’31” até o marco M-109, de coordenada N = 9.776.079,69m 
e E = 197.730,15m; 49,36 m e azimute plano 248°07’39” até o marco 
M-110, de coordenada N = 9.776.061,30m e E = 197.684,34m; 195,49 m 
e azimute plano 252°21’27” até o marco M-111, de coordenada N = 
9.776.002,05m e E = 197.498,04m; 225,69 m e azimute plano 253°01’32” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.775.936,16m e E = 197.282,18m; 
189,40 m e azimute plano 252°52’08” até o marco M-113, de coordenada 
N = 9.775.880,37m e E = 197.101,18m; 104,69 m e azimute plano 
254°29’15” até o marco M-114, de coordenada N = 9.775.852,37m e E = 
197.000,30m; 1,23 m e azimute plano 253°02’02” até o marco M-115, de 
coordenada N = 9.775.852,01m e E = 196.999,12m; 124,64 m e azimute 
plano 251°16’33” até o marco M-116, de coordenada N = 9.775.812,00m 
e E = 196.881,08m; 159,65 m e azimute plano 252°52’46” até o marco 
M-117, de coordenada N = 9.775.765,00m e E = 196.728,50m; 295,53 m 
e azimute plano 253°09’11” até o marco M-118, de coordenada N = 
9.775.679,35m e E = 196.445,65m; 75,53 m e azimute plano 253°23’27” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.775.657,76m e E = 196.373,27m; 
76,95 m e azimute plano 253°23’16” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.775.635,76m e E = 196.299,53m; 41,29 m e azimute plano 254°14’50” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.775.624,55m e E = 196.259,79m; 
0,86 m e azimute plano 253°02’41” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.775.624,30m e E = 196.258,97m; 43,02 m e azimute plano 252°01’12” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.775.611,02m e E = 196.218,05m; 
28,48 m e azimute plano 252°01’23” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.775.602,23m e E = 196.190,96m; 64,57 m e azimute plano 254°11’32” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.775.584,64m e E = 196.128,83m; 
30,03 m e azimute plano 258°56’27” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.775.578,88m e E = 196.099,36m; 38,20 m e azimute plano 266°01’20” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.775.576,23m e E = 196.061,25m; 
31,65 m e azimute plano 269°46’58” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.775.576,11m e E = 196.029,60m; 33,84 m e azimute plano 271°58’53” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.775.577,28m e E = 195.995,78m; 
128,82 m e azimute plano 272°43’39” até o marco M-130, de coordenada 
N = 9.775.583,41m e E = 195.867,11m; 0,16 m e azimute plano 
273°34’35” até o marco M-131, de coordenada N = 9.775.583,42m e E = 
195.866,95m; 102,41 m e azimute plano 272°17’40” até o marco M-132, 
de coordenada N = 9.775.587,52m e E = 195.764,62m; 63,87 m e azimu-
te plano 273°48’23” até o marco M-133, de coordenada N = 9.775.591,76m 
e E = 195.700,89m; 0,70 m e azimute plano 273°16’14” até o marco 
M-134, de coordenada N = 9.775.591,80m e E = 195.700,19m; 131,22 m 
e azimute plano 271°58’42” até o marco M-135, de coordenada N = 
9.775.596,33m e E = 195.569,05m; 86,67 m e azimute plano 272°14’06” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.775.599,71m e E = 195.482,45m; 
85,73 m e azimute plano 272°47’17” até o marco M-137, de coordenada N 
= 9.775.603,88m e E = 195.396,82m; 114,16 m e azimute plano 
272°34’32” até o marco M-138, de coordenada N = 9.775.609,01m e E = 
195.282,78m; 0,21 m e azimute plano 272°43’35” até o marco M-139, de 
coordenada N = 9.775.609,02m e E = 195.282,57m; 100,83 m e azimute 
plano 272°02’46” até o marco M-140, de coordenada N = 9.775.612,62m 

e E = 195.181,80m; 0,27 m e azimute plano 270°00’00” até o marco 
M-141, de coordenada N = 9.775.612,62m e E = 195.181,53m; 57,78 m 
e azimute plano 271°20’56” até o marco M-142, de coordenada N = 
9.775.613,98m e E = 195.123,77m; 55,76 m e azimute plano 273°34’05” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.775.617,45m e E = 195.068,12m; 
0,44 m e azimute plano 273°54’02” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.775.617,48m e E = 195.067,68m; 68,86 m e azimute plano 272°25’49” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.775.620,40m e E = 194.998,88m; 
67,69 m e azimute plano 272°14’37” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.775.623,05m e E = 194.931,24m; 65,58 m e azimute plano 272°47’18” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.775.626,24m e E = 194.865,74m; 
0,30 m e azimute plano 271°54’33” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.775.626,25m e E = 194.865,44m; 75,14 m e azimute plano 272°00’21” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.775.628,88m e E = 194.790,35m; 
66,30 m e azimute plano 272°04’28” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.775.631,28m e E = 194.724,09m; 51,25 m e azimute plano 272°43’44” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.775.633,72m e E = 194.672,90m; 
0,46 m e azimute plano 272°29’22” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.775.633,74m e E = 194.672,44m; 51,25 m e azimute plano 271°33’15” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.775.635,13m e E = 194.621,21m; 
47,10 m e azimute plano 273°17’55” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.775.637,84m e E = 194.574,19m; 0,33 m e azimute plano 273°28’06” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.775.637,86m e E = 194.573,86m; 
57,02 m e azimute plano 272°25’57” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.775.640,28m e E = 194.516,89m; 43,14 m e azimute plano 273°16’56” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.775.642,75m e E = 194.473,82m; 
0,05 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.775.642,75m e E = 194.473,77m; 9,12 m e azimute plano 273°50’06” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.775.643,36m e E = 194.464,67m; 
24,71 m e azimute plano 273°48’17” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.775.645,00m e E = 194.440,01m; 0,32 m e azimute plano 273°34’35” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.775.645,02m e E = 194.439,69m; 
0,31 m e azimute plano 271°50’51” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.775.645,03m e E = 194.439,38m; 39,72 m e azimute plano 272°09’52” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.775.646,53m e E = 194.399,69m; 
24,34 m e azimute plano 272°08’34” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.775.647,44m e E = 194.375,37m; 44,73 m e azimute plano 272°09’55” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.775.649,13m e E = 194.330,67m; 
0,22 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.775.649,13m e E = 194.330,45m; 33,80 m e azimute plano 271°34’36” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.775.650,06m e E = 194.296,66m; 
21,28 m e azimute plano 271°53’06” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.775.650,76m e E = 194.275,39m; 14,31 m e azimute plano 273°48’22” 
até o marco M-169, de coordenada N = 9.775.651,71m e E = 194.261,11m; 
18,99 m e azimute plano 276°02’49” até o marco M-170, de coordenada N 
= 9.775.653,71m e E = 194.242,23m; 1,04 m e azimute plano 274°56’45” 
até o marco M-171, de coordenada N = 9.775.653,80m e E = 194.241,19m; 
34,18 m e azimute plano 273°20’16” até o marco M-172, de coordenada N 
= 9.775.655,79m e E = 194.207,07m; 0,58 m e azimute plano 271°58’30” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.775.655,81m e E = 194.206,49m; 
51,57 m e azimute plano 271°50’41” até o marco M-174, de coordenada N 
= 9.775.657,47m e E = 194.154,95m; 32,64 m e azimute plano 272°03’15” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.775.658,64m e E = 194.122,33m; 
12,60 m e azimute plano 275°30’41” até o marco M-176, de coordenada N 
= 9.775.659,85m e E = 194.109,79m; 13,01 m e azimute plano 275°36’04” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.775.661,12m e E = 194.096,84m; 
1,17 m e azimute plano 274°23’55” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.775.661,21m e E = 194.095,67m; 67,16 m e azimute plano 272°32’36” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.775.664,19m e E = 194.028,58m;  
77,29 m e azimute plano 274°31’36” até o marco P-001, de coordenada N 
= 9.775.670,29m e E = 193.951,53m; deste, segue acompanhando os 
limites Naturais à Margem direita do rio capim, com a seguinte distância 
3253,86 m, até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N e E, e encontram-se repre-
sentadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, 
fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distân-
cias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
III – DETERMINAR à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de aurora do Pará.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 675930

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA – Autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.5º, 
alínea “g” da lei nº4.584/1975, vem por meio deste, NoTificar o inte-
ressado abaixo, para tomar ciência da abertura de processo administrativo 
visando o cancelamento do Título Provisório nº 15, talonário 003, cadastro 
nº001773, expedido em 18.01.1982, em favor de Paulo Simões rosado.
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ProcESSo Nº iNTErESSado aSSUNTo MUNicÍPio
2004/235323 (apenso 

2007/165499)
ESPÓlio dE PaUlo SiMÕES 

roSado
caNcElaMENTo dE TÍTUlo 

ProViSÓrio MoJÚ

Em, 02.07.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 676100

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 034/2021-NGPr/rH  
BeLÉM, 05 de JULHo de 2021.

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
N° 2021/731117.
rESolVE: coNcEdEr férias a servidor aarÃo PETTEr, ocupante do cargo 
de Gerente Técnico, matrícula 5903253/2, a gozar 30 (trinta) dias de férias 
no período de 09/08/2021 a 07/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPR
MaT- 5945755-1

Protocolo: 675987

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 3648 de 05 de JUNHo de 2021.
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– ADEPARÁ, JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor JoElMa MariaNo da PaiXÃo matrícula n° 
57220066/2 para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 25/2021, fir-
mado pela adEPará e dENiSa PErEira ScHiMidT, cPf: 052.383.932-45, 
que tem por objeto locação de imóvel no município de oUrilaNdia do 
NorTE.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 676200
Portaria Nº 3643 de 05 de JULHo de 2021

o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– ADEPARÁ, JAMIR JUNIOR PARAGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor dEUSdEdiTE SEPTiMo raMoS NETo matrícu-
la n° 5946962/1 para exercer a função de fiscal do contrato nº 16/2021, 
firmado pela ADEPARÁ e BELMAR MESSIAS DA SILVA, CPF: 298.092.312-
53, que tem por objeto locação de imóvel no município de rio Maria
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 676005

.

.

errata
.

errata da Portaria 2305/2021, PUBLicada 
dia 18/05/2021

oNde se LÊ: destino: caPiTÃo PoÇo, MariTUBa, ToMÉ-aÇU/Pa
Leia-se: destino: caPiTÃo PoÇo, MÃE do rio, ToMÉ-aÇU/Pa
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 675932

coNtrato
.

coNtrato Nº 32/2021 
Valor Mensal: r$ 1.300,00
Valor Total: r$ 15.600,00
ViGÊNcia: 01/07/2021 à 30/06/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de alEN-
QUEr.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTado: iZoNE GoNÇalVES doS SaNToS
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 676234

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 19/2020
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 201/2020 - ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2020/3215, 
e com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 que trata da 
compra e locação de imóveis pela administração Pública, hipótese de li-
citação dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 09/2020, 
para contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação escritório 
da adEPará no Município de aVEiro. autorizo a contratação e a emis-
são da Nota de Empenho em favor de ElciMar MoTa dE oliVEira, cPf: 
457.983.032-68, no valor total de r$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) 
para todos os efeitos legais.
JaMir JÚNior ParaGaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 676072

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa 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 
201/2020, referente ao Processo nº 2020/3215, sobre a contratação direta 
com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, decide 
raTificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo objeto é a 
locação de imóvel para a instalação da sede da adEPará no Município de 
aVEiro, em favor de ElciMar MoTa dE oliVEira, cPf: 457.983.032-68, 
no valor total de r$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), para todos os 
efeitos legais. E ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no 
art. 26 do supracitado diploma legal.
JaMir JÚNior ParaGaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 676073

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3646/2021: BENEficiá-
rio: JEaNE caTia dE carValHo SilVa;Matrícula:57175449;função:20a-
gricultura;Programa:1297;Projeto/atividade:8338;fonte:0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de serviços de 
pessoa jurídica, para atender as necessidades da Gerência de desenvolvi-
mento Humano.Elemento de despesa / Valor: 339039/r$ 3.000,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 676082

.

.

diÁria
.

Portaria: 3645/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola referente ao mês de junho/2021 no município. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
cUMarU do NorTE/Pa Servidor: 55586116/WalTEr WilSoN alEiXo Vi-
ToriNo (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 12/07/2021 a 13/07/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 676021
Portaria: 3644/2021 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 desses insumos em território 
paraense, nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: caSTaNHal, SÃo caETaNo dE odiVE-
laS, SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 54187029/ clEcio lEaN-
dro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 12/07/2021 a 16/07/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 676017
Portaria: 3642/2021 objetivo: conduzir a servidora que ira com o obje-
tivo de realizar os encerramentose controles de focos e demais ocorrência-
sem aberto no SiSBraVET.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 57223235/HE-
roNd dE SoUZa PoNTES (MoToriSTa) / 3,5 diáriaS / 06/07/2021 a 
09/07/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 675948
Portaria: 3639/2021 objetivo: dar apoio ao cumprimento das metas 
mensais estabelecidas pelo PNEfa com a realização de inspeções em patas 
e bocas de bovinos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
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ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará,MÃE do rio/Pa Servidor: 
6300451/ dEriValdo BarBoSa dE liMa (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 
diáriaS / 27/07/2021 a 30/07/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 675926
Portaria: 3640/2021 objetivo: realizar o cumprimento das metas men-
sais estabelecidas pelo PNEfa coma realização de inspeções em patas e 
bocas de bovino.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará,MÃE do rio/Pa Servidor: 
54181050/arliNEa Maria MoTa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 
3,5 diáriaS / 27/07/2021 a 30/07/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 675934
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias: reFereNte a PaPeLeta Nº 

41893/2021, Portaria Nº 3132/2021 de 17/06/2021
Portaria: 3641/2021 objetivo: realizar apoio no atendimento aos produ-
tores rurais durante o período de prorrogação da campanha de vacina-
ção contra febre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 55588072/ NElMa Ja-
QUEliNE BriTo da PaiXÃo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) /9 diáriaS 
/ 01/07/2021 a 09/07/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 675918
Portaria: 3638/2021 objetivo: realizar vigilância ativa e atualização cadas-
tral em 16 propriedades rurais consideradas de risco com criações de bovi-
nos e suínos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGa-
raPÉ-aÇU/Pa destino:  MaGalHÃES BaraTa,MaracaNÃ,MaraPaNiM/Pa 
Servidor: 57173463/ SidNEY rodriGUES loBo (TÉcNico aGrÍcola) / 
3,5 diáriaS / 26/07/2021 a 29/07/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 675919
Portaria: 3637/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante durante o 
evento “41 leilão com. da faz. campo Verde” no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa 
destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57223551/ NaElSoN carValHo 
GoMES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 09/07/2021 
a 10/07/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 675913
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 0458/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: ado-
tar as seguintes Medidas administrativas em relação o Extensionista ru-
ral il- iSoMar caSTro BarroS - Matricula nº 54196309/1, a contar de 
01.07.2021:
I – REMANEJAR, do Escritório Local de Óbidos, para exercer suas fun-
ções no Escritório local de faro/ambos vinculados ao Escritório regional 
de Santarém;
II – DESIGNAR, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório 
local de faro/regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0459/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
VoGar, a contar de 01/07/2021, os efeitos da Portaria de nº 0298/2019, 
que designou o Extensionista Rural II – DALVAIR JOSE SALES FIMA - Ma-
trícula nº 5310377/2, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escri-
tório local de Mojuí dos campos/Escritório regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0460/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: dE-
SIGNAR, a contar de 01/07/2021, o Extensionista Rural l – MARCELO DE 
araUJo JarES MarTiNS - Matrícula nº 57196097/1, para exercer a fun-
ção Gratificada de Chefe do Escritório Local de Mojuí dos Campos/Escritório 
regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0461/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
MaNEJar, a contar de 01.07.2021, a Extensionista rural ii - HEVENY da 
coSTa NoGUEira JUca - Matrícula nº 57191859/2, do Escritório local de 
Mojuí dos campos, para exercer suas funções no Escritório local de Belter-
ra, ambos vinculados ao Escritório regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0462/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
VoGar, a contar de 01/07/2021, os efeitos da Portaria de nº 0063/2019, 
que designou o Extensionista Rural I – JOSE GUILHERME SANTOS SAL-
DANHA - Matrícula nº 3176843/1, para exercer a Função Gratificada de 
Supervisor regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0463/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: dE-
SIGNAR, a contar de 01/07/2021, o Extensionista Rural Il – EMIVALDO 
JoSE oNETi rEBElo - Matrícula nº 3177840/1, para exercer a função 
Gratificada de Supervisor Regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0464/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
VoGar, a contar de 01/07/2021, os efeitos da Portaria de nº 0435/2020, 
que designou o Extensionista Rural II – LUIZ CARLOS BENTES FERREIRA 
- Matrícula nº 57175851/1, para exercer a Função Gratificada Chefe do 
Escritório local de alenquer/ regional do Médio amazonas.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0465/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: dE-
SIGNAR, a contar de 01/07/2021, o Extensionista Rural Il – WALDOMIRO 
YARED FERREIRA - Matrícula nº 3178200/1, para exercer a Função Gratifi-
cada chefe do Escritório local de alenquer/ regional do Médio amazonas.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0466/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
VoGar, a contar de 01/07/2021, os efeitos da Portaria de nº 0159/2020, 
que designou o Extensionista Rural II – RAIMUNDO NONATO BENTES COR-
REA FILHO - Matrícula nº 5693063/1, para exercer a Função Gratificada 
chefe do Escritório local de Belterra/regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0467/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: dE-
SIGNAR, a contar de 01/07/2021, o Extensionista Rural Il – FABIANO TEI-
XEIRA JUCA - Matrícula nº 57216421/1, para exercer a Função Gratificada 
chefe do Escritório local de Belterra/ regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0468/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
VoGar, a contar de 01/07/2021, os efeitos da Portaria de nº 0488/2020, 
que designou o Extensionista Rural I – ALAN PERICLES AMARAL DOS SAN-
TOS - Matrícula nº 55587859/1, para exercer a Função Gratificada de Su-
pervisor regional de capanema.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0469/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: dE-
SIGNAR, a contar de 01/07/2021, o Extensionista Rural l – MARCUS HO-
fMaNN MoTa SoarES - Matrícula nº 57189492/ 1, para exercer a função 
Gratificada de Supervisor Regional de Capanema.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0470/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
VoGar, a contar de 01/07/2021, os efeitos da Portaria de nº 0609/2019, 
que designou a Extensionista Rural I – MICHELA CRISTINA JACQUES BE-
LARMINO - Matrícula nº 55585760/1, para exercer a Função Gratificada de 
Supervisora adjunta do regional de capanema.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0471/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: ado-
tar as seguintes Medidas administrativas em relação ao Extensionista rural 
II – JOSE JORGE FERREIRA RAPOSO - Matricula nº 54196653/ 1, a contar 
de 01.07.2021:
I – REMANEJAR, do Escritório Local de São João de Pirabas, para exercer 
suas funções no Escritório regional de capanema.
II – DESIGNAR, para exercer a Função Gratificada de Supervisor Adjunto 
do Escritório regional de capanema.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0472/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
VoGar, a contar de 01/07/2021, os efeitos da Portaria de nº 0070/2019, 
que designou o Extensionista Rural I – VALDEIDES MARQUES LIMA - Ma-
trícula nº 57175384/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
adjunto do regional das ilhas.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0473/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: dE-
SiGNar, a contar de 01/07/2021, a Extensionista Rural l – KATHARINE 
TaVarES BaTiSTa - Matrícula nº 55585938/1, para exercer a função Gra-
tificada de Supervisora Adjunta do Escritório Regional das Ilhas.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0474/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: 
TraNSfErir, a pedido, a contar de 06.07.2021, o Extensionista rural ii, 
Técnico em agropecuária - JoSÉ NiValdo da SilVa SalES - Matricula nº 
57189844/2, do Escritório local de itaituba/Escritório regional do Tapajós, 
para exercer suas funções no local de alenquer/Escritório regional do 
Médio amazonas.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0477/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
VoGar, a contar de 01/07/2021, os efeitos da Portaria de nº 0254/2019, 
que designou o Extensionista Rural I – WILLIAM DE LEMOS GUIMARÃES- 
Matrícula nº 55585637/1, para exercer a Função Gratificada Supervisor 
adjunto do Escritório regional de Marabá.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Portaria Nº 0478/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: ado-
tar as seguintes Medidas administrativas em relação ao Extensionista rural 
II, Técnico em Agropecuária – ANTONIO EDIELSON SILVA DE MELO - Ma-
tricula nº 57210981/1, a contar de 01.07.2021:
I – REMANEJAR, do Escritório Local de Itupiranga, para exercer suas fun-
ções no Escritório regional de Marabá.
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II – DESIGNAR, para exercer a Função Gratificada de Supervisor Adjunto 
do Escritório regional de Marabá.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Protocolo: 676353
Portaria Nº 0453 /2021 – 05. 07.2021

a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 05/07/2021 a 03/08/2021, a Extensionista 
rural l- iVaNETE fErrEira alVES loPES- Matrícula nº 55585632/1, para 
responder pela Chefia do Núcleo de Metodologia e Comunicação/COTEC, 
em virtude da titular encontrar-se em gozo de férias.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE

Portaria Nº 0454 /2021 – 05. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 05/07/2021 a 03/08/2021, o Extensionista 
rural ll- claUdEaN MariNHo dE SoUSa- Matrícula nº 54196731/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Nova Ipixuna/Escritório Re-
gional de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE

Portaria Nº 0455 /2021 – 05. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 05/07/2021 a 03/08/2021, o Extensionista ru-
ral l- raiMUNdo NoNaTo da SilVa coNcEiÇÃo- Matrícula nº3173488/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Canãa dos Carajás/Es-
critório regional de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo 
de férias.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE

Portaria Nº 0456 /2021 – 05. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 05/07/2021 a 03/08/2021, o Extensionista 
rural ll- aNdErSoN carValHo MacHado- Matrícula nº 54197573/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Curionópolis/Escritório Regio-
nal de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE

Portaria Nº 0474 /2021 – 05. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
T r a N S f E r i r, a pedido, a contar de 06.07.2021, o Extensionista rural 
ii, Técnico em agropecuária JoSÉ NiValdo da SilVa SalES- Matrícula nº 
57189844/2,do Escritório local de itaituba/Escritório regional do Tapajós, 
para exercer suas funções no local de alenquer/Escritório regional do 
Médio amazonas.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE

Portaria Nº 0475 /2021 – 05. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação à Extensionista 
Rural I – INÊS DA SILVA GUAHYBA SANTOS - Matrícula nº 5066182/1, a 
contar de 01.07.2021:
I – R E V O G A R, os efeitos da PORTARIA Nº 0321/2021, que a designou 
para exercer a Função Gratificada de Coordenadora da Coordenadoria de 
operações/coPEr.
II – R E M A N E J A R, da Coordenadoria de Operações/COPER, para 
exercer suas funções no Núcleo de Geotecnologia, diagnóstico e rastrea-
bilidade/coTEc.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE

Portaria Nº 0476 /2021 – 05. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/07/2021, o Extensionista rural l, Engº
-agrônomo JoSÉ cEZário ariaS dE SoUZa - Matrícula nº 3175057/1, 
para exercer a Função Gratificada de Coordenador da Coordenadoria de 
operações/coPEr.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE

Protocolo: 676223

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 0479/2021 – 05/07/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: No-
MEar, a contar de 01/07/2021, oSValdo ViEira MoUra JUNior, para 
exercer o cargo comissionado de assessor Especial da diretoria Executiva.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – Presidente

Protocolo: 676391

.

.

errata
.

errata ao coNtrato de aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos 
Nº 072/2020

1º TErMo adiTiVo ao coNTraTo dE aQUiSiÇÃo Nº 072/2020, Nº 
diário oficial No 34.621, 25 de junho de 2021, Protocolo: 671861
oNde LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1.(...) convênio nº 787121/2013
Leia-se: CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 (...) convênio nº 787127/2013
ordENador: laNa roBErTa rEiS do SaNToS

Protocolo: 675906

errata ao coNtrato de aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos 
Nº 073/2020

1º TErMo adiTiVo ao coNTraTo dE aQUiSiÇÃo Nº 073/2020, Nº 
diário oficial No 34.613, 17 de junho de 2021, Protocolo: 667936.
oNde LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1.(...) convênio nº 787121/2013
Leia-se: CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 (...)  convênio nº 787127/2013
ordENador: laNa roBErTa rEiS do SaNToS

Protocolo: 675911
errata ao coNtrato de aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos 

Nº 074/2020
1º TErMo adiTiVo ao coNTraTo dE aQUiSiÇÃo Nº 074/2020, Nº 
diário oficial No 34.614, 18 de junho de 2021, Protocolo: 668591.
oNde LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1.(...) convênio nº 787121/2013
Leia-se: CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 (...)  convênio nº 787127/2013
ordENador: laNa roBErTa rEiS do SaNToS

Protocolo: 675912
errata ao coNtrato de aQUisiÇÃo de VeÍcULos diVersos 

Nº 028/2021
coNTraTo dE aQUiSiÇÃo Nº 028/2020, Nº diário oficial No 34.612, 
16 de junho de 2021, Protocolo: 667653.
oNde LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CRÉDITOS ORÇAMENTÁ-
rioS
2. o valor orçamentário estimado da presente aquisição dos veículos di-
versos é de r$ 1.041.980,00 (Hum milhão e quarenta e um mil e novecen-
tos e oitenta reais)
Leia-se: CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CRÉDITOS ORÇAMENTÁ-
rioS
2. o valor homologado da presente aquisição dos veículos diversos é de até 
r$ 1.023.000,00 (Hum milhão e vinte e três mil reais)
ordENador: laNa roBErTa rEiS do SaNToS

Protocolo: 675882

coNtrato
.

coNtrato: Nº: 031/2021
data de assinatura: 02/06/2021
Vigência: 02/06/2021 à 01/06/2023
objeto: constitui objeto do presente contrato a contratação de Empre-
sa Especializada para desenvolver um aplicativo local e um Sistema de 
Gestão de informações do aplicativo (área para administrar informações 
do aplicativo e relatórios de gestão), capacitação, Hospedagem e Suporte 
Técnico ilimitado do aplicativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 
Conforme especificações relacionadas no item 14 e 15 deste Termo de 
referência e no item 05 do Edital. referente ao coNVÊNio PlaTaforMa 
+ BraSil nº 903754/2020, com base nas normas legais em vigor, consti-
tuindo peça integrante e inseparável do procedimento licitatório, visando 
viabilizar as necessidades desta EMaTEr/Pa.
dotação orçamentaria:
Programa: 1508 – GOVERNANÇA PÚBLICA
P.I/Ação: 2070008238-C – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Elemento de Despesa: 339039-SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU-
rÍdica
Fonte de Recursos: 0260 – RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
Valor Global: r$ 51.070,00 (cinquenta e um mil e setenta reais)
contratada: EMPrESa SidNEY SaNToS SoarES-ME
Endereço: Rua Sapeaçu, 26, Bairro: Nova candeias – CEP: 43.815-190 
candeias-Ba
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 675965

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 028/2021
Número: 016/2021
assinatura: 05/07/2021
Justificativa: O presente Instrumento tem por finalidade a substituição e 
inclusão das Dotações Orçamentárias constante na Cláusula Segunda – Do 
Valor e créditos orçamentários: 2.1 do contrato nº 028/2021, conforme 
especificado abaixo:
PROGRAMA: 1491 – AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA
AÇÃO/P.I.: 2070008712-E – FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE ATER
FONTE DE RECURSOS: 0223 – RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO 
dE BENS
ELEM.DESP: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor: r$ 909.000,00 (Novecentos e nove mil reais)
PROGRAMA: 1491 – AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA
AÇÃO/P.I.: 2070008712-E – FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE ATER
FONTE DE RECURSOS: 0301 – RECURSOS ORDINÁRIOS (EXERCÍCIO AN-
TErior)
ELEM.DESP: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor: r$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais)
as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente Instrumento, permanecendo válidas e em 
vigor para todos os efeitos legais.
contrato: 028/2021
Empresa: GloBalcENTEr MErcaNTil EirEli
ordenador: laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
Presidente da EMaTEr-Pará

Protocolo: 676398
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 050/2021
O Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. – CEASA/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto - art. 12º, 
§ 2º desta Empresa;
considerando o Processo nº 2020/872778;
rESolVE:
1.DETERMINAR, a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – 
Pad, no intuito de apurar o fato referido no documento acima mencionado;
2. dESiGNar, os servidores; ana carolina fernandes Pena, matrícula nº. 
55589639/3, ocupante do cargo de agente administrativo, lidiane leal 
Monteiro de Queiroz, matrícula nº. 5918743/2, ocupante do cargo de au-
xiliar Técnico, Ellen Tatiane de oliveira Queiroz, matrícula nº. 5898179/1, 
ocupante do cargo de agente administrativo e ana alice de Silva costa, 
matrícula nº 5898192/1, ocupante do cargo de agente administrativo, to-
dos lotados neste órgão, que sob a Presidência do Primeiro procederão às 
investigações, objetivando a fiel apuração do fato;
3. dETErMiNar, que esta Portaria seja autuada juntamente com o Proces-
so nº 2020/872778 de modo que constituem as peças iniciais do Processo 
administrativo disciplinar; para apuração do fato.
4. coNcEdEr, o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publica-
ção deste ato na forma da lei, para que a comissão ora designada conclua 
seus trabalhos e apresente relatório circunstanciado e conclusivo do que 
houver sido apurado;
5. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 01 de Julho de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
Diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 676050

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 00979/2021-dGaF/GaB/seMas, de 30/06/2021.
Nome: lUciaNa alVES dE SoUZa
Matrícula: 57196921/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 2011/2014
Período de Gozo: 01/07/2021 a 30/07/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias
*republicada nesta data, por ter saído com incorreções no doE nº 34.627 
de 05/07/2021.

Protocolo: 676187

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 837/2021 - GaB/seMas 14 de JUNHo de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio das operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingú/Pa
Período: 11/06 a 03/07/2021 – 22 e ½ diária
Servidores:
- 57190292/2 - adriaNo SaNToS dE fraNÇa - (Policial Militar)
- 57003101 - aNGErSoN lUiS dE alMEida liMa - (Policial Militar)
- 53352051 - JoSEliTo MarcEliNo dE alMEida - (Policial Militar)
- 5908867/2 - aMYlla cYSNE NoGUEira - (Policial Militar)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / dirETora dE GESTÃo adMi-
NiSTraTiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 667391
Portaria Nº 843/2021 - GaB/seMas 15 de JUNHo de 2021.

Objetivo: Atuar no apoio das operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa e castelo dos Sonhos/Pa
Período: 11/06 a 03/07/2021 – 22 e ½ diária

Servidores:
- 5623324/1 - EDSON MAIA DOS SANTOS – (Bombeiro Militar)
- 57218391/1 - NElSoN roSa doS rEMÉdioS - (Bombeiro Militar)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / dirETora dE GESTÃo adMi-
NiSTraTiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 667784
Portaria Nº 860/2021 - GaB/seMas 17 de JUNHo de 2021.

Objetivo: Realizar operações de fiscalização no âmbito do Plano Estadual 
de combate ao desmatamento no Estado do Pará, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa, Trairão/Pa e rurópolis/Pa
Período: 11/06 a 03/07/2021 – 22 e ½ diárias
Servidores:
- 57214816/1 - Marco aUrÉlio XaViEr dE oliVEira - (Tec. em Gestão 
de Meio ambiente/coordenador)
- 5954914/1 - NaTália riBEiro BaSSi - (Téc. em Gestão de Meio am-
biente)
- 5925063/2 - TiaGo riBEiro rocHa - (Téc. em Gestão de Meio am-
biente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 668900
Portaria Nº 859/2021 - GaB/seMas 17 de JUNHo de 2021.

Objetivo: Realizar operação de fiscalização no âmbito do Plano Estadual de 
combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingú/Pa
Período: 11/06 a 03/07/2021 – 22 e ½ diárias
Servidores:
- 57175833/1 - VicTor MENdES da SilVa - (Técnico em Gestão de agro-
pecuária)
- 5912113/2 - aNdrEa Maria dE araUJo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 8400803/2 - frEdErYco aUGUSTo PErEira EllErES - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 668930
Portaria Nº 872/2021 - GaB/seMas 18 de JUNHo de 2021.

Objetivo: Atuar no apoio às operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa, Trairão/Pa e rurópolis/Pa
Período: 11/06 a 03/07/2021 – 22 e ½ diárias
Servidores:
- 5955562/1 - iaN loUrENÇo PErEira SiQUEira - (auxiliar operacional 
/ cPc)
- 57195147/1 – MANOEL FRANCISCO FERREIRA MARQUES JUNIOR - (Mo-
torista / cPc)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 669218
Portaria Nº 879/2021 - GaB/seMas 18 de JUNHo de 2021.

Objetivo: Atuar no apoio das operações de fiscalização no âmbito do Plano 
Estadual de combate ao desmatamento no Estado do Pará
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa (Zona rural), Trairão/Pa e rurópolis/Pa
Período: 13/06 a 01/07/2021 – 18 e ½ diária
Servidores:
- 5620686/1 - WilSoN dE alcaNTara fariaS - (Bombeiro Militar)
- 57173629/1 - BENiKS SilVa SoUZa - (Bombeiro Militar)
- 57189155/1 - GESaiaS raMoS SiMÃo - (Bombeiro Militar)
- 57189174/1 - JÂNio dE oliVEira froTa - (Bombeiro Militar)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / dirETora dE GESTÃo adMi-
NiSTraTiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 669586
Portaria Nº 881/2021 - GaB/seMas 18 de JUNHo de 2021.

Objetivo: Realizar operações de fiscalização no âmbito do Plano Estadual 
de combate ao desmatamento no Estado do Pará
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa e castelo dos Sonhos/Pa
Período: 11/06 a 03/07/2021 – 22 e ½ diária
Servidores:
- 5954917/1 - alEXaNdrE NaHUM SaNToS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954931/1 - WoNdEll lUiZ SaNToS PErEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5904398/2 - lEoNi dE SoUZa BElaTo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5943119/1 - JoSE rUBENi liMa dE aBrEU - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / dirETora dE GESTÃo adMi-
NiSTraTiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 669628
Portaria Nº 901/2021 - GaB/seMas 22 de JUNHo de 2021.

Objetivo: Realizar operações de fiscalização no âmbito do Plano Estadual 
de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
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origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa, Trairão/Pa e rurópolis/Pa
Período: 11/06 a 03/07/2021 – 22 e ½ diárias
Servidores:
- 57234522/2 - MARCOS VINICIUS DE SOUZA BRASIL – (Policial Militar)
- 55910401 - iTaMar da coSTa SoUZa - (Policial Militar)
- 57853591 - lUciaNo calaNdriNi dE aZEVEdo - (Policial Militar)
- 57232900/1 - rEGiaNE criSTiNa oliVEira SaMPaio - (Policial Militar)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 670382
Portaria Nº 907/2021 - GaB/seMas 22 de JUNHo de 2021.

Objetivo: Realizar operações de fiscalização no âmbito do Plano Estadual 
de combate ao desmatamento no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa e castelo dos Sonhos/Pa
Período: 11/06 a 03/07/2021 – 22 e ½ diárias
Servidores:
- 5420806 - PAULO RENATO DE LIMA PINTO – (Policial Civil)
- 5332095 - araN GoNÇalVES rEBoUÇaS - (Policial civil)
- 5600596 - iZaN dE SoUZa SilVa - (Policial civil)
- 5940248 - rEJaNE Maria oliVEira da SilVa - (Policial civil)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 670623
Portaria Nº 917/2021 - GaB/seMas 22 de JUNHo de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, para subsidiar 
a análise técnica de avaliação de Estudo de Coeficiente de Rendimento 
Volumétrico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Moju/Pa
Período: 05/07 a 07/07/2021 – 2 e ½ diárias
Servidores:
- 54189442/2 - ROSIANE DA SILVA SOUZA – (Técnico em Gestão de Agro-
pecuária)
- 5927793/2 - cHarlES alVES MaciEl NETo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 670820
Portaria Nº 957/2021 - GaB/seMas 28 de JUNHo de 2021.

objetivo: Vistoria técnica em processos de Plano de Manejo florestal Sus-
tentável, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: rurópolis/Pa e aveiro/Pa
Período: 12/07 a 16/07/2021 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 5949632/1 - GiSElli caSTilHo MoraES - (Técnica em Gestão de Meio 
ambiente)
- 80846411/2 - rodriGo doS SaNToS liMa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 672857

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de cHaMaMeNto PÚBLico dPc/seMas Nº 001, 
de 10 de MarÇo de 2021

aViSo dE rESUlTado dEfiNiTiVo dE faSE
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, no 
âmbito das atribuições e competências que lhe são conferidas pelo artigo 
7º do decreto Estadual nº. 346, de 14 de outubro de 2019, torna público o 
resultado definitivo das candidatas que obtiveram CANDIDATURA HABILI-
Tada, em atendimento ao item 9.8 do referido Edital, publicado no d.o.E. 
nº. 34.512, de mesma data, e que regula o processo de seleção para a 
Organização da Sociedade Civil gestora operacional e financeira do Fundo 
da amazônia oriental (fao):
 

liSTa dE caNdidaTUraS HoMoloGadaS

NoME (em ordem alfabética) cNPJ

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO 03.537.443/0001-04

Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM 33.645.482/0001-96

Instituto Conexões Sustentáveis – CONEXSUS 10.980.503.0001-24

Instituto de Avaliação, Pesquisa, Programas e Projetos Socioambientais – IA 06.109.127/0001-20

Sitawi Finanças do Bem – SITAWI 09.607.915/0001-34

a SEMaS declara que todas as entidades listadas neste aviso atingiram as 
condições para a QUalificaÇÃo MÍNiMa a que fazem referência os itens 
9.1 e 9.2 do citado Edital e, portanto, encontram-se aPTaS ao prossegui-
mento no certame.
Belém, 06 de julho de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS
Vice-Presidente do Comitê Gestor do Fundo da Amazônia Oriental – CGFAO

Protocolo: 675943

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtratos de terMos aditiVos aos coNtratos de 
serVidores teMPorÁrios.

 ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E alacid caldaS da SilVa.
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal.
PraZo: 13/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E alESSaNdra SaNToS MoTa.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E alZira alMEida dE araÚJo.
fUNÇÃo: TÉcNico dE GESTÃo PÚBlica - PEdaGoGia.
PraZo: 26/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E aNdrESSa JÚlia SaNToS VaScoNcEloS.
fUNÇÃo: TÉcNico dE GESTÃo PÚBlica - aGroNoMia.
PraZo: 13/06/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E aNTÔNio coSTa dE SoUSa.
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal.
PraZo: 05/07/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E carla aNdrYa SilVa dE oliVEira.
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal.
PraZo: 05/07/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E clEYToN NEdEr MaToS da SilVa.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
PraZo: 13/06/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E EdVaN lÍrio fraNciSco.
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal.
PraZo: 05/07/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E EliETi ESTUMaNo dE liMa.
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal.
PraZo: 05/07/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E EliZaNE SilVEira dE JESUS.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo.
PraZo: 07/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E EMaNUEl dE JESUS fErrEira do aMa-
ral.
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal.
PraZo: 05/07/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E faBio foNSEca filGUEira.
fUNÇÃo: MoToriSTa.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E fErNaNdo WilliaN dE oliVEira fEr-
rEira.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo.
PraZo: 06/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E HENriQUE alMEida cardEla.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E JEffErSoN dE MElo caMPoS.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E JiMMY adSoN coNcEiÇÃo fiGUEirEdo.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E JoEl liMa BarBoSa doS PaSSoS.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
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PraZo: 06/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E JoSE lEoNardo liMa MaGalHÃES.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E JoSE rENaN Gaia GalHardo.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE TÉcNico dE iNforMáTica.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E MaNUEla PaTricia MENdoNÇa florEN-
ZaNo.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E MarcEl SilVa dE oliVEira.
fUNÇÃo: MoToriSTa.
PraZo: 05/07/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E Marcio roBErTo MoNTEiro liSBoa.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E PEdro HENriQUE oliVEira SiMÕES.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E PEdro PaUlo dE SoUZa QUEiroZ.
fUNÇÃo: MoToriSTa.
PraZo: 05/07/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E roSEliNE BarBoSa HENriQUE rEZENdE.
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo aMBiENTal.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E WaNdErlEY PaiVa TorrES.
fUNÇÃo: MoToriSTa.
PraZo: 05/08/2021 a 31/12/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará E WEliToN carloS raMalHo.
fUNÇÃo: MoToriSTa.
PraZo: 05/07/2021 a 31/12/2021
TErMo adiTiVo aUToriZado EM 08/06/2021, aTraVÉS do ProcESSo 
2021/374289, NÃo acarrETaNdo acrÉSciMo dE dESPESa ao Erário.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 676400

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº946/2021-saGa
BeLÉM, 05 de JULHo de 2021 

coNSidEraNdo: o Processo nº2021/705745, e Mem. Nº218/2021-ccc, 
de 30.06.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 703/2021-SaGa, de 31.05.2021, 
publicada no doE nº34.600, de 01.06.2021, que concedeu 30(trinta) 
dias de férias regulamentares à servidora VEra lÚcia alBUQUErQUE 
aMaral Gerente de Padronizações de Telecomunicações, Mf 
nº 51855572/7, 2020/2021,no período de 01.07 a 30.07.2021.
r E S o l V E:
Transferir o período de gozo de férias da servidora VEra lÚcia alBU-
QUErQUE aMaral Gerente de Padronizações de Telecomunicações, Mf 
nº 51855572/7, 2020/2021, do mês de julho/2021, para ser usufruída em 
data oportuna.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 676361

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº948/2021-saGa
BeLÉM, 05 de JULHo de 2021

coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/717176, e Mem. Nº 15/2021-GSa-
Ga, de 30.06.2021
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 941/2021-SaGa, de 29.06.2021, 
publicada no doE Nº 34.624, de 30.06.2021, concedeu 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares ao servidor alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES, 
Secretário adjunto de Gestão administrativa, Mf 5673720/4, 2020/2021, 
no período de 01.07 a 30.07.2021.
r E S o l V E: Transferir o período de gozo de férias do servidor alaN ail-
ToN da SilVa GUiMarÃES, Secretário adjunto de Gestão administrativa, 

Mf 5673720/4, 2020/2021, do mês de julho/2021, para ser usufruída em 
data oportuna.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 676351

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 117/2021 – ccc: NoMEia 
o TEN cEl QoPM rG 24974 JoSÉ ricardo PaSSoS cHaVES, como presi-
dente da comissão fiscalizadora do contrato 006/2021-CCC/PMPA, celebra-
do entre a PMPa e a empresa coNSTrUTora ENErGEo lTda, nomear a 
Sd PM rG 41365 alESSaNdra caSSEB da foNSEca e o Sd PM rG 43090 
dEricK VaNdErSoN PiMENTEl cardoSo, como membros da comissão; 
registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 05 de Junho de 2021; 
JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAÚJO – CEL QOPM RG 26311; DIRETOR 
dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 676241

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 15/2021/cPL/
PMPa Pae 2021/636836

ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e a contratada ViaNNa & coNSUlTorES aSSo-
ciadoS lTda, inscrito no cNPJ 58.170.994/0001.74
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica para capacitação de policiais 
militares para aprimoramento técnico com a realização do “curso completo 
de licitação e Pregão na Prática 5 em 1”.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação se fundamenta no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços que 
serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa oito re-
ais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; Pro-
jeto/Atividade: 8832 – capacitação dos agentes de segurança pública; Ele-
mento de Despesa: 3,3.90.39.22 – Exposições, congressos e conferência; 
Plano interno: 1050008832c; Fonte: 0106 e/ou 0306 – Recurso provenien-
te de transferência – Convênios e Outros.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
FORO: Belém – Estado do Pará. DATA: 05 de julho de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 676392

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
 O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 15/2021/cPl/PMPa, PaE 2021/636836 visando a contra-
tação de pessoa jurídica para capacitação de policiais militares para apri-
moramento técnico no “curso completo de licitação e Pregão na Prática 
5 em 1”.
Valor: r$ 7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa oito reais).
Belém - Pa, 05 de julho de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 676393

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1077/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 02 a 16/07/2021; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 14 de pousada; Servidores: TEN PM Kátia Simone 
Pimentel luz; cPf:328.594.222-34; Valor: r$ 4.092,19. SUB TEN PM 
antonio favacho de araujo; cPf:175.750.602-00 ; Valor: r$ 3.824,52. 
SGT PM Marcus Vinicius cruz Monteiro; cPf:329.477.982-87; Valor: 
r$3.824,52 . SGT PM Eder da Silva ferreira ; cPf:745.130.012-91; Valor: 
r$ 3.824,52. SGT PM angela Maria Santos da Silva ; cPf:366.834.692-
53; Valor: r$ 3.824,52. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 676328
Portaria Nº 603/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
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Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: 
cB PM Pablo Melo coutinho; cPf: 829.770.972-87; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 604/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cB 
PM domingos Jairo lobo de carvalho; cPf: 832.458.982-15; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 605/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: São domingos do capim-Pa; Período: 30/07 
a 02/08/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Hely Nazareno Pimentel de oliveira Junior; cPf: 
713.954.902-87; Valor: r$ 791,28. cB PM Nivaldo corrêa Viégas; cPf: 
917.616.382-20; Valor: r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 606/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB 
PM adailson augusto da Silva; cPf: 526.633.452-53; Valor: r$ 886,20. cB 
Jobim Miranda de castro Matos; cPf: 701.426.962-34; Valor: r$ 886,20. 
Sd PM Marcos Paulo Silva da fonseca; cPf: 023.322.332-02; Valor: r$ 
886,20. Sd PM José lucas Buciole Novaes; cPf: 012.559.332-59; Valor: 
r$ 886,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 607/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cB 
PM Gisselly Nazareth figueiredo Pereira; cPf: 756.826.992-20; Valor: r$ 
514,32. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 608/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: altamira-Pa; destino: Senador José Porfírio-Pa; Período: 30/07 a 
02/08/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Breno Nascimento de Sousa; cPf: 008.027.392-02; 
Valor: r$ 886,20. cB PM ricardo Silva assunção; cPf: 007.596.743-
02; Valor: r$ 886,20. Sd PM luiz augusto Umbuzeiro Nascimento; cPf: 
002.706.782-39; Valor: r$ 886,20. Sd PM Joab aranha da Silva; cPf: 
002.472.412-29; Valor: r$ 886,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 609/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM Jeremias Silva Monteiro; cPf: 471.389.802-30; Valor: r$ 522,24. 
SGT PM Silvestre Eulampio de lima Junior; cPf: 557.925.102-53; Valor: 
r$ 522,24. Sd PM Williams Moraes Magalhães; cPf: 005.122.322-88; 
Valor: r$ 514,32. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 610/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: 
cB PM diego Henrique oliveira E Silva; cPf: 996.617.052-91; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 611/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM charlhes reimão Silva Barros; cPf: 870.395.592-34; Valor: r$ 
759,60. cB PM Madson damasceno da Silva; cPf: 887.713.342-20; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 612/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: colares-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cB PM luciano 
Pires da Silva; cPf: 021.868.460-63; Valor: r$ 514,32. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 613/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 30/07 
a 02/08/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidor: cB PM Jairo alves Sampaio; cPf: 796.725.232-20; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 614/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: 

Sd PM Samara isis cardoso Nogueira; cPf: 001.615.622-64; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 676316

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 275 de 02 de JULHo de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em 
legislação peculiar;
considerando o concurso público nº 02, de admissão ao curso de forma-
ção de Praças Bombeiros Militares combatentes cfPBM/2015;
considerando o Mandado de Segurança, Processo nº 0328256-
24.2016.8.14.0301, impetrado por BrENdo cardoSo liMa (cPf 
nº010.323.812-30);
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/705766, refe-
rente ao ofício nº 001155/2021 PGE-GaB-PcTa, de 29 de junho de 2021 
que trata da decisão judicial e a recomendação do cumprimento da ordem 
da Exmª. Sra. Juiza de direito da 3ª Vara Pública da fazenda da capital, 
MariSa BEliNi dE oliVEira, reconhecendo que o impetrante encontra-se 
aPTo no exame antropométrico, devendo prosseguir no certame.
rESolVE:
art.1°. retirar a cláusula “Sub Judice” dos registros funcionais do candida-
to BRENDO CARDOSO LIMA, CPF nº 010.323.812-30, para fins de prosse-
guimento no concurso público nº 02, de admissão ao curso de formação 
de Praças Bombeiros Militares combatentes cfPBM/2015.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus 
efeitos a contar de 02 de julho de 2021.
HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – CEL QOBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 676286
Portaria Nº 274 de 02 de JULHo de 2021

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o disposto no artigo 98, inciso Viii e o 127, da lei Estadual 
n° 5.251/1985;
considerando os termos da cópia da certidão de óbito, matrícula n° 067694 
01 55 2021 4 00043 078 0029001 49, expedida pelo cartório de registro ci-
vil das pessoas naturais, do 1° TEN QoaBM claUdio EdGar rodriGUES 
doS SaNToS, Mf: 5608902/1, em 15 de junho de 2021.
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/708005 – CBMPA.
rESolVE:
art. 1º Excluir do serviço ativo do cBMPa o 1° TEN QoaBM claUdio Ed-
Gar rodriGUES doS SaNToS, Mf: 5608902/1, a contar de 15 de junho 
de 2021, em virtude do seu falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 15 de junho de 2021.
HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – CEL QOBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 676305

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2021 – srP – cBMPa
Extrato de aTa SrP Nº 01/2021-a Espécie: ata de registro de Preço Nº 
01/2021-A, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, 
cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. ModalidadE: 
Pregão Eletrônico SRP nº 15/2021 – CBMPA. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE MErGUlHo dE 
rESGaTE Para aTENdEr aS NEcESSidadES do corPo dE BoMBEiroS 
MILITAR DO PARÁ, conforme especificados nos itens do Termo de Referên-
cia, anexo i do edital de Pregão nº 15/2021, que é parte integrante desta 
ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcri-
ção. EMPrESa: afTEr liMiTS coMErcio dE EQUiPaMENToS dE rESGaTE 
lTda, cNPJ/cPf: 26.342.129/0001-71.

iTEM ESPEcificaÇÃo UNd Marca
QTd 

para o 
cBMPa

QTd 
To-
Tal

PrEÇo UNiTário Valor ToTal 
Para cada iTEM

02 NadadEiraS aBErTaS Para 
MErGUlHo UNd MarES 50 50 r$ 300,00 r$ 15.000,00

03
colETE EQUiliBrador TiPo aSa 

PrÓPrio Para MErGUlHo dE 
SEGUraNÇa PÚBlica

UNd MarES 10 10 r$ 3.199,00 r$ 31.990,00 

04 BacKPlaTE coMPlETo Para 
colETE “aSa” UNd MarES 10 10 r$ 1.600,00 r$ 16.000,00
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iTEM ESPEcificaÇÃo UNd Marca
QTd 

para o 
cBMPa

QTd 
To-
Tal

PrEÇo UNiTário Valor ToTal 
Para cada iTEM

10
lEVaNTador dE PESo SUBMEr-

So coM fUNdo aBErTo(lifT 
BaG) 

UNd SUBSalVE 8 8 r$ 4.000,00 r$ 32.000,00 

11

ciliNdro dE ar coMPriMido 
Para MErGUlHo aUToNoMo 
(S 30) coM TorNEira YoKE 

(Bail oUT) 

UNd XSScUBa 10 10 r$ 1.600,00 r$ 16.000,00 

13 KiT dE coMPrESSor Para 
MErGUlHo dEPENdENTE UNd BroWNiE 4 4 r$ 65.000,00 r$ 260.000,00 

14 coNJUNTo Para coMUNicaÇÃo 
SUBaQUáTica SEM fio UNd oTS 5 5 r$ 25.000,00 r$ 125.000,00 

15 HarNESS coMPlETo (SUSPENSÓ-
rio dE SEGUraNÇa) UNd MarES 10 10 r$ 1.576,00 r$ 15.760,00 

23 coMPUTador dE MErGUlHo 
TiPo coNSolE UNd MarES 10 10 r$ 7.500,00 r$ 75.000,00 

37 MoSQUETÃo dUPlo UNd MarES 10 10 r$ 780,00 r$ 7.800,00 

38 CARRETILHA PARA MERGULHO – 
45 METroS UNd BiGBlUE 2 2 r$ 11.600,00 r$ 23.200,00 

ToTal r$ 617.750,00

Não tendo órgãos participantes na arP 01/2021-a / PE-15/2021.
Valor Global: r$ 617.750,00
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 à 02/07/2022
Signatários: CEL QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza – Comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2021 – srP – cBMPa
Extrato de aTa SrP Nº 01/2021-B Espécie: ata de registro de Preço Nº 
01/2021-B, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, 
cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. ModalidadE: 
Pregão Eletrônico SRP nº 15/2021 – CBMPA. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE MErGUlHo dE 
rESGaTE Para aTENdEr aS NEcESSidadES do corPo dE BoMBEiroS 
MILITAR DO PARÁ, conforme especificados nos itens do Termo de Referên-
cia, anexo i do edital de Pregão nº 15/2021, que é parte integrante desta 
ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcri-
ção. EMPrESa: caPY rEPrESENTaÇÕES E coMErcio EM GEral lTda. 
cNPJ/cPf: 29.590.960/0001-30.

iTEM ESPEcificaÇÃo UNd Marca
QTd 

para o 
cBMPa

QTd 
To-
Tal

PrEÇo UNiTário Valor ToTal 
Por iTEM

05 rEGUlador dE PrESSÃo coM-
PlETo Para MErGUlHo UNd BacKPlaTE/

MarES 20 20 r$ 6.389,00 r$ 127.780,00

ToTal r$ 127.780,00

Não tendo órgãos participantes na arP 01/2021-B / PE-15/2021.
Valor Global: r$ 127.780,00
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 à 02/07/2022
Signatários: CEL QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza – Comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2021 – srP – cBMPa
Extrato de aTa SrP Nº 01/2021-c Espécie: ata de registro de Preço Nº 
01/2021-C, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, 
cNPJ sob o nº 34.847.236.001/80 e a empresa abaixo. ModalidadE: Pre-
gão Eletrônico SRP nº 15/2021 – CBMPA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE MErGUlHo dE rESGa-
TE Para aTENdEr aS NEcESSidadES do corPo dE BoMBEiroS Mili-
TAR DO PARÁ, conforme especificados no item do Termo de Referência, 
anexo i do edital de Pregão nº 15/2021, que é parte integrante desta ata, 
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
EMPRESA: BELLSUB COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA – EPP, 
cNPJ/cPf: 04.002.498/0001-82.

iTEM ESPEcificaÇÃo UNd Marca

QTd 
para o 
cBM-

Pa

QTd 
para a 

SE-
MaS1

QTd 
To-
Tal

PrEÇo UNiTário
Valor ToTal 
Para cada 

iTEM 

07 laNTErNa SEcUNdária Para 
MErGUlHo SUPorTE dE MÃo UNd ToVaTEc 30 0 30 r$ 1.034,60 r$ 31.038,00 

09 faca dE MErGUlHo “Z-KNifE” UNd cETUS 40 0 40 r$ 83,86 r$ 3.354,40 
19 KiT dE o-riNGS UNd cETUS 5 0 5 r$ 165,62 r$ 828,10

28 PraNcHETa dE BraÇo oU PUl-
So Para MErGUlHador UNd fUN 

diVE 20 0 20 r$ 91,00 r$ 1.820,00

30 BoTa Para MErGUlHo Par fUN 
diVE 50 6 56 r$ 266,00 r$ 14.896,00

32 fErraMENTa MUlTi USo Para 
MErGUlHo EM iNoX KiT cETUS 20 0 20 r$ 139,86 r$ 2.797,20 

33 diSPoSiTiVo rETráTil Para 
PrENdEr MaTEriaiS UNd SEaSUB 20 0 20 r$ 111,67 r$ 2.233,40

34 MiNi PiSTola dE ar UNd fUN 
diVE 4 0 4 r$ 91,00 r$ 364,00 

35 PrENdEdor dE ocToPUS 
MaGNÉTico UNd SEaSUB 20 0 20 r$ 73,46 r$ 1.469,20 

36 MoSQUETÃo dUPlo UNd cETUS 50 0 50 r$ 58,66 r$ 2.933,00 
Total r$ 61.733,30

Tendo como órgão participante na arP 01/2021-c / PE-15/2021, a insti-
tuição a seguir:
1 – SEMAS – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTA-
BilidadE
Valor Global: r$ 61.733,30
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 à 02/07/2022
Signatários: CEL QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza – Comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2021 – srP – cBMPa
Extrato de aTa SrP Nº 01/2021-d Espécie: ata de registro de Preço Nº 
01/2021-D, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, 
cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. ModalidadE: 
Pregão Eletrônico SRP nº 15/2021 – CBMPA. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE MErGUlHo dE 
rESGaTE Para aTENdEr aS NEcESSidadES do corPo dE BoMBEiroS 
MILITAR DO PARÁ, conforme especificados nos itens do Termo de Referên-
cia, anexo i do edital de Pregão nº 15/2021, que é parte integrante des-
ta ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de trans-
crição. EMPrESa: airlUNG coMPrESSorES dE alTa PrESSao EirEli, 
cNPJ/cPf: 30.194.698/0001-94.

iTEM ESPEcificaÇÃo UNd Marca
QTd 

para o 
cBMPa

QTd 
ToTal PrEÇo UNiTário Valor ToTal 

Para cada iTEM

17
coMPrESSor PorTáTil 

dE alTa PrESSÃo Para ar 
rESPiráVEl

UNd airlUNG 3 3 r$ 40.500,00 r$ 121.500,0000

ToTal r$ 121.500,0000

Não tendo órgãos participantes na arP 01/2021-d / PE-15/2021.
Valor Global: r$ 121.500,0000
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 à 02/07/2022
Signatários: CEL QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza – Comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2021 – srP – cBMPa
Extrato de aTa SrP Nº 01/2021-E Espécie: ata de registro de Preço Nº 
01/2021-E, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, 
cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. ModalidadE: 
Pregão Eletrônico SRP nº 15/2021 – CBMPA. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE MErGUlHo dE 
rESGaTE Para aTENdEr aS NEcESSidadES do corPo dE BoMBEiroS 
MILITAR DO PARÁ, conforme especificados nos itens do Termo de Referên-
cia, anexo i do edital de Pregão nº 15/2021, que é parte integrante des-
ta ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de trans-
crição. EMPRESA: DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA – ME, 
cNPJ/cPf: 11.719.882/0001-66

iTEM ESPEcificaÇÃo UNd Marca

QTd 
para o 
cBM-

Pa

QTd 
para a 

SE-
MaS1

QTd 
To-
Tal

PrEÇo UNiTário
Valor ToTal 
Para cada 

iTEM 

25 lUVa Para MErGUlHo UNd crESSi 50 6 56 r$ 120,33 r$ 6.738,48 

Total r$ 6.738,48 

Tendo como órgão participante na arP 01/2021-E / PE-15/2021, a insti-
tuição a seguir:
1 – SEMAS – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTA-
BilidadE
Valor Global: r$ 6.738,48
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 à 02/07/2022
Signatários: CEL QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza – Comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2021 – srP – cBMPa
Extrato de aTa SrP Nº 01/2021-f Espécie: ata de registro de Preço Nº 
01/2021-F, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, 
cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. ModalidadE: 
Pregão Eletrônico SRP nº 15/2021 – CBMPA. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE MErGUlHo dE 
rESGaTE Para aTENdEr aS NEcESSidadES do corPo dE BoMBEiroS 
MILITAR DO PARÁ, conforme especificados nos itens do Termo de Refe-
rência, anexo i do edital de Pregão nº 15/2021, que é parte integran-
te desta ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição. EMPrESa: UlTraMar iMPorTaÇÃo lTda EPP, cNPJ/cPf: 
81.571.010/0001-89.
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iTEM ESPEcificaÇÃo UNd Marca
QTd 

para o 
cBMPa

QTd 
To-
Tal

PrEÇo UNiTário Valor ToTal 
Por iTEM 

20 SParE air UNd
SUBMErciBlE 
SYSTEMS/SPa-

rE air
10 10 r$ 3.661,00 r$ 36.610,00 

26

Bloco dE coMUTaÇÃo dE 
GáS (SWiTcH BlocK) Para 

MErGUlHo coMErcial oU dE 
SEGUraNÇa PÚBlica 

UNd SWiTcH 
BlocK/GaS 8 8 r$ 3.000,00 r$ 24.000,00 

Total r$ 60.610,00

Não tendo órgãos participantes na arP 01/2021-f / PE-15/2021.
Valor Global: r$ 60.610,00
data de assinatura: 02/07/2021
Vigência: 02/07/2021 à 02/07/2022
Signatários: CEL QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza – Comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

Protocolo: 676164

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 835/2021-GaB/dGPc/aFastaMeNto
BeLÉM-Pa, 30 de JUNHo de 2021.

o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil).
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo que o (a) Servidor (a) JoSE GUilHErME MENdoN-
Ça MorEira, EScriVÃo dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5130336/1, 
no dia 25/06/2020, solicitou sua aposentadoria através do processo nº 
2020/432569, requer ainda seu afastamento com fundamento no §4º do 
art. 112 da lei 5.810/94.
r E S o l V E:
I – Conceder, a pedido, AFASTAMENTO PARA AGUARDAR APOSENTADORIA 
Por TEMPo dE SErViÇo para o (a) servidor (a) JoSE GUilHErME MEN-
doNÇa MorEira, EScriVÃo dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5130336/1, 
o direito de aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e 
sem Prejuízo de sua remuneração, a contar de 27 dE JUNHo dE 2021, em 
virtude de nesta data contar com 31 (trinta e um) anos e 02 (dois) meses 
de tempo de contribuição e de tempo estritamente policial, somado mais 
08 (oito) meses de tempo ficto, perfazendo um total de 31 (trinta e um) 
anos e 10 (dez) meses de tempo de serviço.
II – Determinar às Diretorias Administrativas e de Recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 676367
Portaria Nº 839/2021-GaB/dGPc/aFastaMeNto

BeLÉM-Pa, 30 de JUNHo de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil).
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo que o (a) Servidor (a) JoSE Maria SilVa fErrEira, iN-
VESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 60461/1, no dia 24/10/2018, 
solicitou sua aposentadoria através do processo nº 2018/477950, re-
quer ainda seu afastamento com fundamento no §4º do art. 112 da lei 
5.810/94.
r E S o l V E:
I – Conceder, a pedido, AFASTAMENTO PARA AGUARDAR APOSENTADORIA 
Por TEMPo dE SErViÇo para o (a) servidor (a) JoSE Maria SilVa fEr-
rEira, iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 60461/1, o direito 
de aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e sem Prejuí-
zo de sua remuneração, a contar de 01 dE JUlHo dE 2021, em virtude de 
nesta data contar com 40 (quarenta) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias 
de tempo de contribuição e de tempo estritamente policial.
II – Determinar às Diretorias Administrativas e de Recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 676370

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 195/2021 de 02 de JULHo de 2021 – GaB/dG – 
cPcrc

o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidor TADEU BARROSO DE ALMEIDA, Assisten-
te administrativo, matrícula nº 5719394-3, e como suplente o servidor 
MarcElo aYaN fErrEira, Perito Médico legista, matrícula nº 54180325, 
do Contrato nº 013/2021 – CPCRC, celebrado com a empresa FENIX CO-
MErcio E MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS lTda, que tem por objeto a 
“Aquisição de Material Médico Hospitalar” a fim de atender as necessidades 
deste Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” (sede), Unidades Re-
gionais e Núcleos avançados, no período de 31 de março de 2021 a 30 de 
março de 2022, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 02 de julho de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 676229
Portaria Nº 196/2021 de 02 de JULHo de 2021 – GaB/dG – 

cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor ERIC DA SILVA NASCIMENTO, Coorde-
nador de laboratório, matrícula nº 54188321/1, e como suplente a ser-
vidora ilaNa aNdrEiSE cUNHa riBEiro, Perita criminal, matrícula nº 
54188031/3, do contrato nº 032/2021 – CPCRC, celebrado com a empresa 
PMH ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda, que tem por objeto a 
“aquisição de materiais para os Laboratórios de Toxicologia e EFQB” a fim 
de atender as necessidades deste Centro de Perícias Cientificas “Renato 
chaves” (sede), Unidades regionais e Núcleos avançados, no período de 
05 de novembro de 2020 a 04 de novembro de 2021, conforme a atual 
vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 02 de julho de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 676231

errata
.

errata da Portaria Nº 188/2021 de 29/06/2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.625 de 01/07/2021.

oNde se LÊ:
de: 15.08.2021 a 15.09.2021
davi de Sousa Sena
Leia – se:
de: 16.08.2021 a 14.09.2021
davi de Sousa Sena
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 675994

.

.

coNtrato
.

 coNtrato: 053/2021 – cPcrc
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a “aquisição de Materiais 
de Cromatografia” para o Laboratório de Toxicologia, instrumental e Bio-
logia forense atender as necessidades deste Centro de Perícias Cientificas 
“renato chaves” e suas Unidades regionais.
daTa da aSSiNaTUra: 05/07/2021.
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais).
ViGÊNcia: 05/07/2021 a 04/07/2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 003/2020 – CPCRC
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101 aÇÃo:232423
coNTraTado: a empresa PriME World SolUÇÕES PÚBlicaS lTda., ins-
crita no cNPJ/Mf sob o n° 23.609.226/0001-90, com sede estabelecida à 
Rua JDA-26,QD.28, Lote 12, Biarro: Jardim das Aroeiras – CEP: 74.770-
710, Goiânia/Go,
ordENador dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 676249
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coNtrato: 052/2021 – cPcrc
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a “aquisição de Materiais 
de Cromatografia” para o Laboratório de Toxicologia, Instrumental e Bio-
logia Forense atender as necessidades deste Centro de Perícias Cientificas 
“renato chaves” e suas Unidades regionais.
daTa da aSSiNaTUra: 05/07/2021.
Valor: r$ 5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta reais).
ViGÊNcia: 05/07/2021 a 04/07/2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 003/2020 – CPCRC
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858268; foNTE: 0101; NaTUrEZa da 
dESPESa: 339030; Pi: 1050008268c;
coNTraTado: a empresa iNTErJET coMErcial EirEli, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n° 59.403.410/0001-26, com sede estabelecida à rua Sobralia, 
nº 422. Vila Gea. São Paulo/PA – CEP: 04.691-020,
ordENador dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 676239
coNtrato: 046/2021 – cPcrc

oBJETo: o presente contrato tem como objeto a “aquisição de Materiais 
de Cromatografia”, para o Laboratório de Toxicologia Instrumental e Biolo-
gia Forense deste Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”.
daTa da aSSiNaTUra: 05/07/2021.
Valor: r$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais).
ViGÊNcia: 05/07/2021 a 04/07/2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 022/2021 – CPCRC
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101
CONTRATADO: A empresa CIRUBEL – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalar EirEli., inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.323.167/0001-07, estabelecida à rua do Mundurucus nº 3616, Bairro: 
Guamá - Belém/Pa cEP: 66063-495.
ordENador dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 676263

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 729/ 2021
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: NoVo ProGrESSo - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 20/05/2021 a 22/05/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 604/ 2021
aldEcY da coSTa MoraES
MaTrÍcUla: 5040485/3
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 20/06/2021 a 30/06/2021
oBJETiVo: ficar a disposição.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 721/ 2021
daVi dE SoUZa SENa
MaTrÍcUla: 5890170/1
carGo: Perito criminal
Joao SoUZa riBEiro JUNior
MaTrÍcUla: 5955624/1
carGo: auxiliar operacional
roBErTo coSTa NUNES
MaTrÍcUla: 5947880/2
carGo: Perito criminal
rodriGo fraNco doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5894948
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 09/06/2021
oBJETiVo: Participar da operação “luz na infância”.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 676272
Portaria N°. 562/ 2021

cYNTHia dE NaZarE PorTilHo rocHa PaNToJa
MaTrÍcUla: 5946874
carGo: chefe de Gabinete
EdValdo rodriGUES dE caSTro
MaTrÍcUla: 57195331
carGo: diretor
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS
MaTrÍcUla: 5832500/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 24/05/2021 a 26/05/2021
oBJETiVo: Visita tecnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 676341

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1804/2021-dG/cGP, de 14/06/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
rETificar a vigência da Portaria 501/2021-dG/cGP, que nomeou o senhor 
JoSÉ SaNToS dE MoraES, para exercer o cargo em comissão, daS-02, 
de chefe de Grupo de operação e fiscalização de Trânsito da cirETraN “a” 
de altamira, onde se lê na data da publicação leia-se 03/03/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/03/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 676394

.

.

coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo a coNtrato
NÚMEro do coNTraTo: 38
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa crEdicar locadora dE VEÍcUloS 
lTda, inscrita no cNPJ sob nº 22.257.109/0001-41
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de locação de veículos tipo motocicleta adaptados, sem 
motorista, em caráter permanente, em regime mensalista, com quilome-
tragem livre, destinada ao atendimento das demandas do departamento 
de Trânsito do Estado do Pará decorrente da adesão a ata de registro de 
Preços nº 003/2021, do Pregão Eletrônico nº 003/2020, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de refe-
rência.
Valor do coNTraTo: o valor global do presente contrato é de r$ 
1.078.998,00 (Um Milhão setenta e oito mil, novecentos e noventa e oito 
reais)
ViGÊNcia: início: 05/07/2021  Término: 04/07/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 - departamento de Trânsito do Estado 
do Pará – DETRAN/PA;Função: 06 – Segurança Pública122 – Administração 
Geral; 125 – Normatização e Fiscalização; 1502 – Segurança Pública; 1297 
– Manutenção da Gestão;8271 – Fiscalização de Trânsito;8338 – Opera-
cionalização das ações administrativas; Plano interno: 1050008271c 
4200008338c - fiscalização de Trânsito; operacionalização das ações ad-
ministrativas; Elemento de Despesa 339033 (03);0661 – Recursos Pró-
prios – Superávit ;0261 – Recursos Próprios
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 05/07/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
Diretor Geral – DETRAN/PA

Protocolo: 676216

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1644/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 154/2021-crV, de 05/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/471683,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado, destinadas ao deslocamento do Município de 
redenção para o Município de Tucumã, no período de 17/05 a 11/06/2021, 
a fim de realizar atendimento de vistoria veicular na CIRETRAN “B” de 
Tucumã.

Servidor matricula

Gyllames duarte limeira 5830940/1

lUiZ PaUlo ME lo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1645/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/538526,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Bragança, no período de 31/05 a 25/06/2021, 
a fim de realizar atendimento de processos de veículos na CIRETRAN do 
referido Município.
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Servidor matricula

Márcio aUGUSTo doS SaNToS GoNÇalVES 57196228 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1647/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 433/2021-GofTc, de 25/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/558830,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Marituba, no período de 11/06 a 24/06/2021, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional 
em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

Servidor matricula

Marivaldo lima de araújo 5820588 /1

Bruno moreira dos santos calumby 57198289 /1

Humberto celso rosa 57195441 /2

Márcio odílio cerveira de oliveira 57202286 /1

EUdo MaMEdE da coSTa JUNior 57212965 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1648/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 438/2021-GofTc, de 25/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/560041,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 10 e ½ (dez e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Acará, no período de 14/06 a 24/06/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de 
carga na balança localizada no Km 0 da rodovia Pa-155, bem como cumprir 
cronograma de ações estabelecidas pela diretoria Técnica operacional.

Servidor matricula

raimundo daniel santos da silva 57200355 /1

claudia dos santos menezes 57230594 /1

roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1

rodolfo rannieri pacheco bastos 57196573 /2

alcir ferreira quadros 57227594 /1

francisco mauro santa rosa novaes 57226391 /1

Walmero jesus costa 57226865 /1

Gilvan rabelo normandes 57193929 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1649/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 437/2021-GofTc, de 25/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/559890,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Acará, no período de 11/06 a 24/06/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos 
de carga na balança, dar apoio aos trabalhos realizados, por ocasião da 
manutenção de uma das Pontes do complexo alça Viária, bem como cum-
prir cronograma de ações estabelecidas pela diretoria Técnica operacional.

Servidor matricula

Gilson clay modesto de campos 57212328 /2

João carlos castro arias 57200354 /1

João dhiogo pinheiro e souza 57230579 /1

Marcus cesar rodrigues moraes 57189262 /2

Sandro da silva soares 57194202 /3

Edilson biá viana 57226741 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1650/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/559510,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município 
de Santa Bárbara do Pará, no período de 11/06 a 24/06/2021, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio,bem como 
desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

SErVidor MaTricUla

Jammerson ferreira lopes 57227487 /1

anderson Bahia da Silva 57225847/1

Pedro afonso rey guimarães 57214892 /1

Ely Moraes anselmo 57227280/1

francisca Morais da Silva Nogueira 57201682/2

Gilsiley ferreira e ferreira 57209068/1

Walisson Pedro Pereira de Souza 57226730/1

rogério Barbosa ferreira 57226724/1

idenil rocha de almeida 54184449/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1651/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 424/2021-GofTc, de 24/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/555312,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Marituba, no período de 11/06 a 24/06/2021, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional 
em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

Servidor matricula

Sandro félix Brasil 57205274/1

claudia deolinda alvarez felix 57226873 /1

rosemiro filho de freitas Maués 57195019/2

antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994/2

frederico costa lins 57176371/2

charles Santos e cunha 54191524/2

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348 /2

charles Yuri Souza de castro 57232049/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1652/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 425/2021-GofTc, de 24/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/555363,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Marituba, no período de 11/06 a 24/06/2021, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional 
em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

Servidor matricula

Maria da Silva Sousa 57226370/1

aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588/1

raul braga da costa 57217498 /2

Rosemar flávio marques franco junior 57226823 /1

lailton santos do nascimento 57200227 /1

Ellen correa fortunato 57210661 /2

Katia regina oliveira cruz 5799457 /1

Sandra seny china bastos 57230596 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1653/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 426/2021-GofTc, de 24/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/555390,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 10 e ½ (dez e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Marituba, no período de 14/06 a 24/06/2021, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional 
em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

Servidor matricula

Mauro moura da silva 54195728 /2

Peter mendes pereira 57226369 /1

raimundo da costa cunha 57198617 /1

Jorge fernando dos santos tuma 57198267 /1

Eduardo valério amaral cavalcante 57198618 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1654/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 089/2021-cHc, de 24/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/555691,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Tucumã, no período de 26/05 a 02/06/2021, a fim de 
integrar equipe da Banca itinerante de 3ª fase de habilitação.

Servidor matricula

Maria Eliete lima Brito 3263851/1

Marcelo monteiro de castilho 57195480 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1656/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 027/2021-Jacundá, de 10/05/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/494199,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado, destinadas ao deslocamento do Município de 
Marabá para o Município de Jacundá, no período de 07/06 a 02/07/2021, a 
fim de realizar atendimento de vistoria veicular na CIRETRAN.
 

Servidor matricula

francisco Pereira de Souza 57201743/1

lUiZ PaUlo ME lo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1659/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 434/2021-GofTc, de 25/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/559092,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Breves, no período de 11/06 a 24/06/2021, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito, bem como controle de fluxo de 
veículos no referido município em cumprimento ao planejamento de ações 
determinadas pela diretoria Técnica e operacional, em especial para aten-
der Ofício n° 279/2019 – MP/2.

Servidor matricula

Silverton dos santos gomes 57227376 /1

Thiago da silva reis 57213322 /3

franciley roberto maciel ferreira 57227745 /1

Edson itamar barradas da silva 57200229 /1

Evandro ferreira marques 57188406 /2

Mesquizedec dos santos andrade 54189205 /2

Sirley da silva julio 57214394 /2

robson diego oliveira da silva 54185842 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1660/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 61/2021-cNSo, de 21/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/548260,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 5 e ½ (cinco e meia) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município 
de Goianésia – 27/05 à 29/05/2021, para Brejo Grande/Belém – 30/05 a 
01/06/2021, a fim realizar ações itinerantes, proporcionando maior segu-
rança às equipes.

Servidor matricula

rafael Santos de Souza 54194128/1

aline oliveira lima 54195455/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1661/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 187/2021-Parauapebas, de 24/05/2021, e demais despachos no 
Processo 2021/553536,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, a servi-
dora abaixo relacionada, destinadas ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Parauapebas, no período de 14/06 a 09/07/2021, 
a fim de dar suporte do Sistema RENAINF aos servidores da referida CI-
rETraN.
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Servidor matricula

cid Stilianidi Garcia 55587426/2

lUiZ PaUlo ME lo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1662/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 158/2021-canaã dos carajás, de 25/05/2021, e demais despachos 
no Processo 2021/561380,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, a 
servidora abaixo relacionada, destinadas ao deslocamento do Município 
de Belém para o Município de canaã dos carajás, no período de 14/06 a 
09/07/2021, a fim de dar suporte do Sistema RENAINF aos servidores da 
referida cirETraN.

Servidor matricula

Maria lúcia Pinho dos Santos 3267202/1

lUiZ PaUlo ME lo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1663/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 76/2021-cofT, de 08/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/570574,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 23 e ½ (vinte e três e meia) diárias, ao servi-
dor abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 01/06 a 24/06/2021, a fim 
de acompanhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito no 
referido município, bem como desenvolver ações determinadas pela dire-
toria Técnica e operacional.

Servidor matricula

ivan carlos feitosa gomes 57198371 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1665/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 443/2021-GofTc, de 26/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/575212,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 16/06 a 21/06/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cum-
primento a cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica e 
operacional.

Servidor matricula

Daniel figueiredo guerreiro 57198721 /1

Willy de souza pena 57198712/1

Silvio nazareno de moraes 57201601/1

adenilson martins nascimento 54193763 /3

alberto jansen ferreira 57231977 /1

Priscyla roman vieira 57200275 /1

Marcus roberto saldanha batista 57228955 /1

José humberto daniel lisboa 5557135 /2

Jonhilda do socorro mileo cardoso 57227434 /1

Maria de lourdes ferreira Batista 54187987/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1667/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.

coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 162/2021-GofTc “a”, de 27/05/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/568500,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 10 e ½ (dez e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de casta-
nhal para o Município de Santa izabel do Pará, no período de 07/06 a 
17/06/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ções de fiscalização de Trânsito no referido município.

Servidor matricula

carloS arTHENio BaTiSTa diaS 57202225/1

fábio Henrique Magno Monteiro 54191618/2

HaNrY JoSÉ carValHo MoUra 57228257/1

liNdoN JUlio SaNTiaGo doS SaNToS 57202003/1

Mario SErGio SilVa da SilVa 57202007/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1668/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 163/2021-GofTc “a”, de 27/05/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/568595,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 10 e ½ (dez e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de castanhal 
para o Município de Viseu, no período de 07/06 a 17/06/2021, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
Trânsito no referido município.

Servidor matricula

alESSaNdro SaraiVa TaVarES 57217202/1

EdErSoN JoSÉ da SilVa E SilVa 57202063/1

EdiMilSoN SilVa SoUSa 57227294/1

EVaNildo doS SaNToS MoraES 5143861/2

PaTricK SiQUEira riBEiro 57217176/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1669/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 48/2021-cNSo, de 20/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/415587,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 4 e ½ (quatro e meia) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município 
de Baracarena, no período de 22/04 à 26/04/2021, a fim realizar ações 
itinerantes, proporcionando maior segurança às equipes.

Servidor matricula

Paulo Wagner alfaia de Menezes 5608686/1

Vandonelson Huill de albuquerque laranjeira 5590434/1

os efeitos desta Portaria retroagirão a 22/04/2021.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1670/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 078/2021-cofT, de 31/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/581609,
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, à servido-
ra abaixo relacionada destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Tucuruí, no período de 11/06 a 24/06/2021, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

Servidor matricula

Heryka lobato pereira 57176517/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1671/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 011/2021-GErMa, de 29/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/453154,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município 
de Santarém para o Município de Monte alegre, no período de 07/06 a 
02/07/2021, a fim de realizar atendimento no setor de vistoria e aplicação 
de lacres em veículos na cirETraN do referido município.

Servidor matricula

Jesus junior farias lira 55590098 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1672/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 013/2021-comissão de Pad, de 31/05/2021, e demais despachos 
no Processo 2021/585526,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para os Municípios de Tucumã – 13 a 14/06/2021, Redenção – 
15/06/2021, Tucumã – 16/06/2021, Redenção – 17 a 22/06/2021, Tucu-
mã – 23 a 28/06/2021, Redenção – 29 a 30/06/2021, Jacundá/Belém – 01 
a 02/07/2021, a fim de proceder o indiciamento dos acusados no PAD n 
2020/919, instaurado pela Portaria 304/2019.

Servidor matricula

Juliana cozara oliveira Martins 55588874/1

ivanna antunes Gurgel 57175607/1

Gleydson José Miranda da Paixão 54192298/2

domingos corrêa da Silva 55586241/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1674/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 021/2021-aSdEcoM, de 28/05/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/577305,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados, destinadas ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 02/06 a 05/06/2021, a fim 
de realizar cobertura jornalística e fotográfica da Operação Corpus Christi.

Servidor matricula

leandro oliveira ferreira 55588475/1
cláudio anderson de Souza Wassally 57175313/2

lUiZ PaUlo ME lo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1675/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Estado do 
Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº 3057/2020- dG/cGP.

coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 04/2021-oriximiná, de 23/02/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/577230,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao ser-
vidor abaixo relacionado, destinadas ao deslocamento do Município de San-
tarém para o Município de oriximiná, no período de 07/06 a 02/07/2021, 
a fim de realizar atendimento de vistoria veicular na CIRETRAN do referido 
município.

Servidor matricula

Kerley ailton lima de Sousa 57201635/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1676/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 097/2021-cHc, de 28/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/577804,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Curuça, no período de 03/06 a 08/06/2021, a fim de 
integrar equipe da Banca itinerante de 1ª fase de habilitação.

Servidor matricula

Sílvia corrêa Martins 57197142/1

Waldir de azevedo repolho 54194159/2

VEra lUcia da SilVa caMPoS 57192793/1

ValdiNar coSTa ViEira JUNior 57189952/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1678/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 68/2021-rondon do Pará, de 20/05/2021, e demais despachos no 
Processo 2021/540898,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado, destinadas ao deslocamento do Município de 
dom Eliseu para o Município de rondon do Pará, no período de 07/06 a 
02/07/2021, a fim de realizar atendimento de vistoria veicular na CIRE-
TraN do referido município.

Servidor matricula

Joabes martins garcia 57201351 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1680/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 091/2021-cHc, de 27/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/571018,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Tome-Açu, no período de 04/06 a 07/06/2021, a fim de 
integrar equipe da Banca itinerante de 2ª fase de habilitação.

SErVidor MaTricUla

fErNaNdo JorGE do carMo 55588473/1

VicENTE dE PaUlo PUrEZa 5095042 /1

MarcElo aNdErSoN lUZ da SilVa 57190694 /1

iValdo rocHa dE SoUSa 57216831 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1681/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 41/2021-São Miguel do Guamá, de 04/05/2021, e demais despa-
chos no Processo 2021/559885,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, a ser-
vidora abaixo relacionada, destinadas ao deslocamento do Município de 
castanhal para o Município de São Miguel do Guamá, no período de 14/06 
a 09/07/2021, a fim de realizar atendimento de vistoria veicular na CIRE-
TraN do referido município.

Servidor matricula

Thalita deboran Sucupira ferreira 5812488/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1682/2021-daF/cGP, de 04/06/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 079/2021-cofT, de 31/05/2021, e demais despachos no Processo 
2021/581649,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, ao servidor 
abaixo relacionado, destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Breves, no período de 11/06 a 24/06/2021, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

Servidor matricula

Edinaldo oliveira Machado 57175603/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 676018

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0801/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 02 de JULHo de 2021.

ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais, e; coNSidEraNdo o disposto pela lei 
Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidEraNdo os autos da Sindicância ad-
ministrativa investigativa nº 5731/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar a 
permissão de saída do preso de justiça THiaGo caldaS QUEiroZ, custo-
diado no centro recuperação Especial ´´cel. anastácio Neves´´-crcaN, 
para a realização de exame médico fora das hipóteses previstas no arca-
bouço legal, bem como sem autorização do juízo de Goianésia do Pará; 
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, recomendou a iNSTaUraÇÃo dE SiNdicÂNcia ad-
MiNiSTraTiVa diSciPliNar em face da servidora SaNdra do Socorro 
alVEZ da coSTa, uma vez que há indícios de eventuais inobservâncias 
aos deveres funcionais por parte da servidora em tela que, de acordo com 
as provas testemunhais colhidas durante a instrução, observou-se que a 
mesma autorizou a permissão de saída do P.P.l. THiaGo caldaS QUEiroZ 
para a realização de exame médico no dia 25/08/2020, fora das hipóte-
ses previstas em lei; rESolVE: art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e 
dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar em 
desfavor da servidora SaNdra do Socorro alVEZ da coSTa, funcio-
nal: 5105331, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou 
funcional referente ao caso de autorização de saída da casa penal fora 
hipóteses previstas em lei ao apenado THiaGo caldaS QUEiroZ. diante 
do exposto, configura-se, supostamente, a inobservância dos princípios 
éticos, morais, às leis e regulamento, infringindo o art. 177, inciso Vi, da 
lei nº 5.810/1994- rJU. adiciono ao entendimento da autoridade Sindi-
cante a possível infração do art. 189 do rJU; art. 2º - Encaminhar cópia 
do relatório conclusivo e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas para 
registro nos assentamentos funcionais do servidor e caEP, se for o caso. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. ViTor raMoS EdUardo 
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 676292

Portaria Nº 627/2021 – GaB/seaP  
BeLÉM, 05 de JULHo de 2021.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
RESOLVE: Art. 1°. – NOMEAR os servidores abaixo para compor a Comis-
são Técnica de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 
7º e 9º, que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/
ou laudo técnico em avaliação psicossocial dos custodiados do Presídio Es-
tadual Metropolitano i- PEM i. PrESidENTE: EdSoN lUiS VaScoNcEloS 
OLIVEIRA – Diretor MEMBRO: ERCIO DA SILVA TEIXEIRA-Coordenador de 
segurança MEMBro: EVaNdro MarTiNS da SilVa- coordenador admi-
nistrativo MEMBro: JaNilSoN TaVarES MoraES- Psicólogo MEMBro: 
THiliaNE MElo da SilVa alVES fErrEira- Psicóloga MEMBro: daiaNE 
GaSParETTo da SilVa- Psicóloga MEMBro: aliNE doS SaNToS MEN-
doNÇa- assistente social MEMBro: MariNa GaBriElE fraNÇa MoraES- 
assistente social MEMBro: JoSiaNE caSTElo BraNco MoYSES- assis-
tente social SEcrETária: laNa GildE da SilVa MElo- assistente admi-
nistrativo SEcrETário: SEBaSTiÃo rEGiNaldo PErEira liMa- auxiliar 
operacional Art. 2º. – DETERMINAR à Diretoria de Gestão de Pessoas que 
adote as providências cabíveis para o registro em pasta funcional. art. 3º. 
– Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-
SE. JarBaS VaScoNcEloS do carMo Secretário de Estado de adminis-
tração Penitenciária

Protocolo: 676125
Portaria Nº 836/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 05 de JULHo de 2021.
ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais, e; coNSidEraNdo que é obrigação da 
autoridade pública, ao tomar ciência de irregularidade no serviço público, 
promover a apuração imediata dos fatos, mediante Sindicância ou Pro-
cesso 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 
6053/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional da servidora P.a.M.r. (Mat.: nº 5947027), lotada no centro de 
Recuperação Penitenciária do Pará III – CRPP III, acerca do suposto furto 
de um cone de sinalização da barreira da Polícia rodoviária federal, na Br-
316-castanhal/Pa, no dia 02/07/2021. desse modo, há supostos indícios 
de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte da servidora. 
Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se 
aos arts. 177, ii, Vi, c/c art. 189, e art. 190, V, todos do r.J.U.;
Art. 2º – Constituir Comissão composta pelos servidores, RODRIGO COS-
TA PINHEIRO DE SOUSA, Assessor – Presidente, ANDRÉ RICARDO NASCI-
MENTo TEiXEira, Procurador autárquico do Estado - membro, e BrUNo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo, membro;
Art. 3º – Deliberar que os membros da Comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
Art. 4º – Determinar à referida Comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para co-
nhecimento, se for o caso. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 676254
Portaria Nº 837/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 05 de JULHo de 2021.
ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais, e; coNSidEraNdo que é obrigação da 
autoridade pública, ao tomar ciência de irregularidade no serviço público, 
promover a apuração imediata dos fatos, mediante Sindicância ou Proces-
so 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 6054/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor r.P.B. (Mat.: nº 8400433), lotado no centro 
de recuperação regional de Tomé-açú, acerca de suposta ameaça a mo-
radores da ocupação indevida do Sião e realização de disparos de arma de 
fogo, em via, pública no Município de Tomé-açú. desse modo, há supostos 
indícios de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte do 
servidor. Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta 
amolda-se aos arts. 177, ii, Vi, c/c art. 189, e art. 190, V, todos do r.J.U.;
Art. 2º – Constituir Comissão composta pelos servidores, RODRIGO COS-
TA PINHEIRO DE SOUSA, Assessor – Presidente, ANDRÉ RICARDO NASCI-
MENTo TEiXEira, Procurador autárquico do Estado - membro, e BrUNo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo, membro;
Art. 3º – Deliberar que os membros da Comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
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e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
Art. 4º – Determinar à referida Comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento, se for o caso.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 676250

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 01/07/2021
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: doracY PErEira BarroS aZEVEdo
Matrícula: 54180959/1 - função: aGENTE PENiTENciário
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 676003

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1391/21-dGP.seaP, de 01/07/21
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21-GaB.SEaP, de 08/06/21.
rESolVE:coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, 
inciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/94 (regime Jurídico Único), 
aos servidores abaixo relacionados, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado conforme abaixo:
Nº-NoME-MaTricUla-PErÍodo
1-Karla coSTa SaNTiaGo-5924932-16/11/2020 a 20/11/2020
2-Karla coSTa SaNTiaGo-5924932-08/05/2020 a 21/05/2020
3-Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS-97571444-05/05/2020 a 19/05/2020
4-Karla Marcia frEiTaS faial-5017122-21/05/2020 a 03/06/2020
5-KaTia faBiaNE BaTiSTa PEdroSa-5952386-23/12/2020 a 01/01/2021
6-KaTia faBiaNE BaTiSTa PEdroSa-5952386-27/05/2020 a 09/06/2020
7-KEdNEY GalVÃo da coNcEiÇÃo-57201137-01/06/2020 a 14/06/2020
8-KEila Maria carNEiro loPES-5950087-22/04/2020 a 30/04/2020
9-KEila Maria carNEiro loPES-5950087-12/05/2020 a 26/05/2020
10-KEila Maria carNEiro loPES-5950087-04/05/2020 a 10/05/2020
11-KEMYla KErEM cardoSo aSSUNÇÃo-5952305-11/05/2020 a 
09/06/2020
12-KErSia doS rEiS da SilVa-5954046-14/12/2020 a 27/12/2020
13-KlEidSoN roBErTo fariaS MENdES-5905090-17/04/2020 a 
30/04/2020
14-KlEYToN PiNTo GodiNHo-5808650-09/04/2020 a 25/04/2020
15-KliNcio VaNdro fErrEira alMEida-54188195-27/04/2020 a 
10/05/2020
16-KliNcio VaNdro fErrEira alMEida-54188195-21/05/2020 a 
03/06/2020
17-KriSlaYNE KElMa SilVa MoUra-5949877-17/01/2020 a 31/01/2020
18-ValdiNaNdES PErEira dE alMEida-5933582-06/07/2020 a 
19/07/2020
19-ValErio MarcoS da SilVa BorGES-5953879-12/11/2020 a 
22/11/2020
20-ValErio MarcoS da SilVa BorGES-5953879-06/11/2020 a 
11/11/2020
21-VaNESSa da SilVa aGUiar-5954822-22/11/2020 a 21/12/2020
22-VaNESSa da SilVa aGUiar-5954822-04/11/2020 a 15/11/2020
23-VaNilZE GoMES doS SaNToS-5550807-13/08/2020 a 27/08/2020
24-VErEdiaNa SoUSa UcHoa-5952790-17/11/2020 a 01/12/2020
25-VicENTE dE PaUla SilVa NUNES-5949916-24/06/2020 a 05/07/2020
26-VicENTE dE PaUlo riBEiro ESTUMaNo-5934116-15/09/2020 a 
20/09/2020
27-VicENTE MaciEl da SilVa NETo-54185858-14/05/2020 a 20/05/2020
28-ViTor HUGo MariNHo doS SaNToS-5949913-01/12/2020 a 
07/12/2020
29-ViTor rEiS ScalaBriN-5946271-18/12/2020 a 22/12/2020
30-ViViaN Marilia da SilVa oliVEira-5949915-07/10/2020 a 
12/10/2020
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 676356
Portaria Nº 1340/2021– dGP/seaP BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo 

de 2021.
Nome: roSEaNE coSTa doS SaNToS, Matrícula nº 5952779; cargo: TÉc-
Nico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 17/05/2020 a 31/05/2020

Protocolo: 675947

Portaria Nº 1334/2021– dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.

Nome: roNald da SilVa SETUBa, Matrícula nº 5954118; cargo: aGENTE 
PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 13/05/2020 a 18/05/2020.

Protocolo: 675959
Portaria Nº 1344/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: rodriGo da SilVa lEiTE SilVEira, Matrícula nº 5954145; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 20/11/2020 a 29/11/2020.

Protocolo: 675942
Portaria Nº 1342/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: rUcElio aSSiS BaTiSTa, Matrícula nº 5950572; cargo: aGENTE 
PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 30/11/2020 a 06/12/2020

Protocolo: 675944
Portaria Nº 1341/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: roZiMEirE dE JESUS da SilVa, Matrícula nº 5937502; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 02/09/2020 a 07/09/2020.

Protocolo: 675945
Portaria Nº 1343/2021– dGP/seaP BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo 

de 2021.
Nome: ricardo ValEiro dE SoUZa JUNior, Matrícula nº 5953986; car-
go: aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 29/11/2020 a 08/12/2020.

Protocolo: 675949
Portaria Nº 1339/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: rafaEl GoMES da coSTa JUNior, Matrícula nº 5931404; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 30/04/2020 a 14/05/2020.

Protocolo: 675951
Portaria Nº 1354/2021– dGP/seaP BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo 

de 2021.
Nome: rodolfo roGErio dE BriTo, Matrícula nº 5954157; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 03/09/2020 a 09/09/2020.

Protocolo: 675933
Portaria Nº 1338/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: roSEaNE coSTa doS SaNToS, Matrícula nº 5952779; cargo: TÉc-
Nico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 17/05/2020 a 31/05/2020.

Protocolo: 675952
Portaria Nº 1336/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: rENilda MoraES dE carValHo alVES, Matrícula nº 5952310; 
cargo: TÉcNico EM ENfErMaGEM
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 07/05/2020 a 24/05/2020.

Protocolo: 675954
Portaria Nº 1335/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: roSEMarY PaMPloNa MiraNda, Matrícula nº 57198141; cargo: 
TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 05/06/2020 a 11/06/2020.

Protocolo: 675955
Portaria Nº 1333/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: roSEMarY PaMPloNa MiraNda, Matrícula nº 57198141; cargo: 
TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 18/05/2020 a 27/05/2020.

Protocolo: 675957
Portaria Nº 1332/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: roSEMarY PaMPloNa MiraNda, Matrícula nº 57198141; cargo: 
TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 04/05/2020 a 17/05/2020.

Protocolo: 675958
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Portaria Nº 1353/2021– dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.

Nome: roZiMEirE dE JESUS da SilVa, Matrícula nº 5937502; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 02/09/2020 a 07/09/2020.

Protocolo: 675935
Portaria Nº 1350/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: rodriGo GoMES dE SoUZa, Matrícula nº 5931404; cargo: aGEN-
TE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 03/08/2020 a 16/08/2020.

Protocolo: 675936
Portaria Nº 1349/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: roMUlo WEYl da cUNHa coSTa, Matrícula nº 5879817; cargo: 
TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 14/09/2020 a 20/09/2020.

Protocolo: 675937
Portaria Nº 1348/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: roSEcarla MacEdo raMoS, Matrícula nº 5835720; cargo: TÉc-
Nico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 15/12/2020 a 29/12/2020.

Protocolo: 675938
Portaria Nº 1347/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: raNiEri fraNK SaNTaNa da SilVa, Matrícula nº 5949996; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 23/03/2020 a 29/03/2020.

Protocolo: 675939
Portaria Nº 1346/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: rUBENS SilVa da coSTa, Matrícula nº 5890352; cargo: aGENTE 
PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 23/04/2020 a 26/04/2020.

Protocolo: 675940
Portaria Nº 1345/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: rENaN da lUZ PacHEco, Matrícula nº 5953894; cargo: aGENTE 
PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 28/10/2020 a 02/11/2020.

Protocolo: 675941
Portaria Nº 1357/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: ricHardSoN MacHado doS SaNToS, Matrícula nº 5954043; car-
go: aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 08/08/2020 a 17/08/2020.

Protocolo: 675927
Portaria Nº 1359/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rUcElio aSSiS BaTiSTa, Matrícula nº 5950572; cargo: aGENTE 
PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 02/10/2020 a 08/10/2020.

Protocolo: 675924
Portaria Nº 1358/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rEGiaNE GEMaQUE GoMES da SilVa, Matrícula nº 5952319; car-
go: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 26/07/2020 a 29/08/2020.

Protocolo: 675925
Portaria Nº 1356/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rEGiaNE GEMaQUE GoMES da SilVa, Matrícula nº 5952319; car-
go: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 31/08/2020 a 20/09/2020

Protocolo: 675929
Portaria Nº 1355/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: ricardo NETTo da SilVa, Matrícula nº 54181759; cargo: aGEN-
TE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 01/11/2020 a 14/11/2020.

Protocolo: 675931

Portaria Nº 1260/2021– dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.

Nome: PaUlo roGErio dE oliVEira, Matrícula nº 57209034; cargo: 
aGENTE PriSioNal
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 02/03/2020 a 01/05/2020.

Protocolo: 675863
Portaria Nº 1259/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: PaBlo aNdrYES roMUlo SilVa roXo, Matrícula nº 5918528; 
cargo: aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 04/04/2020 a 13/04/2020.

Protocolo: 675864
Portaria Nº 1258/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: PaUlo SErGio da PUrEZa PaNToJa, Matrícula nº 5103096; car-
go: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 22/04/2020 a 27/04/2020.

Protocolo: 675865
Portaria Nº 1257/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: PaUlo afoNSo MiraNda Garrido, Matrícula nº 5950125; cargo: 
aGNTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 14/05/2020 a 27/05/2020.

Protocolo: 675866
Portaria Nº 1256/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: PaMEla TaiaNNE dE PaiVa BErNal, Matrícula nº 5952376; cargo: 
TÉcNico EM ENfErMaGEM
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 08/05/2020 a 14/05/2020.

Protocolo: 675867
Portaria Nº 1255/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: PaUlo VicTor da SilVa carValHo, Matrícula nº 5949534; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 17/04/2020 a 30/04/2020.

Protocolo: 675868
Portaria Nº 1254/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: PaBlo MaX dE SoUSa MENEZES, Matrícula nº 5924068; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 15/06/2020 a 20/06/2020.

Protocolo: 675869
Portaria Nº 1253/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: PaTricia colarES frEiTaS, Matrícula nº 5901808; cargo: TÉc-
Nico EM ENfErMaGEM
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 24/04/2020 a 30/04/2020.

Protocolo: 675870
Portaria Nº 1252/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: EdUardo fEliZ caValcaNTE, Matrícula nº 5894765; cargo: TÉc-
Nico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 04/05/2020 a 17/05/2020.

Protocolo: 675871
Portaria Nº 1251/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: PaUlo cESar oliVEira cUrY, Matrícula nº 5152658; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 25/04/2020 a 02/05/2020.

Protocolo: 675872
Portaria Nº 1235/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: MirlaNE da SilVa EMiM, Matrícula nº 5953017; cargo: TÉcNico 
EM ENfErMaGEM
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 05/05/2020 a 08/05/2020.

Protocolo: 675873
Portaria Nº 1236/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: MarcoS roBErTo da SilVa TriNdadE, Matrícula nº 5953953; 
cargo: aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 29/04/2020 a 05/05/2020.

Protocolo: 675874
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Portaria Nº 1237/2021– dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.

Nome: MicHEllE SoarES dE oliVEira, Matrícula nº 5954436; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 05/05/2020 a 14/05/2020.

Protocolo: 675875
Portaria Nº 1238/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: Maria dE loUrdES GoMES BarradaS, Matrícula nº 5414571; 
cargo: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 13/04/2020 a 12/05/2020.

Protocolo: 675876
Portaria Nº 1239/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: Maria roSa foNSEca SoUZa, Matrícula nº 5954542; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 08/05/2020 a 17/05/2020.

Protocolo: 675877
Portaria Nº 1240/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 28 de JUNHo de 2021.
Nome: MarcoS fEliPE SaNcHES dE SoUSa, Matrícula nº 5950035; car-
go: aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 07/05/2020 a 20/05/2020

Protocolo: 675878
Portaria Nº 1384/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: raiMUNdo alVarES MorEira JUNior, Matrícula nº 42803; car-
go: coNSUlTor JUrÍdico
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 05/10/2020 a 22/10/2020.

Protocolo: 675879
Portaria Nº 1383/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: raPHaElY frEirE dE aMoriM SoBral, Matrícula nº 57188996; 
cargo: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 05/10/2020 a 22/10/2020.

Protocolo: 675880
Portaria Nº 1351/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: rENaTo MaToS ParENTE, Matrícula nº 5937505; cargo: aGENTE 
PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 31/08/2020 a 13/09/2020.

Protocolo: 675881
Portaria Nº 1382/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rEYKoVSK BarroS dE QUEiroZ, Matrícula nº 5953982; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 05/06/2020 a 09/06/2020.

Protocolo: 675883
Portaria Nº 1381/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: ricHardSoN MacHado doS SaNToS, Matrícula nº 5954043; car-
go: aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 16/06/2020 a 28/06/2020.

Protocolo: 675884
Portaria Nº 1380/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: roZiMEirE dE JESUS da SilVa, Matrícula nº 5937502; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 20/06/2020 a 23/06/2020.

Protocolo: 675886
Portaria Nº 1379/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rodriGo doS SaNToS alVES, Matrícula nº 5950146; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 18/06/2020 a 02/07/2020

Protocolo: 675887
Portaria Nº 1378/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rodriGo doS SaNToS alVES, Matrícula nº 5950146; cargo: 
aGENTE PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 02/06/2020 a 11/06/2020.

Protocolo: 675888

Portaria Nº 1376/2021– dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.

Nome: roGErio SilVa dE PaUla, Matrícula nº 5954821; cargo: aGENTE 
PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 02/06/2020 a 11/06/2020.

Protocolo: 675889
Portaria Nº 1375/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: raiMUNdo iVaN NaSciMENTo coSTa, Matrícula nº 57210780; 
cargo: aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 02/07/2020 a 06/07/2020.

Protocolo: 675890
Portaria Nº 1374/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rafaEl rodriGo GoMES BarroS, Matrícula nº97571254; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 10/08/2020 a 24/08/2020.

Protocolo: 675891
Portaria Nº 1373/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: roZiMEirE dE JESUS da SilVa, Matrícula nº 5937502; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 22/10/2020 a 31/10/2020.

Protocolo: 675892
Portaria Nº 1372/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: roZiMEirE dE JESUS da SilVa, Matrícula nº 5937502; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 02/10/2020 a 08/10/2020.

Protocolo: 675893
Portaria Nº 1371/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rUcElio aSSiS BaTiSTa, Matrícula nº 5950572; cargo: aGENTE 
PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 17/11/2020 a 23/11/2020.

Protocolo: 675894
Portaria Nº 1370/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rodriGo da SilVa lEiTE SilVEira, Matrícula nº 5954145; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 20/11/2020 a 29/11/2020.

Protocolo: 675896
Portaria Nº 1369/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: ricardo NETTo da SilVa, Matrícula nº 54181759; cargo: aGEN-
TE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 24/04/2020 a 01/05/2020.

Protocolo: 675897
Portaria Nº 1368/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: raPHaEl BrUNo JardiM Maia, Matrícula nº 5953888; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 12/09/2020 a 26/09/2020.

Protocolo: 675898
Portaria Nº 1367/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: raPHaElY frEirE dE aMoriM SoBral, Matrícula nº 57188996; 
cargo: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 31/08/2020 a 29/10/2020.

Protocolo: 675899
Portaria Nº 1366/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: raiMUNdo NoNaTo BEZErra, Matrícula nº 5724724; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 13/09/2020 a 16/09/2020.

Protocolo: 675902
Portaria Nº 1367/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: raPHaElY frEirE dE aMoriM SoBral, Matrícula nº 57188996; 
cargo: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 31/08/2020 a 29/10/2020.

Protocolo: 675904



 diário oficial Nº 34.629  53 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

Portaria Nº 1365/2021– dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.

Nome: raPHaEl BrUNo JardiM Maia, Matrícula nº 5953888; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 12/09/2020 a 26/09/2020.

Protocolo: 675905
Portaria Nº 1364/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: NaTHalia carValHo rodriGUES, Matrícula nº 5954208; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 08/05/2020 a 12/05/2020

Protocolo: 675914
Portaria Nº 1363/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: roNY clEY dE oliVEira rEiS, Matrícula nº 5922325; cargo: 
aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 24/04/2020 a 07/05/2020

Protocolo: 675915
Portaria Nº 1362/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rENaN da lUZ PacHEco, Matrícula nº 5953894; cargo: aGENTE 
PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 28/10/2020 a 02/11/2020.

Protocolo: 675916
Portaria Nº 1361/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: EricSoN GEoVaNi PEdroSo dE aBrEU, Matrícula nº 5931773; 
cargo: aGENTE PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 10/04/2020 a 23/04/2020

Protocolo: 675917
Portaria Nº 1360/2021– dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de JUNHo de 2021.
Nome: rENaN da lUZ PacHEco, Matrícula nº 5953894; cargo: aGENTE 
PENiTENciário
assunto: licENÇa SaUdE
Período: 05/11/2020 a 09/11/2020.

Protocolo: 675920

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°1400/2021-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 05 de JULHo de 2021.

dESiGNar o (a) servidor (a) NaTalia Maria fUrTado MoUZiNHo, ma-
trícula funcional n° 5952423, para exercer a Função Gratificada de Su-
pervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de reinserção Social - GSTP, 
com lotação na cadeia Pública para Jovens e adultos - cPJa, no período 
de 01/07/2021 a 30/07/2021, em substituição ao titular alBiNo cÉlio 
PErEira aNTUNES, matrícula funcional n° 5217741, que está em gozo de 
férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 676228
Portaria N°1396/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 05 de JULHo de 2021.
dESiGNar o servidor clEidYr da SilVa liMa, matrícula funcional 
n°57213268, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de reinserção Social - GSTP, a contar de 01 de 
junho 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 676001

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Errata da Publicação do resultado de decisão de recurso administrativo 
da concorrência Pública nº 003/2021, publicada no doE nº 34.627, do dia 
05/07/2021, sob o nº de protocolo 675652. oNdE SE lÊ: coNSTrUÇÃo 
da PorTaria UNificada, cENTral dE MoNiToraMENTo, MUralHa dE 
BloQUEio ViSUal, 04 GUariTaS e acolHiMENTo da PM, no complexo 
penitenciário, localizados no município de Santa Izabel – PA, sob Regime 
de Empreitada por Preço Global. lEia-SE: coNSTrUÇÃo da cadEia PÚ-
BLICA DE TOMÉ-AÇÚ – 316 VAGAS – CONTiNUaÇÃo da oBra, localizada 
no município de Tomé-açu/Pa, mediante o regime de empreitada por preço 
global
JUliaNa SilVa PaiVa
Presidente da comissão Permanente de licitação

Portaria Nº 523/2021-GaB/seaP
Conheço do Recurso Administrativo, ratificando a decisão da Comissão Per-
manente de licitação.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 676121

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

PriMeiro terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo 
tÉcNica Nº 002/2019-MUNicÍPio de MocaJUBa

Nº: 001
data de assinatura: 01/07/2021.
Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022
Justificativa: Oferta de ensino da Educação Básica na unidade prisional 
localizada no Município de Mocajuba /Pa.
convênio: 002
Exercício: 2019
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária – SEAP.
concedente: Prefeitura  Municipal de Mocajuba-SEMEc
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo

Protocolo: 676366

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 566/2021 de 29/06/2021.
Suprido: cristiane alves dos Santos.
Matrícula: 54189914-4
cargo: assistente administrativo.
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
978338 0101000000 33.90.39 r$ 4.000,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 676325

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3417/2020
objetivo: coNdUZir PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MariTUBa/cTraNS
destino: rEdENÇÃo/Pa
Servidor (es): 57210695 – JOÃO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA – MOTO-
riSTa.
Período: 21 a 24/12/2020 - diária(s): 03 e ½ (tres e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 675962
Portaria Nº 3422/2020

objetivo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTErial EM UNidadES PENaiS, coN-
forME dETErMiNaÇÃo da dlPi
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa/GPaT
destino: ParaGoMiNaS/Pa
Servidor (es): 54181435 – MARCOS ANTONIO VIEIRA DA CUNHA – MO-
ToriSTa.
Período: 22 a 23/12/2020 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 675963

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 1079/21-dGP.seaP, de 22/06/21

TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/06/21 a 30/06/21 para 
25/06/21 a 24/07/21, o período de gozo das férias do servidor fabricio 
dos Santos cunha, concedida através da PorTaria Nº 706/21-dGP/
SEaP, de 07/05/21, publicada no doE nº 34.580, de 11/05/21.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 676151

.

.

oUtras MatÉrias
.

Processo seLetiVo siMPLiFicado editaL Nº 02/2021
01ª/2021 - coNVocaÇÃo Para coNTraTaÇÃo dE caNdidaToS aPro-
VadoS EM ProcESSo SElETiVo SiMPlificado, SEGUiNdo a ordEM dE 
claSSificaÇÃo.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas atri-
buições legais e considerando o que consta no Edital Nº 02/2021, que trata 
do Processo Seletivo Simplificado - PSS Nº 02/2021 que seleciona candi-
datos para desempenhar a função de Técnico em Gestão de infraestrutura 
(Engenharia civil) e Técnico em Gestão de infraestrutura (Engenheiro de 
Segurança do Trabalho), em caráter temporário, na Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária, rESolVE:
1. convocar os candidatos abaixo relacionados, para assinatura de contra-
to na função de Técnico em Gestão de infraestrutura (Engenharia civil) e 
Técnico em Gestão de infraestrutura (Engenheiro de Segurança do Traba-
lho) na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a realizar-se 
conforme dia, hora e local discriminados abaixo:



54  diário oficial Nº 34.629 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

2.  os candidatos convocados deverão comparecer ao local informado mu-
nidos de:
• DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO (CÓPIA E ORIGI-
Nal), em anexo;
• FICHA DE INSCRIAÇÃO, devidamente preenchida e assinada, em
• DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SOFRE NENHUM PROCESSO OU SANÇÃO IM-
PEdiTiVa ao EXErcÍcio dE fUNÇÃo PÚBlica, devidamente preenchida 
e assinada, em
·  caNETa TiNTa aZUl.
3. Para esclarecimentos de dúvidas ou outras informações referentes à 
contratação, entrar em contato com a diretoria de Gestão de Pessoas, 
através do telefone nº (91) 3239-4227 / 3239-4228.
4.  No caso das Unidades do interior os documentos deverão ser escane-
ados e encaminhados para o seguinte e-mail: dgp.contratos@gmail.com.
GUaJará - Técnico em Gestão de infraestrutura (Engenharia civil)
 

claSSificaÇÃo NoME dia / Hora
local dE aPrESENTaÇÃo Para aSSiNa-

TUra dE coNTraTo

1 EricKSoN do carMo SilVa
08/07/2021

08h30

dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS
rua dos Tamoios, nº 1588 - Bairro Batista 

campos -
CEP 66033-172 - Belém – PA.

GUAJARÁ – Técnico em Gestão de Infraestrutura (Engenheiro de Seguran-
ça do Trabalho)
 

claSSificaÇÃo NoME dia / Hora
local dE aPrESENTaÇÃo Para aSSiNa-

TUra dE coNTraTo

1 ZENaidE Maral frEiTaS
08/07/2021

09h00

dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS
rua dos Tamoios, nº 1588 - Bairro Batista 

campos -
CEP 66033-172 - Belém – PA.

2

Mário roBErTo SaldaNHa 
PErEira MENdES doS rEiS

PiNTo MarTiNS

08/07/2021
09h30

dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS
rua dos Tamoios, nº 1588 - Bairro Batista 

campos -
CEP 66033-172 - Belém – PA.

Belém (Pará), 02 de julho de 2021.
 

 
  

docUMeNtos oBriGatÓrios Para coNtrataÇÃo
aTENÇÃo!
• CASO A DOCUMENTAÇÃO ESTEJA INCOMPLETA, PROVIDENCIAR OS DO-
cUMENToS PENdENTES Para QUE PoSSaMoS EfETUar a coNTraTaÇÃo.
·  NÃo raSUrar oU riScar ESTa ficHa.
orGaNiZar aPENaS aS cÓPiaS doS docUMENToS dE acordo coM a 
claSSificaÇÃo aBaiXo:
1. idENTidadE (aPENaS rG)
2. cPf
3. carTEira dE HaBiliTaÇÃo - cNH (SE TiVEr)
4. cErTidÃo dE NaSciMENTo / caSaMENTo
5. cErTidÃo dE dEPENdENTES (SE TiVEr)
6. TÍTUlo ElEiToral
7. coMProVaNTE dE rESidÊNcia (áGUa, lUZ, TElEfoNE, coNTraTo dE 
locaÇÃo oU dEclaraÇÃo dE rESidÊNcia aUTENTicada)
8.  PiS (aPENaS carTÃo cidadÃo oU EXTraTo do PiS/PaSEP)
9. cErTificado dE coNclUSÃo do ENSiNo SUPErior
10. HiSTÓrico EScolar do ENSiNo SUPErior
11. carTEira do rEGiSTro No coNSElHo rEGioNal dE ENGENHaria, 
E aGroNoMIA – CREA
12. cErTidÃo dE QUiTaÇÃo do coNSElHo rEGioNal dE ENGENHaria, 
E AGRONOMIA – CREA
13. carTEira dE rESErViSTa
14. 02 foToS 03X04
15. TiPaGEM SaNGUÍNEa
16. carTEira dE TraBalHo
17. cErTidÃo da PolÍcia ciVil
18. cErTidÃo dE QUiTaÇÃo ElEiToral
19. cErTidÃo da JUSTiÇa MiliTar do ESTado do Pará
20. cErTidÃo da JUSTiÇa coMUM
21. cErTidÃo da PolÍcia fEdEral
• CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL
o PrEENcHiMENTo doS caMPoS aBaiXo dEVErÃo SEr fEiToS Por 
ESTa dGP, NÃo dEVENdo NENHUM caNdidaTo raSUrar oU PrEENcHEr 
oS MESMoS.
NoME:
carGo:
loTaÇÃo:
aUToriZo:
daTa dE iNÍcio:
ficHa dE iNScriÇÃo
caNdidaTo ao carGo dE:  NoME:  daTa dE NaSciMENTo  / /  ESTado 
ciVil: NacioNalidadE:  NaTUralidadE:

NoME do Pai: NoME da MÃE: idENTidadE:  ÓrGÃo EXPEdidor: car-
TEira dE rESErViSTa doc. Nº TÍTUlo ElEiToral Nº:  ZoNa:  SEÇÃo:  
carTEira dE TraBalHo Nº:  cPf Nº: TiPaGEM SaNGUÍNEa: PiS/PaSEP:
ENdErEÇo:  Bairro:  cidadE:  ESTado:  cEP.:
TElEfoNE PESSoal Para coNTaTo:  /  NoME do ESPoSo (a): EScola-
ridadE: 
declaro que todas as informações são verídicas.
Belém- Pa,  de _  de 2021.
 
 
  

assinatura
dEclaraÇÃo dE QUE NÃo SofrE NENHUM ProcESSo oU SaNÇÃo iMPE-
diTiVa ao EXErcÍcio dE fUNÇÃo PÚBlica.
Eu,  , portador do rG nº  , cPf:  , declaro para os devidos fins junto a 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP, que não sofro 
nenhum processo ou sanção impeditiva ao exercício de função Pública.
Belém- Pa,  de _  de 2021.
 
 
  

Nome do candidato
Protocolo: 676157

LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 1398/2021 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 05 de JULHo de 2021.
Nome: JaiME roNaldo doS rEiS SaNTiaGo, Matrícula nº. 5952826/1, 
cargo: assistente de informática.
assunto: licença Gala
Período: 21/06/2021 a 28/06/2021.

Protocolo: 676238
LiceNÇa PaterNidade

Portaria Nº 1399/2021 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 05 de JULHo de 2021.

Nome: EdEr BaliEiro doS SaNToS, Matrícula nº 5935520/1; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 29/06/2021 a 08/07/2021.

Protocolo: 676242
Portaria N°1394/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 05 de JULHo de 2021.
EXclUir da PorTaria N°777/2020- GaB/SEaP/Pa de 31/08/2020, 
publicada no doE n° 34.337 de 08/09/2020, ElVira araUJo da SilVa, 
matrícula 5941433, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de reinserção Social - GSTP, com lotação no 
centro de recuperação regional de Tomé-açu - crrTa, em virtude de 
transferência para outra Unidade Penal, a contar de 30 de junho de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 675997
Portaria N°1395/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 05 de JULHo de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 1233/2019- GaB/SUSiPE de 22/11/2019, 
publicada no doE n° 34.076 de 30/12/2019, Maria SUElY MarQUES 
ALVES, matrícula 5941799, da Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de reinserção Social - GSTP, com lotação 
na central de Triagem Masculina de Santarém - cTMS, a contar de 30 de 
junho de 2021.
dESiGNar NaZariTa MoNTEiro PiMENTEl alMEida, matrícula 5899234, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de julho 
de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 675999
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor

Término de Vínculo: 05/07/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: PEdro PaUlo MoraiS da SilVa
Matrícula: 57202914/1 - função: aGENTE PENiTENciário
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
Término de Vínculo: 05/07/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: alUiZio carrEira rodriGUES
Matrícula: 57204184/1 - função: aGENTE PENiTENciário
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 676408
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secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 282 de 05.07.2021
Servidor: allan Pinheiro de carvalho
Matrícula: 57188175-4
cargo: diretor do departamento de Música
Objeto: Designado como fiscal da prestação de serviço de apresen-
tação musical a ser prestado pela empresa anderson farias de Melo 
84670495291 ME/Banda Lambas, a fim de atender ao projeto “Preamar de 
Verão”, que acontecerá no Teatro Estação Gasômetro, no dia 25.07.2021.

Protocolo: 676101

.

.

errata
.

errata de aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº002/2021/SEcUlT
Errata de aviso de licitação, publicada no doE nº 34.624, de 30.06.2021, 
cujo objeto da presente licitação é a cESSÃo dE USo, a TÍTUlo oNEro-
So, do restaurante denominado “colarinho Branco”, destinado a venda de 
pratos da alta gastronomia regional, nacional e internacional, localizado 
na Travessa Quintino Bocaiúva, n° 66 - reduto, Belém - Pa, nesta cidade 
de Belém, cEP: 66053-240, para a exploração comercial de serviços de 
alimentação de alto padrão nos estilos à la carte e buffet livre, conforme 
condições, e exigências estabelecidas neste Termo de referência e demais 
documentos previstos em Edital, independentemente de transcrição;
onde-se Lê: data de abertura: 15/07/21;
Leia-se: data de abertura: 20/07/2021.
Informamos que o novo Edital retificado será publicado no Compraspará e 
no comprasnet.
Belém (Pa), 05 de julho de 2021.
Bruno chagas da Silva r ferreira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 676064

.

.

FÉrias
.

traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
Portaria Nº 269 de 02 de JULHo de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições le-
gais, e, considerando os termos do Memorando 69/2021/ GrH/SEcUlT, de 
01.07.2021,
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 01.06.2020 a 30.06.2020 
para 05.07.2021 a 19.07.2021, 15(quinze) dias de usufruto de férias á 
servidora cora carrEira rodriGUES crUZ matrícula nº32573/1, ocu-
pante do cargo de atendente ref.i, concedidas através da portaria coletiva 
nº189 de 20.05.2020, publicada no doE de 21.05.2020 e, transferidas 
pela port.nº224 de 23.06.2020, publicada no doE de 24.06.2020 restando 
15(quinze) dias para posterior usufruto, referente ao Período aquisitivo de 
16.04.2019 a 15.04.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 02 de julho de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 676211
Portaria Nº 266 de 01 de JULHo de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74 da lei nº5.810 de 24.01.94, 30 (trin-
ta) dias de férias consecutivos aos servidores abaixo relacionados, referen-
te ao mês de aGoSTo/2021.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo  dE GoZo

80845851/1 adriana Brito cardoso 15.06.2020 a 14.06.2021 01.08.2021 a 30.08.2021
715158/1 álvaro alves de lima Junior 12.08.2020 a 11.08.2021 13.08.2021 a 11.09.2021

54197665/2 andre da Silva lima 21.06.2020 a 20.06.2021 02.08.2021 a 31.08.2021
57216996/2 andrea de fátima dos anjos Torres 09.06.2020 a 08.06.2021 02.08.2021 a 31.08.2021
57191799/1 andreza cristine de oliveira alves 17.12.2018 a 16.12.2019 02.08.2021 a 31.08.2021
54185955/2 antonio luciano Gomes do rosário 10.01.2020 a 09.01.2021 02.08.2021 a 31.08.2021
5936072/2 cleyson Jorge candeira Pimentel 13.04.2020 a 12.04.2021 02.08.2021 a 31.08.2021
57191523/1 denilson Maia dos Santos 18.12.2019 a 17.12.2020 03.08.2021 a 01.09.2021

30910/1 francisco carlos Bastos franco 02.02.2020 a 01.02.2021 01.08.2021 a 30.08.2021
5945722/2 iego  alexssander  rocha alexandre 06.03.2020 a 05.03.2021 02.08.2021 a 31.08.2021
80845866/1 leandro José Monteiro ribeiro 27.06.2020 a 26.06.2021 01.08.2021 a 30.08.2021
80846096/1 leandro Machado cruz 24.06.2020 a 23.06.2021 03.08.2021 a 01.09.2021
54185767/3 luciana cristina akim da Vitória 24.11.2019 a 23.11.2020 03.08.2021 a 01.09.2021
54190984/2 Manoel de Jesus Santos Barreto 30.06.2020 a 29.06.2021 16.08.2021 a 14.09.2021

32808/1 Marcelo leite cerveira 01.06.2019 a 31.05.2020 04.08.2021 a 02.09.2021

coNtiNUaÇÃo da Portaria Nº266 de 01 de JULHo 2021

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo  dE GoZo

5074142/2 Marcia assunção Pereira 01.01.2020 a 31.12.2020 02.08.2021 a 31.08.2021
54195776/2 Monika Gisella Gomes Eleres 30.04.2020 a 29.04.2021 13.08.2021 a 11.09.2021

30376/1 osiris Evandro carneiro Martins Junior 09.07.2020 a 08.07.2021 02.08.2021 a 31.08.2021
80845860/1 Priscila Evellem das chagas da costa 20.06.2020 a 19.06.2021 02.08.2021 a 31.08.2021
8042965/1 rafael rodrigues duarte 07.06.2020 a 06.06.2021 02.08.2021 a 31.08.2021
57212639/1 rita de cássia rodrigues lopes lima 09.02.2020 a 08.02.2021 09.08.2021 a 07.09.2021
5432936/4 Sidemar dos anjos reis 30.05.2020 a 29.05.2021 02.08.2021 a 31.08.2021
55587773/2 Stefani Henrique Monteiro dos Santos 01.08.2020 a 31.07.2021 01.08.2021 a 30.08.2021
5087074/2 Wilma fernandes e Silva 07.01.2020 a 06.01.2021 02.08.2021 a 31.08.2021

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 01 de julho de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 676201

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 473 de 05 de JULHo 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/654359,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE cir-
cUiTo VEraNEio” referente à iN 137/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor 
JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2 cargo: 
auxiliar operacional, Setor/local de Trabalho: cao e como fiscal Substitu-
to o servidor PEdro HENriQUE cardoSo BráS, matrícula nº: 5899706/1 
cargo: coordENador, Setor/local de Trabalho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 676383
Portaria Nº 472 de 05 de JULHo 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/637565,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “coNEcTiVi-
dadE dE SoNS” referente à iN 136/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o 
servidor ÂNGElo SÉrGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 5798595 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 676376
Portaria Nº 455 de 02 de JULHo 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo a lei 
8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios 
e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/594783,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “diVErSida-
dE JUNiNa” referente à iN 129/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor Hugo 
Bispo Santos do Nascimento, matrícula nº: 57201059/1, cargo: assistente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o 
servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº 588124 cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 676108
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Portaria Nº 470 de 05 de JULHo 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/637588,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MÚSica E 
TEcNoloGia Na rEdE” referente à iN 135/2021 - fcP, fiscal Titular o ser-
vidor HUGo BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 
cargo: assistente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como 
fiscal Substituto o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124 cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 676154
Portaria Nº 464 de 05 de JULHo 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/594266,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arraSTaPÉ 
SHoW” referente à iN 130/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor HUGo BiS-
Po SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1, cargo: assisten-
te administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto 
o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº 5888124 cargo: 
Tec. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 676159
Portaria Nº 469 de 05 de JULHo 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/514352,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscal do contrato nº 327/2021 
que tem como objeto o ProJETo “BaÚ VirTUal dE MÚSica”, referente à 
iN 042/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor MarcElo doS SaNToS car-
Mo, matrícula nº: 5888124, cargo: Técnico de Gestão cultural, Setor/lo-
cal de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servidor HUGo BiSPo doS 
SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 cargo: assistente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 676162
Portaria Nº 468de 05 de JULHo 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/637529,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ProJEÇÕES 
cUlTUraiS oN liNE” referente à iN 134/2021 - fcP, fiscal Titular a ser-
vidora Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº 32026/1 cargo: 
auxiliar operacional, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Subs-
tituto o servidor aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 
57198595/2 cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 676146
Portaria Nº 465 de 05 de JULHo 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/637863,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arTE PoP 

EM SoNS diGiTaiS” referente à iN 131/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor 
HUGo BiSPo doS SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 
cargo: ass. administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fis-
cal Substituto o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº 
58888124 cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 676131
Portaria Nº 466 de 05 de JULHo 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/594341,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ESTaloS dE 
SÃo Joao” referente à iN 132/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor rai-
MUNdo do Socorro MoraES dE alMEida, matrícula nº: 5903311/1, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP e como fiscal Subs-
tituto o servidor HUGo BiSPo doS SaNToS do NaSciMENTo, matrícula 
nº: 57201059/1 cargo: ass. administrativo, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 676137
Portaria Nº 467 de 05 de JULHo 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/637647,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cUlTUra Na 
WEB” referente à iN 133/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor PEdro HEN-
riQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordenador, 
Setor/local de Trabalho: cMP e como fiscal Substituto o servidor MarcElo 
doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124/1, cargo: : Tec. Gestão cul-
tural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 676141

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º
contrato: 054/2019
Processo: 2019/434057
objeto: retorno da frota de veículos locados, suprida em 33% do contrato 
original
Justificativa: O presente termo aditivo encontra amparo legal no Decreto 
nº. 800, de 31 de maio de 2020 (Projeto rEToMaPará), republicado na 
Edição Extra nº. 34.591 de 21/05/2021, considerando a manifestação fa-
vorável do GTaf (PaE nº 2021/595971, seq. 8 e 9), com base no art. 8º 
do Decreto nº 955/2020, ratifica a justificativa e, à unanimidade, aprova a 
realização da despesa, a manifestação favorável do fiscal do contrato (PAE 
nº 2021/595971, seq. 03/ fl. 01), bem como a indicação de disponibilidade 
orçamentária (PAE nº 2021/595971, seq. 01/ fl. 06)
Valor Mensal: r$ 37.958,00
Valor Global: r$ 455.496,00
dotação orçamentária: Projeto/atividade: 13.122.1297.8338; Plano in-
terno: 412.000.8238c; Natureza de despesa:339033; fonte de recurso: 
0101 e ação: 231020
Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ – FCP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: crEdicar locadora dE VEicUloS lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 22.257.109/0001-41
data de assinatura: 02/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 676390

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 136/2021
PaE: 2021/637565
objeto: ProJETo “coNEcTiVidadE dE SoNS” no qual os artistas: caN-
Tora laYNa BEliNE, caNTor adSoN ParaNHoS, caNTora iZiS QUa-
rESMa E BaNda, BaNda BEiJo MolHado, BaNda PaNKadÃo do for-
rÓ, BaNda MEGa PoP SHoW, caNTor BrUNo MEScoUTo, BaNda aÇÃÍ 
PiMENTa, BaNda THE BrEGaS, caNTor rafaEl SaNcHES o PrÍNciPE 
do SaX, BaNda BaladaMiX, BaNda aÇaÍ laTiNo, se apresentarão em 
formato digital – LIVE e gravações de vídeos em 09/07/2021, das 09h às 
20h no Município de Ananindeua – PA.
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fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 219/2021 – PROJUR/FCP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00262; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.432.286/0001-69.
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº136/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 136/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 676373
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 137/2021
PaE: 2021/654359
objeto: ProJETo “liVE circUiTo VEraNEio” no qual os artistas: oS 
BroTHErS, MaTHEUS cUNHa, THaiS PorPiNo, farra dE VaQUEiro, 
aNToNio MarcoS, dEUZa MaGalHÃES, MoNiQUE Moral, alaN diaS, 
laiS criSTo, BaNda rP2, ZEZiNHo doS TEcladoS, se apresentarão em 
formato digital – LIVE e gravações de vídeos em 09/07/2021, das 13h às 
23h no Município de ourém/Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 222/2021 – PROJUR/FCP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf404949; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663.
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: f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 28.041.982/0001-89.
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº137/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 137/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 676380
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 133/2021
PaE: 2021/637647
objeto: ProJETo “cUlTUra Na WEB” no qual os artistas: caNTo-
ra adriaNa oliVEr E BaNda, caNTor JEff MoraES, caNTor ToNY 
BraSil, BaNda forrÓ do BacaNa, BaNda laMaZoN, caNTor HUGo 
SaNToS, caNTor afoNSo caPEllo, BaNda BaTidÃo, caNTor rHENaN 
SaNcHES, BaNda PÉrola NEGra, GrUPo frUToS do Pará, GrUPo Tri-
Bo KaWaHiVa, GrUPo UiraPUrU, GrUPo PEQUENo PrÍNciPE E a ESPa-
DA DE PRATA, que se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações 
de vídeos em 08/07/2021, no horário de 09h00 às 22h00, no Município de 
ananindeua/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 212/2021 – PROJUR/FCP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP0260; 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: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº133/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 133/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 676139
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 132/2021
PaE: 2021/594341
objeto: ProJETo “arTE PoP EM SoNS diGiTaiS” no qual os artistas: 
caTariNa draGo, lEo MENESES, raYSSa aBraHÃo, alVaro draGo, 
GrooVE BoM, rEcorda SoM, fiGUEirEdo Jr, BaNda HiTS, JP TUBa-
rÃo, iVaNNa E KaSSio, BroWN TUBarÕES do forrÓ, iSa rEBEcca, 
BiG SHoW o PriNciPal, GEorocKS, iNGrid SErrUYa, Márcio MoNTo-
RIL, que se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações de vídeos 
em 08/07/2021, no horário de 08h00 às 23h00, no Município de Belém/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 215/2021 – PROJUR/FCP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: Projeto atividade: 13.392.1503-
8841; Plano interno: 21dEf418702; fonte recurso: 0301; Elemento de 

despesa: 339039; ação: 264663
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: cHaf ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrito no cNPJ 
30.169.217/0001-90
Valor Total: r$ 140.000,00
data: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº132/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 132/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 676134
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 131/2021
PaE: 2021/637863
objeto: ProJETo “arTE PoP EM SoNS diGiTaiS” no qual os artistas: Ba-
lada MiX, cHiQUiNHo do acordEoN, diEGo aBrEU, BaNda o BEiJo 
dEla, MicHElE aMador, BrUNo MEScoUTo, aÇaÍ laTiNo, BaNda loS 
BrEGaS, BaNda aÇaÍ PiMENTa, lUcaS E iroN, liGa do BrEGa, BaNda 
MEGA POP SHOW, que se apresentarão em formato digital – LIVE e gra-
vações de vídeos em 08/07/2021, no Município de Ananindeua – PA das 
09h00 às 21h00
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 216/2021 – PROJUR/FCP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: Projeto atividade: 13.392.1503-
8841; Plano interno: 21dEMP00258; fonte recurso: 0301; Elemento de 
despesa: 339039; ação: 231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº131/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 131/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 676129
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 134/2021
PaE: 2021/637529
objeto: ProJETo “cUlTUra Na WEB” no qual os artistas: caNTor GEr-
SoN TirrÊ, caNTor WillY liMa, caNTora Karol diVa, caNTora liN-
da Nil, caNTor cHUcKY, BaNda QUEro MaiS, BaNda frUTa QUENTE, 
BaNda XEiro VErdE, caNTor BETo fariaS E BaNda, BaNda SENTa 
PEia , caNTor MaNo io, GrUPo Villa KidS fESTiVal , GrUPo SaBor 
MaraJoara, GrUPo dE EXPrESSÃo folclÓrica ENcaNToS do Sol E 
coMPaNHia folclÓrica ENcaNToS do cUriÓ, que se apresentarão em 
formato digital – LIVE e gravações de vídeos em 08/07/2021, no horário 
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 214/2021 – PROJUR/FCP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP0263; 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: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº134/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 134/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 676143
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 130/2021
PaE: 2021/594266
objeto: ProJETo “arraSTaPÉ SHoW” no qual os artistas: aNa SElMa, 
alMir araÚJo, TrilHa colaTEral, dÉBora SoUZa, BaNda HiBrida, 
BaNda SoNora, BaNda ToMarocK, caNTor MarcElo KaWaHGE, caio 
E TolEdo, Mario MoUZiNHo E BaNda PaQUETá, se apresentarão em 
formato digital – LIVE e gravações de vídeos em 07/07/2021, no horário 
de 10h às 19h, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 202/2021 – PROJUR/FCP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf418720; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663
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.
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favorecido: PaTY EVENToS, inscrito no cNPJ 30.374.683/0001-08
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº130/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 130/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 676161
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 135/2021
PaE: 2021/637588
objeto: ProJETo “MÚSica E TEcNoloGia Na rEdE” no qual os artis-
tas: HEricK rafaEl, carMEN PENicHE, iVaN NEVES, SaNdro SaNdriM, 
iGor MENdES, EUdES fraGa, Trio lUZ dE TiETa, BaNda NicoBaTES, 
caNTor MUKa, MEll PiNHEiro, BaNda Piro, BaNda BlacKoUT, se apre-
sentarão em formato digital – LIVE e gravações de vídeos em 08/07/2021, 
das 09h às 21h no Município de Belém – PA.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 213/2021 – PROJUR/FCP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00261; 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: fáBrica dE ProJEToS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no 
cNPJ 35.674.435/0001-04.
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº135/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 135/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 676158
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 129/2021
PaE: 2021/594783
objeto: ProJETo “diVErSidadE JUNiNa” no qual os artistas:lUcaS Mi-
Glio, Eraldo raMoS, THE rocKErS, rUBÃo aNdradE, aBENaTar 
QUarTETo, BrUNa lUZ, rENaN aNdradE, BaTEria SHoW do raNcHo 
E GrUPo ParaMAZON, se apresentarão em formato digital – LIVE e gra-
vações de vídeos em 07/07/2021, no horário de 10h às 18h, no Município 
de Belém/Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 199/2021 – PROJUR/FCP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf418710; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663
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: airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrito no cNPJ 
41.505.077/0001-09
Valor Total: r$ 78.000,00
data: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº129/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 129/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/07/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 676204

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

diÁria
.

Portaria Nº 215/2021, de 05 de JULHo de 2021
O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 32/2021 – DTV/FUNTELPA, 

de 01/07/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/726370, de 02/07/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diária(s) a(o) servidor(a) VaNESSa cor-
rEa VaScoNcEloS, matrícula n.º 5251753/4, ocupante do cargo em co-
missão de diretor(a), para custear despesas com viagem ao municipio de 
Parauapebas e canaã dos carajás , no período de 06 a 09/07/2021 com 
o objetivo de realizar Visita Técnica para apresentação do Programa do 
“TerPaz–Territórios pela Paz” e levantamento para elaboração do Termo de
cooperação entre o Governo do Estado e municípios Parauapebas e canaã
dos carajás
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 676232

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 41/2021-saeN
a Secretária adjunta de Ensino, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional (ldBN);
coNSidEraNdo a lei nº 7.806, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre 
a regulamentação e o funcionamento do Sistema de organização Modular 
de Ensino - SoME, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação - SE-
dUc;
coNSidEraNdo a política de expansão do ensino no Município de alTaMi-
ra, jurisdicionado pela 10ª Unidade regional de Educação, que apresenta 
demanda apta para ingressar no Ensino Médio, conforme a conclusão do 
Processo nº 2021/630227.
rESolVE:
art. 1º - autorizar a implantação do SiSTEMa dE orGaNiZaÇÃo ModU-
lar dE ENSiNo a partir do ano de 2021, na Vila NoVa caNaÃ (Travessão 
da firma), para funcionar nas dependências da Escola Municipal de Ensino 
fundamental alteir Madegan, situada no Travessão da firma, assentamen-
to Pa lajes agrovila Nova canaã, s/n.
art. 2º- a matrícula dos alunos será efetivada na EEEM odÍla dE SoU-
Sa (situada no município de alTaMira), a qual expedirá, assinará e arqui-
vará os documentos dos alunos a que se refere o artigo anterior, conforme 
o que dispõe a resolução nº 813, de 11 de dezembro de 2000, do cEE 
(conselho Estadual de Educação);
art. 3º - Para atender ao que dispõe o artigo anterior a Secretaria adjunta 
de Ensino (SaEN) em conjunto com a coordenação Estadual do SoME e 
10ª UrE/altamira, providenciarão junto à codES (coordenação de des-
centralização), a lotação do quadro de servidores de acordo com a forma-
ção de turmas registradas pela direção da Unidade de Ensino, como dispõe 
a instrução Normativa em vigor;
art. 4º - 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
Belém, 02 de julho de 2021.
regina lucia de Souza Pantoja
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 675900
Portaria N° 40/2021 - GaB saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo do NTE Bragança - 1ª UrE, concedida ao servidor abaixo relacio-
nado, responsável pelo referido Núcleo.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021 - 501158 PaE,
rESolVE
art. 1° - aUToriZar o coordenador do NÚclEo dE TEcNoloGia EdUca-
cioNal dE BraGaNÇa, localizado no município de Bragança, jurisdicio-
nado à 1ª UrE, a receber os recursos do fundo rotativo do referido Nú-
cleo referente ao exercício de 2021, podendo executar as seguintes tran-
sações: Efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos  
bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, 
baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio SETor SErVidor (a) MaTrÍcUla cPf

BraGaNÇa- 3ª UrE NTE BraGaNÇa carloS roBErTo aMoriM da SilVa 5838690-2 027.349.467- 85

art. 2° - fica expressamente proibido ao servidor: solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
BElÉM, 29 dE JUNHo dE 2021.
regina lúcia de Souza Pantoja
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 675858
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.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5
contrato: 162/2018
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EEEfM dr. 
Gaspar Vianna, Marabá/Pa.
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogar a vigência do contrato original.
dispensa de licitação: 024/2018-Nlic/SEdUc
Valor mensal: r$ 18.663,99
dotação orçamentária:
Fonte: 0104 Produto: 2227 – Funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
– Projeto Atividade: 8906. – Natureza de Despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: amintas José Quingosta Pinheiro, representado por sua inven-
tariante, Sra. camila Maria Brasil Pinheiro de amorim, inscrita no cPf: nº 
926.703.262-34, residente e domiciliada na rod. dos Trabalhadores, s/n, 
cond, água cristal, Beijupirá, casa 09, Val de cães, cEP: 66.635-894, 
Belém /Pa.
data de assinatura: 05/ 07/2021
Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 676281
termo aditivo: 3
contrato: 111/2018
objeto do contrato: locação de imóvel para Moradia dos Professores do 
Sistema Modular SoME- MoJU
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogar a vigência do contrato original.
dispensa de licitação: 008/2018-Nlic/SEdUc
Valor mensal: r$ 427,55
dotação orçamentária:
Fonte: 0104 Produto: 2227 – Funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
– Projeto Atividade: 8906. – Natureza de Despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: João carlos Pereira de farias, inscrito no cPf: nº 255.063.072-
68, residente e domiciliado na cidade Moju/Pa.
data de assinatura: 02/ 07/2021
Vigência: 11/07/2021 a 10/07/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 676190
termo aditivo: 4
contrato: 215/2017
objeto do contrato: locação de imóvel para Moradia dos Professores do 
Sistema Modular SoME/abaetetuba/Pa
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogar a vigência do contrato original.
dispensa de licitação: 024/2017-Nlic/SEdUc
Valor mensal: r$ 855,11
dotação orçamentária:
Fonte: 0104 Produto: 2227 – Funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
– Projeto Atividade: 8906. – Natureza de Despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Erci couto de carvalho cPf: nº 125.052.692-20, residente e do-
miciliado na localidade alto itacuruçá, abaetetuba /Pa.
data de assinatura:  02/07/2021
Vigência: 20/07/2021 a 19/07/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 673743

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48322/2021
OBJETIVO: Cumprir demandas a respeito de escolas paralisadas, fluxos 
administrativo, pedagógico, busca de informações, busca ativa e entrega 
das atividades impressas nas escolas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTa iSaBEl do Para / ToME-acU / 30/06/2021 - 30/06/2021 Nº di-
árias: 0
ToME-acU / SaNTa iSaBEl do Para / 30/06/2021 - 30/06/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: SilVia MicHElE PaiVa dE oliVEira fraNca
MaTrÍcUla: 57195189 cPf: 69072400259
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676347

Portaria de diarias No. 48343/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS Na EEEM PadrE ViTaliNo 
Maria Vari coM rEcUrSo do TESoUro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElTErra / caPiTao Poco / 05/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElTErra / 06/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro MaciEl
MaTrÍcUla: 25879 cPf: 44354916215
carGo/fUNÇÃo: aUX.adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676323
Portaria de diarias No. 48379/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para coNSTaTar ViSiTa TÉcNica 
´Para coNSTaTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr a 
dEMaNda da EEEM Maria BENTa oliVEira dE SoUSa E EEEM roNaN dE 
fidEliS (aNEXo) aMPliaÇÃo E rEforMa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rEdENcao / 05/07/2021 - 09/07/2021 Nº diárias: 4
rEdENcao / BElEM / 09/07/2021 - 09/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEY coSTa aBoiM
MaTrÍcUla: 5897140 cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676310
Portaria de diarias No. 48307/2021
oBJETiVo: realizar o translado dos técnicos que irão fazer visita técnica, 
assessoramento e busca ativa escolar dos alunos da rede Estadual de En-
sino.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TailaNdia / 28/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 1
TailaNdia / BarcarENa / 29/06/2021 - 30/06/2021 Nº diárias: 1
BarcarENa / BElEM / 30/06/2021 - 30/06/2021 Nº diárias: 0.5
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: 676359
Portaria de diarias No. 48359/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº 23/2021. NdE Pad 146/2018. UrE 15ª MUNi-
cÍPio: coNcEiÇÃo do araGUaia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 05/07/2021 - 09/07/2021 Nº diá-
rias: 4
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 09/07/2021 - 09/07/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: faBio HENriQUE PaVao frEiTaS
MaTrÍcUla: 57209935 cPf: 60770988253
carGo/fUNÇÃo: ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676344
Portaria de diarias No. 48348/2021
oBJETiVo: Visita técnica pedagógica e acompanhamento das escolas ju-
risdicionadas à 16 ª UrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TUcUrUi / BrEU BraNco / 06/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 0
BrEU BraNco / TUcUrUi / 06/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: daNUTa alBUQUErQUE MacEdo
MaTrÍcUla: 5896570 cPf: 73378437200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676202
Portaria de diarias No. 48338/2021
oBJETiVo: conduzir servidores que vão proceder a entrega de materiais 
com recursos do tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no 
Município de capitão Poço.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 01/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535 cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676230
Portaria de diarias No. 48342/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS Na EEEM PadrE ViTaliNo 
Maria Vari coM rEcUrSo do TESoUro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 05/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 06/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alESSaNdra carValHo caValcaNTE
MaTrÍcUla: 57211429 cPf: 46217258234
carGo/fUNÇÃo: aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676226
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Portaria de diarias No. 48358/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº 23/2021. NdE Pad 146/2018. UrE 15ª MUNi-
cÍPio: coNcEiÇÃo do araGUaia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 05/07/2021 - 09/07/2021 Nº diá-
rias: 4
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 09/07/2021 - 09/07/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: cElia rEGiNa SoUZa da crUZ
MaTrÍcUla: 761303 cPf: 16909194268
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar TEcNico / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676207
Portaria de diarias No. 48357/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº 23/2021. NdE Pad 146/2018. UrE 15ª MUNi-
cÍPio: coNcEiÇÃo do araGUaia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 05/07/2021 - 09/07/2021 Nº diá-
rias: 4
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 09/07/2021 - 09/07/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: SilViaNE BaTiSTa MiraNda
MaTrÍcUla: 57224558 cPf: 68618565253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676220
Portaria de diarias No. 48323/2021
OBJETIVO: Cumprir demandas a respeito de escolas paralisadas, fluxos 
administrativo, pedagógico, busca de informações, busca ativa e entrega 
das atividades impressas nas escolas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTa iSaBEl do Para / ToME-acU / 30/06/2021 - 30/06/2021 Nº di-
árias: 0
ToME-acU / SaNTa iSaBEl do Para / 30/06/2021 - 30/06/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: PaTricia SaNToS BarroS
MaTrÍcUla: 57215229 cPf: 58924841220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676212
Portaria de diarias No. 48353/2021
oBJETiVo: realizar translado dos técnicos que irão cumprir demandas a 
respeito de escolas paralisadas, fluxos administrativo, pedagógico, busca 
de informações, busca ativa e entrega das atividades impressas nas es-
colas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTa iSaBEl do Para / ToME-acU / 30/06/2021 - 30/06/2021 Nº di-
árias: 0
ToME-acU / SaNTa iSaBEl do Para / 30/06/2021 - 30/06/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: HUMBErTo liBaNio rodriGUES dE liMa
MaTrÍcUla: 605891 cPf: 04378164272
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676144
Portaria de diarias No. 48345/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS Na EEEM PadrE ViTaliNo 
Maria Vari coM rEcUrSo do TESoUro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 05/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 06/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: oSValdo SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 183075 cPf: 04968140282
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676136
Portaria de diarias No. 48390/2021
oBJETiVo: Vistoria técnica dos serviços de reforma e ampliação da EEEM 
Pe. Vitaliano M Vari, localizada no Município de capitão Poço.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 01/07/2021 - 01/07/2021 Nº diárias: 0
caPiTao Poco / BElEM / 01/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: lUciVal fUrTado da SilVa
MaTrÍcUla: 54190596 cPf: 67113117287
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676106
Portaria de diarias No. 48317/2021
OBJETIVO: Cumprir demandas a respeito de escolas paralisadas, fluxos 
administrativo, pedagógico, busca de informações, busca ativa e entrega 
das atividades impressas nas escolas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTa iSaBEl do Para / colarES / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº diá-
rias: 0
colarES / Sao caETaNo dE odiVElaS / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº 
diárias: 0

Sao caETaNo dE odiVElaS / SaNTa iSaBEl do Para / 28/06/2021 - 
28/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilEia do Socorro GUiMaraES da SilVa
MaTrÍcUla: 5467217 cPf: 26430517268
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM EdUcacao / TEcNico EM EdUcacao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676097
Portaria de diarias No. 48355/2021
oBJETiVo: Visita na EEEM PaPa PaUlo Vi (Novo repartimento) e EEEM 
dom José Elias chaves (Pacajá) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVo rEParTiMENTo / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº diárias: 0
NoVo rEParTiMENTo / PacaJa / 28/06/2021 - 30/06/2021 Nº diárias: 2
PacaJa / BElEM / 30/06/2021 - 01/07/2021 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: 676099
Portaria de diarias No. 48347/2021
oBJETiVo: Visita técnica pedagógica e acompanhamento das escolas ju-
risdicionadas à 16 ª UrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TUcUrUi / BrEU BraNco / 06/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 0
BrEU BraNco / TUcUrUi / 06/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 57212726 cPf: 91487463200
carGo/fUNÇÃo:ViGia / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676111
Portaria de diarias No. 48214/2021
oBJETiVo: atendimento nas escolas com atividades remotas e levanta-
mento das demandas de matrículas para o ano letivo de 2022 das escolas 
de Ensino médio em Tempo integral.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº diárias: 0
caPaNEMa / SaliNoPoliS / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BoNiTo / 28/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 1
BoNiTo / PriMaVEra / 29/06/2021 - 30/06/2021 Nº diárias: 1
PriMaVEra / BElEM / 30/06/2021 - 30/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NEUdErSoN MacHado da SilVa
MaTrÍcUla: 5818656 cPf: 42556406291
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676080
Portaria de diarias No. 48339/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS Na EEEM PadrE ViTaliNo 
Maria Vari coM rEcUrSo do TESoUro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 05/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 06/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SEBaSTiao BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 941883 cPf: 14257394234
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676074
Portaria de diarias No. 48344/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS Na EEEM PadrE ViTaliNo 
Maria Vari coM rEcUrSo do TESoUro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 05/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 06/07/2021 - 06/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio JoSE dE SoUZa rodriGUES
MaTrÍcUla: 57212349 cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676091
Portaria de diarias No. 48402/2021
oBJETiVo: considerando a realização de visita técnica no município de 
caPiTÃo PoÇo e MÃo do rio e na sede da 17ª UrE/18ª UrE, com o 
objetivo de obter conhecimento da Unidade regional em questão e suas 
dificuldades, no que se refere a área de Gestão de Pessoas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 01/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 1
MaE do rio / caPiTao Poco / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0
caPiTao Poco / BElEM / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo NaTiVidadE PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57235183 cPf: 21808406249
carGo/fUNÇÃo:aSSESSor TEcNico PEdaGoGico iii / aSSESSora-
MENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676094
Portaria de diarias No. 48319/2021
OBJETIVO: Cumprir demandas a respeito de escolas paralisadas, fluxos 
administrativo, pedagógico, busca de informações, busca ativa e entrega 
das atividades impressas nas escolas.
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oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTa iSaBEl do Para / colarES / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº diá-
rias: 0
colarES / Sao caETaNo dE odiVElaS / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº 
diárias: 0
Sao caETaNo dE odiVElaS / SaNTa iSaBEl do Para / 28/06/2021 - 
28/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaTricia SaNToS BarroS
MaTrÍcUla: 57215229 cPf: 58924841220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676090
Portaria de diarias No. 48401/2021
oBJETiVo: considerando a realização de visita técnica no município de 
caPiTÃo PoÇo e MÃo do rio e na sede da 17ª UrE/18ª UrE, com o 
objetivo de obter conhecimento da Unidade regional em questão e suas 
dificuldades, no que se refere a área de Gestão de Pessoas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 01/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 1
MaE do rio / caPiTao Poco / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0
caPiTao Poco / BElEM / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEa VElaSco rodriGUES
MaTrÍcUla: 57224125 cPf: 75119234291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676085
Portaria de diarias No. 48304/2021
oBJETiVo: atendimento nas escolas com atividades remotas e levanta-
mento das demandas de matrículas para o ano letivo de 2022 das escolas 
de Ensino médio em Tempo integral.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº diárias: 0
caPaNEMa / SaliNoPoliS / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BoNiTo / 28/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 1
BoNiTo / PriMaVEra / 29/06/2021 - 30/06/2021 Nº diárias: 1
PriMaVEra / BElEM / 30/06/2021 - 30/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria darcilENa do Socorro TriNdadE corrEia
MaTrÍcUla: 54184124 cPf: 48889792272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 676070

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
Pelo presente edital, fica o servidor JOSE GERALDO NUNES, matricula nº 
57197479/1, cargo efetivo de Professor classe i, lotado na Secretaria de 
Estado de Educação,
notificado da decisão proferida nos autos do processo administrativo disci-
plinar nº 2020/1039405 que a dEMiTiU, com fulcro no art.183, inciso iii, 
e 190 , inciso, e §2º, da lei Estadual nº5.810, de 24 de janeiro de 1994.
Eva abreu
ouvidora/Seduc

Protocolo: 676397
editaL de NotiFicaÇÃo
Pelo presente edital, fica o servidor DIOGO FELIPE MOURA, matricula nº 
57221445/1, cargo efetivo de Professor classe i, lotado na Secretaria de 
Estado de Educação, notificado da decisão proferida nos autos do processo 
administrativo disciplinar nº 2020/601737 que a dEMiTiU, com fulcro no 
art.190, inciso ii, e §2º, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 
1994.
Eva abreu
ouvidora/Seduc

Protocolo: 675970

.

.

oUtras MatÉrias
.

reVoGar
Portaria n.º: 5832/2021 de 30/06/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2021/110055
revogar, a contar de 01/06/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE oBidoS, da servidora Maria iSaBEl SaViNo rodri-
GUES, matricula nº 251100/1, Professor, concedida através da Portaria 
col. nº 23246/2000 de 28/12/2000, sem ônus para o Órgão de origem, por 
conta do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
Portaria n.º: 5831/2021 de 30/06/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2020/1012578
revogar, a contar de 01/05/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE acara, da servidora NaTaliNa MarQUES afilHado, 
matricula nº 6300693/1, Professor, concedida através da Portaria col. nº 
022027/2001 de 21/12/2001, sem ônus para o Órgão de origem, por conta 
do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
Portaria n.º: 5830/2021 de 30/06/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2021/300962
revogar, a contar de 01/07/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE SÃo Joao dE PiraBaS, da servidora Maria SEBaSTia-

Na do ESPiriTo SaNTo doS SaNToS, matricula nº 3113692/3, Professor, 
concedida através da Portaria col. nº 006817/2004 de 17/06/2004, sem 
ônus para o Órgão de origem, por conta do processo de Municipalização do 
Ensino fundamental.
Portaria n.º: 5828/2021 de 30/06/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2020/1060061
revogar, a contar de 01/06/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE aUGUSTo corrEa, da servidora lUSiNETE coSTa do 
roSario, matricula nº 5103541/3, Professor, concedida através da Porta-
ria col. nº 15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de origem, 
por conta do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
Portaria n.º: 5829/2021 de 30/06/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2021/388663
revogar, a contar de 01/06/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE PorTEl, da servidora alicE TErra da coSTa PalHa, 
matricula nº 566462/1, Professor, concedida através da Portaria col. nº 
15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de origem, por conta 
do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
Portaria n.º: 5834/2021 de 30/06/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 1414480/2019.
formalizar a revogação, a contar de 03/03/2020, a cessão para a SEcrE-
Taria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE BaGrE, da servidora TElMa Maria 
MoraES dE SENa, matricula nº 253596/1, Professor, concedida através 
da Portaria col. nº 15047/1999 de 30/12/1999, sem ônus para o Órgão de 
origem, por conta do processo de Municipalização do Ensino fundamental, 
para fins de regularização funcional.
disPeNsar
Portaria nº.: 4857/2021 de 30/06/2021
formalizar a dispensa , da servidora raiMUNda aUXiliadora oliVEira 
SaMPaio, Matrícula nº 5339286/017,lotada na EE de 1 Grau candido Men-
des/Irituia, do emprego de Professor, a contar de 01/01/1999, para fins de 
regularização funcional.
GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria nº.: 5838/2021 de 30/06/2021
de acordo com o Processo Nº 2021/606460
Conceder, a contar de 04/06/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
arYaNE PUGET SiMoES rodriGUES , matrícula Nº 57211147/1,assist 
administrativo, lotada na diretoria\ de Ensino/Belém.
Portaria nº.: 5836/2021 de 30/06/2021
de acordo com o Processo nº 2021/655933
Conceder, a contar de 15/06/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
SHirlEY frEiTaS da coSTa , matrícula Nº 5896312/1,assist administra-
tivo, lotada na diretoria de Ensino/Belém.
Portaria nº.: 5835/2021 de 30/06/2021
de acordo com o Processo nº 2021/655933
Conceder, a contar de 15/06/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
MilENa MarTiNS dE aNdradE fErNaNdES, matrícula Nº 5897175/1,as-
sist administrativo, lotada na diretoria de Ensino/Belém.
Portaria nº.: 5837/2021 de 30/06/2021
de acordo com o Processo nº 2021/655933
Conceder, a contar de 15/06/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
adriaNa aSSiS dE aNdradE, matrícula Nº 5897323/1,assist administra-
tivo, lotada na diretoria de Ensino/Belém
LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.: 5801/2021 de 29/06/2021
conceder licença casamento a dElfraNcK dE MElo E SilVa, matricula 
nº 57215642/1, assistente administrativo, lotado na EE Prof dairce Pedro-
sa Torres/altamira, no período de 18/06/21 a 25/06/21
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 5969/2021 de 02/07/2021
Nome: PaUlo JorGE dE BriTo BorGES
Matrícula:57233290/1 cargo:Tecn. Em G Publica
lotação:divisão de finanças/Belém
Período:05/07/21 a 03/08/21
Triênios:01/09/13 a 31/08/16
Portaria nº. 5960/2021 de 01/07/2021
Nome: clEoMa laUrENÇa JardiM coSTa SaNToS
Matrícula:57212487/1 cargo:aux. operacional
lotação:EE Prof anesia/Belém
Período:01/03/21 a 30/03/21 – 01/06/21 a 30/06/21
Triênios:22/12/15 a 21/12/18
Portaria nº. 5933/2021 de 01/07/2021
Nome: NUBia coNSUElo da SilVa
Matrícula:54191409/2 cargo:Tecn. Em G Publica
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:05/07/21 a 03/08/21
Triênios:05/09/15 a 04/09/18
Portaria nº. 5939/2021 de 01/07/2021
Nome: EliadE SEriQUE BaraTo
Matrícula:55586461/1 cargo:Professor
lotação:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Período:30/12/20 a 27/02/21 – 28/02/21 a 28/04/21
Triênios:05/05/09 a 04/05/12 – 05/05/12 a 04/05/15
Portaria nº. 5940/2021 de 01/07/2021
Nome: EliadE SEriQUE BaraTo
Matrícula:55586461/1 cargo:Professor
lotação:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Período: 28/04/21 a 27/06/21
Triênios:05/05/15 a 04/05/18
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aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº 070/2021 de 01/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na EE Prof iSaUra BaHia/MocaJUBa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
5891382/1 EliaNE loPES ViEira 13/07/2021 11/08/2021 2021
5902851/1 GodofrEdo PiNTo caMPoS filHo 26/07/2021 08/09/2021 2021
57210251/1 clEBio rodriGUES caldaS 01/09/2021 30/09/2021 2021

Portaria nº 062/2021 de 01/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na EEEM PadrE JoÃo BooNEKaMP/caMETa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
57210284/1 Nair doS aNJoS SoUSa 01/07/2021 30/07/2021 2021
57210258/1 ValdEcY doS SaNToS MacHado 01/07/2021 30/07/2021 2021
5893831/1 roSaYNE dE JESUS da crUZ Gaia 19/07/2021 01/09/2021 2021
2902833/1 VaNdilZa SErrao dE frEiTaS loPES 20/07/2021 02/09/2021 2021
5744083/1 criSTilENa MoraES doS SaNToS 02/08/2021 15/09/2021 2021
5892918/1 aNdrE dorNElaS do carMo 17/08/2021 15/09/2021 2021

Portaria nº 1342/2021 de 05/07/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na EE JUlia PaSSariNHo//caMETa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
8001429/1 MaridalVa doS PraZErES araUJo 01/07/2021 14/08/2021 2021
57218417/1 raiMUNdo NoNaTo Gioca PoMPEU 01/07/2021 30/07/2021 2021
57216390/1 SoNaira MENdES aSSUNÇÃo 01/07/2021 30/07/2021 2021
5900587/1 dEBora aMaZoNaS VEiGa BriTo 01/07/2021 30/07/2021 2021
5892429/1 diNaldo da SilVa crUZ E crUZ 02/08/2021 31/08/2021 2021
5891385/1 JiNiValdo coSTa oliVEira 02/08/2021 31/08/2021 2021

5901560/1 Maria dE NaZarE doS PraZErES loPES 03/08/2021 16/09/2021 2021

Portaria nº.: 381/2021 de 28/06/2021
Nome:GlEYdSoN MaToS dE araUJo
Matrícula:57216400/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2019
Unidade:EEEfM cel Pinheiro Junior/Tracuateua
Portaria nº.: 382/2021 de 28/06/2021
Nome:PaUlo SErGio rEiS GoMES
Matrícula:57211717/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM cel Pinheiro Junior/Tracuateua
Portaria nº.: 384/2021 de 28/06/2021
Nome:raiMUNda Maria dE oliVEira BriTo
Matrícula:5941669/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria nº.: 385/2021 de 28/06/2021
Nome:alEXaNdrE dE SEiXaS BalTaZar
Matrícula:57212394/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Padre luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.: 148/2021 de 28/06/2021
Nome:aNa Maria loPES dE carValHo
Matrícula:5721057/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joao Batista Moura de carvalho/igarape Miri
Portaria nº.: 150/2021 de 28/06/2021
Nome:aNToNia lUciNEidE MacEdo Pardal
Matrícula:5371902/3Período:01/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joao Batista Moura de carvalho/igarape Miri
Portaria nº.: 152/2021 de 28/06/2021
Nome:JailSoN liMa dE araUJo
Matrícula:57211965/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joao Batista Moura de carvalho/igarape Miri
Portaria nº.: 154/2021 de 28/06/2021
Nome:Joao PaUlo BriTo coSTa
Matrícula:57217672/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joao Batista Moura de carvalho/igarape Miri
Portaria nº.: 343/2021 de 05/04/2021
Nome:alEXaNdrE SoUZa dUraNS
Matrícula:57196400/3Período:06/08 a 19/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM roberto carlos Nunes Barroso/Sta izabel do Pará
Portaria nº.: 071/2021 de 28/06/2021
Nome:EdiVaN daMaScENo SilVa
Matrícula:57212324/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE laura do carmo Vicuna/Salinopolis
Portaria nº.: 222/2021 de 25/06/2021
Nome:raiMUNdo GraNVillE dE aQUiNo
Matrícula:6025005/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 068/2021 de 29/06/2021
Nome:ciPriaNo SaNTaNa aNdradE
Matrícula:57209938/1Período:10/05 a 23/06/21 Exercício:2021
Unidade: 21 UrE/Parauapebas
Portaria nº.: 310/2021 de 25/04/2021
Nome:daGMa criSTiNa da SilVa carrEra
Matrícula:5942034/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof cesar Pinheiro/capanema
Portaria nº.: 312/2021 de 25/04/2021
Nome:EliETE dE liMa doS SaNToS
Matrícula:5942239/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof cesar Pinheiro/capanema
Portaria nº.: 5929/2021 de 01/07/2021
Nome:darci diaS araUJo
Matrícula:5943012/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

Portaria nº.: 5930/2021 de 01/07/2021
Nome:dircE clEidE PiNHEiro dE SoUZa
Matrícula:5364442/3Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua
Portaria nº.: 5857/2021 de 01/07/2021
Nome:JoSiMara SilVa doS SaNToS
Matrícula:5910227/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria nº.: 5858/2021 de 01/07/2021
Nome:EliEldEr do carMo PErEira
Matrícula:57210486/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria nº.: 5859/2021 de 01/07/2021
Nome:raiMUNda SUEli dE MElo fErrEira
Matrícula:389439/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria nº.: 5860/2021 de 01/07/2021
Nome:MarilENE SilVa SaNToS alVES
Matrícula:57213272/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria nº.: 5861/2021 de 01/07/2021
Nome:SaNdra SUElY MarQUES PiNHEiro
Matrícula:5888889/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria nº.: 091/2021 de 05/03/2021
Nome:Maria do Socorro SilVa dE SoUZa
Matrícula:567973/1Período:01/05 a 30/05/21 Exercício:2021
Unidade:EE Joao Santos/capanema
Portaria nº.: 361/2021 de 29/06/2021
Nome:clEoNicE riKEr SoUSa
Matrícula:6314465/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE aluizio lopes Martins/Santarem
Portaria nº.: 011/2021 de 28/06/2021
Nome:SilVia dE NaZarE coNcEiÇÃo
Matrícula:57213359/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM agostinho M de oliveira/inhangapi
Portaria nº.: 153/2021 de 30/06/2021
Nome:fraNciSca MarlUcia SaNTiaGo
Matrícula:5942843/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Marcos Nunes/Sta Maria do Pará
Portaria nº.: 1562/2021 de 20/04/2021
Nome:EliNNoN do aMaral SilVa
Matrícula:5901690/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM cidade dom Bosco/castanhal
Portaria nº.: 1535/2021 de 20/04/2021
Nome:JoSE fraNciSco da SilVa forTES
Matrícula:57217611/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM inacio Passarinho/Terra alta
Portaria nº.: 047/2021 de 26/02/2021
Nome:THiaGo PErEira GoNÇalVES
Matrícula:57215633/1Período:03/05 a 01/06/21 Exercício:2021
Unidade:13 UrE/Breves
Portaria nº.: 118/2021 de 01/07/2021
Nome:SUSi lEao da SilVa
Matrícula:5901028/1Período:30/08 a 28/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Simao Jacinto dos reis/Tucurui
Portaria nº.: 022/2021 de 19/04/2021
Nome:diaNa TElMa PiMENTEl fEiToSa
Matrícula:5257034/1Período:15/07 a 28/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma agnes Vincquier/ipixuna do Pará
Portaria nº.: 5941/2021 de 01/07/2021
Nome:Maria dE NaZarE ToUTENGE dE SoUZa
Matrícula:5755853/1Período:01/07 a14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Profª cluadine G lima Silva/icoaraci
Portaria nº.: 5942/2021 de 01/07/2021
Nome:carloS TriNdadE fariaS
Matrícula:5941632/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Profª cluadine G lima Silva/icoaraci
Portaria nº.: 5943/2021 de 01/07/2021
Nome:arTUr da SilVa coSTa
Matrícula:57212364/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Profª cluadine G lima Silva/icoaraci
Portaria nº.: 5961/2021 de 02/07/2021
Nome:aNa PaUla doS SaNToS Garcia
Matrícula:57209042/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5910/2021 de 01/07/2021
Nome:SHirlENE fiGUEirEdo SoUZa
Matrícula:57212236/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5911/2021 de 01/07/2021
Nome:ocirlENE fraNÇa doS aNJoS dE SoUZa
Matrícula:57209141/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof.Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5912/2021 de 01/07/2021
Nome:MiriaM oliVEira SilVa
Matrícula:366641/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5913/2021 de 01/07/2021
Nome:Maria GoMES fEiToSa
Matrícula:518433/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Zulima Vergolino dias/ananindeua
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Portaria nº.:5914/2021 de 01/07/2021
Nome:Maria daS GraÇaS Gaia diaS
Matrícula:3237141/2Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5915/2021 de 01/07/2021
Nome:ElaiNE MaciEl doS SaNToS foNSEca
Matrícula:57213219/2Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5916/2021 de 01/07/2021
Nome:dEYSE dE faTiMa HENriQUE dE oliVEira
Matrícula:57213524/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5917/2021 de 01/07/2021
Nome:aNdrEa SilVa dE liMa
Matrícula:5465044/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5918/2021 de 01/07/2021
Nome:aNa claUdia dE MoraES BaraTa fEliSMiNo
Matrícula:5890682/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5919/2021 de 01/07/2021
Nome:alicE da SilVa cEMEaS
Matrícula:662089/2Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5920/2021 de 01/07/2021
Nome:alBaNiTa NordESTE corrEa
Matrícula:662917/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:5921/2021 de 01/07/2021
Nome:alaSSaNdra lEal carNEiro
Matrícula:6400698/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE. Paulo Maranhão/Belém
Portaria nº.:5922/2021 de 01/07/2021
Nome:Maria ESTEliNa PoNTES TEiXEira
Matrícula:732982/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. camilo Salgado/Belém
Portaria nº.:5783/2021 de 29/06/2021
Nome:carloS rodolfo PENa SiMÕES
Matrícula:57213439/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf,Tenone/icoaraci
Portaria nº.:5944/2021 de 01/07/2021
Nome:MarcElo JoSÉ caSaNoVa roMEiro
Matrícula:5890902/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Pinto Marques/Belém
Portaria nº.:5945/2021 de 01/07/2021
Nome:rENaTo BraGa TEiXEira SaNToS
Matrícula:57211576/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Pinto Marques/Belém
Portaria nº.:5946/2021 de 01/07/2021
Nome:Maria aNGElica coSTa dE araUJo
Matrícula:730696/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Pinto Marques/Belém
Portaria nº.:5947/2021 de 01/07/2021
Nome:iraidE BorGES da SilVa fErraZ
Matrícula:2397704/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Pinto Marques/Belém
Portaria nº.:5948/2021 de 01/07/2021
Nome:lUiZ alEXaNdrE cardoSo arGolo
Matrícula:57213196/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Pinto Marques/Belém
Portaria nº.:5949/2021 de 01/07/2021
Nome:roSa Maria aZEVEdo fErrEira TEiXEira
Matrícula:5055040/2Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Pinto Marques/Belém
Portaria nº.:5950/2021 de 01/07/2021
Nome:Maria aZENaidE fErrEira rodriGUES
Matrícula:5658390/1Período:16/08 à 29/09/21Exercício:2021
Unidade:EE. fe em deus/icoaraci
Portaria nº.:5951/2021 de 01/07/2021
Nome:idilEUSa rodriGUES da SilVa
Matrícula:603724/2Período:16/08 à 29/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.rainha dos corações/Belém
Portaria nº.:5952/2021 de 01/07/2021
Nome:lEila do Socorro SilVa SoUSa
Matrícula:57217848/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.assis ribeiro/ananindeua
Portaria nº.:5953/2021 de 01/07/2021
Nome:PliNio coNcEiÇÃo SilVa SaNToS
Matrícula:5949807/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE. Mário Barbosa/Belém
Portaria nº.:5954/2021 de 01/07/2021
Nome:EliaNa do Socorro BarroS forMiGoSa
Matrícula:57235123/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. camilo Salgado/Belém
Portaria nº.:5955/2021 de 01/07/2021
Nome:roSiclEa fEiToSa da SilVa
Matrícula:5433347/2Período:02/08 à 16/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof.Palmira Gabriel/icoaraci
Portaria nº.: 387/2021 de 28/06/2021
Nome:ElTHoN dE SoUSa fErrEira
Matrícula:5892029/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profª Yolanda chaves/Bragança

Portaria nº.: 389/2021 de 28/06/2021
Nome:adilSoN do Socorro oliVEira cUTriN
Matrícula:57210692/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2018
Unidade:EEEfM Mario Queiroz do rosario/Bragança
Portaria nº.: 390/2021 de 29/06/2021
Nome:alESSaNdro dE MElo liMa
Matrícula:5901388/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Santa Terezinha/Bragança
Portaria nº.: 392/2021 de 29/06/2021
Nome:Marcio clEiToN dE oliVEira
Matrícula:5897588/2Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Santa Terezinha/Bragança
Portaria nº.: 394/2021 de 29/06/2021
Nome:NaNdErSoN aNdrE dE aGUiar SilVa
Matrícula:57212579/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Santa Terezinha/Bragança
Portaria nº.: 395/2021 de 29/06/2021
Nome:oliVia ViToria dE carValHo MoNTEiro
Matrícula:5278759/2Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Santa Terezinha/Bragança
Portaria nº.: 396/2021 de 29/06/2021
Nome:WaNNa cElli da SiVa SoUSa
Matrícula:57214341/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Santa Terezinha/Bragança
Portaria nº.: 333/2021 de 10/03/2021
Nome:SidMara coSTa dE oliVEira
Matrícula:8400961/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Santa rosa/Vigia de Nazare
Portaria nº.: 349/2021 de 07/04/2021
Nome:raiMUNda da SilVa PiaUi
Matrícula:419249/1Período:02/05 a 31/05/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
Portaria nº.: 351/2021 de 05/04/2021
Nome:roUSE fariaS BraSil
Matrícula:57196395/4Período:06/09 a 20/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM roberto carlos N Barroso/Santa izabel o Pará
Portaria nº.: 140/2021 de 25/04/2021
Nome:EliZaBETE doS SaNToS fErrEira
Matrícula:5942097/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE irma Sancha augusta de Souza e Silva/ourem
Portaria nº.: /179/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria MarciclEidE fErrEira SoUSa
Matrícula:5944013/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE KM 02/capanema
Portaria nº.:112/2021 de 02/07/2021
Nome:KEila SiMoNE NoGUEira caMPoS da SilVa
Matrícula:54180783/2Período:01/08 à 14/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEM. Ver.raimundo de S.coelho/Juruti
Portaria nº.:1536/2021 de 15/06/2021
Nome:EliaNE MarTiNS fErrEira
Matrícula:57224568/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:1537/2021 de 15/06/2021
Nome:Maria ESTEr VaScoNcEloS GoNÇalVES
Matrícula:5901742/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:1547/2021 de 15/06/2021
Nome:MarcilENE MarciEl doS SaNToS
Matrícula:5900525/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:1540/2021 de 15/06/2021
Nome:HElio dE JESUS MacHado NaHUM
Matrícula:57218398/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:1546/2021 de 15/06/2021
Nome:Maria GraciNETE SaNToS dE MElo
Matrícula:6009269/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:356/2021 de 05/04/2021
Nome:ViTor HUGo dE SoUZa
Matrícula:5941430/1Período:02/05 à 31/05/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.roberto carlos N. Barroso/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:101/2021 de 22/01/2021
Nome:aNa Maria GalUcio fiGUEira
Matrícula:5899993Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EETEPa/itaituba
Portaria nº.:212/2021 de 25/06/2021
Nome:liNda Maria GoNÇalVES PErEira
Matrícula:6333486/1Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.america leão conduru/capanema
Portaria nº.:417/2021 de 28/06/2021
Nome:NilZa da lUZ coSTa
Matrícula:5949970/1Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE. dom João Vi/capanema
Portaria nº.:425/2021 de 28/06/2021
Nome:WalTEr WilliaM dE SoUZa MUllEr
Matrícula:57210665/1Período:27/09 à 26/10/21Exercício:2021
Unidade:EE.Tiradentes/Salinopolis
Portaria nº.:068/2021 de 29/06/2021
Nome:ciPriaNo SaNTaNa aNdradE
Matrícula:57209938/1Período:10/05 à 23/06/21Exercício:2021
Unidade:21ª UrE SEdE/Parauapebas



64  diário oficial Nº 34.629 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

retiFicar
Portaria nº.: 5840/2021 de 30/06/2021
Retificar na Portaria nº 004401/2021 de 02/06/2021, que cedeu para 
a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no periodo de 
01/05/2021 a 29/04/2025 para 01/06/2021 a 30/05/2025, a servidora 
MariSETH carValHo dE aNdradE,Matricula 5681642/6, Professor, lota-
da nesta Secretaria, sem ônus para o orgão de origem.
Portaria nº.: 4856/2021 de 30/06/2021
Retificar na Portaria nº 018/1988 de 17/06/1988, que admitiu, para exer-
cer a função de Escrevente datilografo, o nome da servidora Maria dE 
NaSarE coElHo fErrEira para Maria dE NaSarE coElHo fErrEira , 
EE cristo redentor/ananindeua, no período de 30/05/1988 a 27/08/1988, 
para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:4860/2021 de 30/06/2021
Retificar na Portaria Col. nº 4220/1985 de 17/04/1985, que admitiu, para 
exercer a função de Servente ref.i, o nome da servidora HoriSdE Bar-
ToloMEU doS SaNToS para HoridES BarToloMEU doS SaNToS, Ma-
tricula 0487015/015,lotada na Leonardo da Vinci/Belém, para fins de re-
gularização funcional.
Portaria nº.:4860/2021 de 30/06/2021
Retificar na Portaria nº 006061/2020 de 26/08/2020, que concedeu 60 
dias de licença especial, o trienio de 14/08/1998 a 13/08/2001 para 
14/05/1998 a 13/05/2001, no periodo de 20/07/2020 a 17/09/2020, a 
servidora rEGiNa lUcia BErNardES MaGiNa, Matricula 752401/1, Escre-
vente datilografo, lotada na diretoria de recursos Humanos/Belém, para 
fins de regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.: 4859/2021 de 30/06/2021
Tornar sem efeito a Portaria col. nº 14216/2005 dE 26/12/2005, que re-
vogou a cessão para a PrEfEiTUra MUNiciPal dE PoNTa dE Pedras, 
em relação ao servidor Joao rUBENS BarrETo araUJo, Matricula 
5236622/036, administrador Escolar, lotado nesta Secretaria , sem Ônus 
para o Órgão de origem.
Portaria Nº.: 4858/2021 de 30/06/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 3838/2001 de 28/03/2001, que cedeu 
para a PrEfEiTUra MUNiciPal dE PoNTa dE PEdraS, em relação ao ser-
vidor Joao rUBENS BarrETo araUJo, Matricula 5236622/036, adminis-
trador Escolar, lotado nesta Secretaria , sem Ônus para o Órgão de origem.
Portaria Nº.: 5906/2021 de 30/06/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 04400/2021 de 02/06/2021, que cedeu 
para a fUNdaÇÃo carloS GoMES, a servidora THaiS cYBEllE araUJo 
da SilVa, Matricula 54190226/5, Especialista em Educação, lotada nesta 
Secretaria , sem Ônus para o Órgão de origem.
Portaria nº.:5833/2021 de 30/06/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 5587/2005 de 09/06/2005, que excluiu 
da Portaria col nº 15047/1999 de 30/12/1999, que para SEcrETaria MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo dE BaGrE,sem onus para o orgão de origem, o 
nome da servidora TElMa Maria MoraES dE SENa, matricula 253596/1, 
Professor, lotada nesta Secretaria, por conta do processo de Municipaliza-
ção do Ensino fundamental.

Protocolo: 676379
Portaria Nº 4863/2021 – saGeP/sedUc
a coMiSSÃo dE ToMada dE coNTaS ESPEcial - cTcE, desta SEcrETa-
ria dE EdUcaÇÃo - SEdUc
no uso das atribuições previstas na Resolução 18.784/2016 – TCE/PA; 
usando da competência que lhe foi delegada pela PorTaria N° 8861/2020 
– GS/SAGEP/SEDUC.
coNSidEraNdo a resolução nº 18.784 do Tribunal de contas do Estado 
do Pará – TCE/PA que dispõe sobre a Instauração, a Organização e o En-
caminhamento ao Tribunal de contas do Estado do Pará dos processos de 
Tomada de contas Especial;
coNSidEraNdo que a Tomada de contas Especial possui rito próprio e 
que conforme o disposto no art. 7º da resolução nº 18.784 do Tribunal do 
contas do Estado do Pará, tem sua competência delegada pela autoridade 
administrativa;
coNSidEraNdo que embora a dedicação da comissão designada o pro-
cesso não foi concluído, dada a necessidade de realização de procedimen-
tos indispensáveis a busca da verdade real e material dos fatos e de formar 
sua convicção indispensável;
coNSidEraNdo a elevada demanda que se precipita a esta comissão, que 
se prostrai no tempo, que acaba por condensar os prazos;
coNSidEraNdo e o decreto n° 800 do GoVErNador do ESTado de 
31 de Maio de 2020, que dispõe sobre a retomada econômica e social 
segura, no âmbito do Estado do Pará, por meio da aplicação de medidas 
de distanciamento controlado, incluindo locKdoWN, e protocolos especí-
ficos para reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades 
econômicas e sociais;
rESolVE:
Art. 1º – PRORROGAR por mais 90 (noventa) dias, o prazo para a conclu-
são dos trabalhos da comissão de Tomada de contas Especial da Secretaria 
de Estado de Educação – SEDUC que trata a portaria acima referida, na 
qual é responsável pela Evidenciação e Quantificação do dano ao Erário, e 
identificação dos responsáveis.
Art. 2° – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Belém, 05 de Julho de 2021
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 676283

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo
Processo eletrônico nº 2021/693509
Portaria N° 1164/21, de 28 de junho de 2021
NoMEar, o(a) servidor(a) PEdro fErNaNdo da coSTa VaScoNcEloS, 
id. funcional nº 57193239/ 1, para exercer o cargo em comissão de cHEfE 
dE dEParTaMENTo dE SaÚdE ESPEcialiZada, código GEP-daS-011.2, 
a contar de 01.06.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/703323
Portaria N° 1187/21, de 30 de junho de 2021
NoMEar, o(a) servidor(a) rEGiNa riBEiro cUNHa, id. funcional nº 
5424550/ 3, para exercer o cargo em comissão de coordENador dE 
ProGraMaS E ProJEToS dE GradUaÇÃo, código, GEP-daS-011.2, a 
contar de 30.06.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 676183
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Processo eletrônico nº 2021/703323
Portaria N° 1186/21, de 30 de junho de 2021
EXoNErar, o(a) servidor(a) GESSiaNa liSBoa MoNTEiro, id. funcional 
nº 5904115/ 5, do cargo em comissão de coordENador dE ProGra-
MaS E ProJEToS dE GradUaÇÃo, código, GEP-daS-011.2, a contar de 
30.06.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 676184

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
Protocolo n°2021/630232
laUdo Nº 76599/21, 28 dE JUNHo dE 2021
NoME do SErVidor: SidNEY doS rEiS fariaS
id.fUNcioNal: 57209293/ 1
carGo: arTÍficE dE MaNUTENÇÃo
loTaÇÃo: caMPUS dE SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: 19.05.2021 a 02.06.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Protocolo n° 2021/609009
laUdo Nº 12584/21, 19 dE Maio dE 2021
NoME do SErVidor: fraNciSca ValQUÍria liMa da SilVa
id. fUNcioNal: 5446244/ 2
carGo: aUXiliar dE SErViÇo B
loTaÇÃo: caMPUS dE MaraBa
PErÍodo: 09.05.2021 a 08.06.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Protocolo n° 2021/669671
laUdo Nº 76126/21, 21 dE JUNHo dE 2021
NoME do SErVidor: fáTiMa Maria doS SaNToS
id. fUNcioNal: 5224306/ 3
carGo: TÉcNico c
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i
PErÍodo: 01.06.2021 a 29.08.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Protocolo n° 2021/634130
laUdo Nº 76671/21, 29 dE JUNHo dE 2021
NoME do SErVidor: SHirlEY Mara dE alMEida NaUar
id. fUNcioNal: 5519624/ 1
carGo: ProfESSor aUXiliar
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE MorfoloGia E ciÊNciaS fiSiolÓGicaS
PErÍodo: 10.06.2021 a 24.06.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 676189

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1199/2021, de 05 de JULHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: MaSaaKi BraSil iida
Matrícula funcional: 57209302/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
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fonte: 0269
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 1.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 676197
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1197/2021, de 05 de JULHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: aiala colarES dE oliVEira coUTo
Matrícula funcional: 57233046/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1198/2021, de 05 de JULHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: frEdErico da SilVa BicalHo
Matrícula funcional: 57188824/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 1.500,00
339039_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1200/2021, de 05 de JULHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: iNacio ilaiola MoNTEiro
Matrícula funcional: 5041376/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 1201/2021, de 05 de JULHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: MarcoS aNToNio BarroS doS SaNToS
Matrícula funcional: 57233410/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1202/2021, de 05 de JULHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: cYNTia fraNca caValcaNTE dE aNdradE da SilVa
Matrícula funcional: 57191021/ 2
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1203/2021, de 05 de JULHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: MarcElo coElHo MarQUES
Matrícula funcional: 5912404/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 1212/2021, de 05 de JULHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: MarcoS aNToNio BarroS doS SaNToS
Matrícula funcional: 57233410/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1213/2021, de 05 de JULHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor do cENTro dE ciENciaS NaTUra
Nome: EliaNE dE caSTro coUTiNHo
Matrícula funcional: 54189000/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 1214/2021, de 05 de JULHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.

cargo: aUXiliar adMiNiSTraTiVo B
Nome: laUra SolaNGE cordoVil ViaNa
Matrícula funcional: 5099153/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pro-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 676227

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N°1208/21, de 05 de Julho de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: Bagre/Pa
NoME do SErVidor: aNTÔNio SÉrGio SilVa dE carValHo
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 55585787/ 2
daTa iNÍcio: 13.07.2021
daTa TÉrMiNo: 23.07.2021
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia)diárias
Portaria N°1209/21, de 05 de Julho de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: Melgaço/Pa,
NoME do SErVidor: EriK arTUr corTiNHaS alVES
carGo: ProfESSor adJUNTo
id. fUNcioNal: 57188360/ 2
daTa iNÍcio: 13.07.2021
daTa TÉrMiNo: 23.07.2021
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia)diárias
Portaria N°1210/21, de 05 de Julho de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: Salinópolis/Pa
NoME do SErVidor: WillaME dE oliVEira riBEiro
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57202059/ 2
daTa iNÍcio: 13.07.2021
daTa TÉrMiNo: 24.07.2021
QUaNTidadE: 11,5 (onze e meia)diárias
Portaria N°1211/21, de 05 de Julho de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas
oriGEM: altamira/Pa
dESTiNo: Gurupá/Pa
NoME do SErVidor: Marcio riSciK
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 55586863/ 3
daTa iNÍcio: 12.07.2021
daTa TÉrMiNo: 23.07.2021
QUaNTidadE: 11,5 (onze e meia)diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 676033

FÉrias
.

coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares.
Processo eletrônico nº 2021/378388
Portaria N° 1193/21, de 01 de julho de 2021
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares ao servidor MaNoEl 
dElMo SilVa dE oliVEira, id. funcional nº 457361/ 4, na função de 
ProfESSor aUXiliar, no período de 01.07.2021 a 30.07.2021, referente 
ao período aquisitivo de 2020/2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 676185
coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares.
Processo eletrônico nº 2021/678938
Portaria N° 626/21, de 18 de junho de 2021.
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
instituição de Ensino Superior em relação abaixo, referente ao mês de 
aBril, no período de 01.04.2021 a 30.04.2021.

MaTrÍcUla ViNc. SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo
5919167 3 adalBErTo lEaNdro dE oliVEira PiTa JUNior 11/03/2020 a 10/03/2021
5954714 1 adriaNE caMPElo dE aNdradE 11/03/2020 a 10/03/2021
5905124 2 airToN cEZar aMaral NaSciMENTo 11/03/2020 a 10/03/2021
5954713 1 aNa caTariNa diaS MilET 11/03/2020 a 10/03/2021
5939992 2 aNa cHriSTiNa HorNEr SilVEira 06/03/2020 a 05/03/2021
5954725 1 aNa Maria Gaia MalcHEr da PaiXÃo 11/03/2020 a 10/03/2021
5889296 3 aNdrEia fraNcEliNo dE oliVEira 11/03/2020 a 10/03/2021
5905243 2 BrENda BErNardES riBEiro 11/03/2020 a 10/03/2021
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5926357 2 BrENda loUraNE doS aNJoS coUTiNHo 11/03/2020 a 10/03/2021
5898722 4 caMila SUElEN rEiS raMoS 01/04/2020 a 31/03/2021
5947820 1 cESar BENaioN liMa 01/04/2020 a 31/03/2021
5292433 3 ciNara dE oliVEira caMPoS 01/02/2020 a 31/01/2021
5946419 1 clEdiSoN SoUSa PiNTo 11/02/2020 a 10/02/2021
5911539 3 dENiSE criSTiNa da coSTa PErEira 11/03/2020 a 10/03/2021
5924691 2 dEriK lUiS UcHoa PicaNco 01/04/2020 a 31/03/2021
57217235 2 diEGo MarTiNS QUarESMa 05/04/2021 22/03/2020 a 21/03/2021
5947956 1 ElaNa GUiMaraES da SilVa 01/04/2020 a 31/03/2021
5954756 1 EliNaldo SoUSa da SilVa 11/03/2020 a 10/03/2021
5954757 1 faBio JUNio da PaiXÃo dE JESUS da SilVa 11/03/2020 a 10/03/2021
5347831 5 fraNciNElY do Socorro aUad THJM 01/04/2020 a 31/03/2021
492086 4 Gloria Maria fariaS da rocHa 01/04/2020 a 31/03/2021
5416027 5 HENriQUE cUSTodio da SilVa 16/04/2019 a 15/04/2020
57213338 1 ilToN dE JESUS ViaNa 27/02/2020 a 26/02/2021
5041260 1 JorGE HErMES dE fiGUEirEdo MElo 01/01/2020 a 31/12/2020
5925382 4 JUaN aNdradE GUEdES 11/03/2020 a 10/03/2021
5924786 2 lariSSa THaiS dE oliVEira roSa da SilVa 11/03/2020 a 10/03/2021
57173976 7 lEidiaNE rodriGUES E rodriGUES 06/03/2020 a 05/03/2021
57203061 1 lidiaNE PalHETa MiraNda doS SaNToS 15/09/2019 a14/09/2020
57234605 5 lUaNa carValHo fErrEira 11/03/2020 a 10/03/2021
123250 5 lUZiMar fErNaNdES dUraNS dE oliVEira 10/03/2020 a 09/03/2021
457361 1 MaNoEl dElMo SilVa dE oliVEira 01/01/2020 a 31/12/2020
5924977 2 MarcoS PaUlo dE alMEida SiQUEira 11/03/2020 a 10/03/2021
2010364 1 Maria dE loUrdES SoUSa coSTa 16/03/2020 a 15/03/2021
73504141 3 Maria ElENa ViZEU liMa PiNHEiro 11/03/2020 a 10/03/2021
3279138 1 MariNalda GoMES aPiNaGES 14/03/2020 a 13/03/2021
57209302 1 MaSaaKi BraSil iida 03/12/2019 a 02/12/2020
5916627 5 MaTildE diaS da coSTa 06/03/2020 a 05/03/2021
5922553 2 MicHElE doS SaNToS JaQUES 11/03/2020 a 10/03/2021
5954732 1 MoNiQUE Karo ldoS SaNToS MoNTEiro 11/03/2020 a 10/03/2021
57218108 5 NailaNa THiElY SaloMao PErEira 06/04/2021 01/04/2020 a 31/03/2021
5954736 1 PaTricia rodriGUES da SilVa 11/03/2020 a 10/03/2021
5947952 1 raiMUNda iracY dE SoUSa alMEida 01/04/2020 a 31/03/2021
5939977 2 raiMUNdo araUJo ModESTo 06/03/2020 a 05/03/2021
5924953 2 raiMUNdo da TriNdadE alfaia lEao 11/03/2020 a 10/03/2021
55587219 4 roSa lia MoTa da rocHa 11/03/2020 a 10/03/2021
57200904 1 roSEaNNE SiMoES cardoSo 22/07/2019 a 21/07/2020
5925018 2 roSilda fErrEira Maia 11/03/2020 a 10/03/2021
5871492 3 TErEZiNHa dE JESUS PiNHEiro fErrEira 11/03/2020 a 10/03/2021
5912944 4 ViViaNNY liMa GoNcalVES roSa 05/04/2021 11/03/2020 a 10/03/2021

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 676180
coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares.
Processo eletrônico nº 2021/672848
Portaria N° 325/21, de 04 de junho de 2021.
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
instituição de Ensino Superior em relação abaixo, referente ao mês de 
fEVErEiro, no período de 01.02.2021 a 02.03.2021. 

MaTrÍcUla VÍNc. NoME PErÍodo aQUiSiTiVo
5532892 4 adila SiMoNE BarBoSa VarEla da SilVa 01/08/2019 a 31/07/2020
5656320 4 alESSaNdra cardoSo fiGUEirEdo 02/12/2019 a 01/12/2020
5245001 3 aNEila fErNaNdES GUiMaraES 01/04/2019 a 31/03/2020
57202062 1 aNGEla Maria PraZErES da coSTa 20/08/2019 a 19/08/2020
3156923 1 ariNETTE TElMa fErraZ araUJo GoNÇalVES  25/02/2021 25/02/2020 a 24/02/2021
5946394 1 daNiEl da rocHa lEiTE JUNior  22/02/2021 11/02/2020 a 10/02/2021
54181574 4 dEBora GoNcalVES da SilVa SarMaNHo 01/09/2016 a 15/06/2018
57193545 1 doUGlaS rodriGUES da coNcEicao 31/01/2020 a 30/01/2021
3183319 1 EliESEr HaTHErlY GalVao 08/01/2020 a 07/01/2021
55588288 5 EliNE flaUra alVES coElHo 01/11/2019 a 31/10/2020
57205626 2 EliZaBETE da SilVa fEiToSa 28/01/2020 a 27/01/2021
5911629 3 faBricio BarroS dE liMa 01/02/2020 a 31/01/2021
57209657 1 GiSElE frEirE faraoN 17/12/2019 a 16/12/2020
5091934 1 JoaNa darc MoUrao MacHado 01/01/2020 a 31/12/2020
57213097 1 lEUZariNo GoMES da SilVa  18/02/2021 18/02/2020 a 17/02/2021
5899480 1 lUciaNo TaVarES da coSTa 15/05/2019 a 14/05/2020
206369 5 Maria dE faTiMa PaNToJa carNEiro 06/03/2019 a 05/03/2020

57234909 1 Nair lUcia liMa dE SoUSa 24/01/2020 a 23/01/2021
57197545 6 NaTaSHa loPES PaNToJa 01/02/2020 a 31/01/2021
57201580 1 odilSoN rodriGUES rEiS 20/08/2019 a 19/08/2020
57234905 1 PaTricia do Socorro SilVa araÚJo 24/01/2020 a 23/01/2021
466220 2 riTa dE NaZarETH SoUZa BENTES 09/08/2019 a 08/08/2020
3175618 3 rUBENS cardoSo da SilVa 31/01/2020 a 30/01/2021
3185435 1 SEBaSTiao SaNToS carValHo 01/02/2020 a 31/01/2021
57209293 1 SidNEY doS rEiS fariaS 08/12/2019 a 07/12/2020
57202095 2 VaNda coElHo rEGo 17/12/2019 a 16/12/2020
3187187 1 VEra lUcia fErNaNdES MarTiNS  13/02/2021 01/01/2020 a 31/12/2020

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 676182
coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares.
Processo eletrônico nº 2021/679454
Portaria N° 825/21, de 23 de junho de 2021.
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
instituição de Ensino Superior em relação abaixo, referente ao mês de 
Maio, no período de 03.05.2021 a 01.06.2021.

MaTrÍcUla ViNc. SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo
57202047 1 aMalia cordoVil diaS PaES 11/08/2018 a 10/08/2019

26670 1 aNa criSTiNa SaNTaNa aGE BUrlaMarQUi 01/05/2020 a 30/04/2021
5954722 1 criS GUiMaraES ciriNo da SilVa 11/03/2020 a 10/03/2021

54181574 4 dEBora GoNcalVES da SilVa SarMaNHo 03/05/2021 16/06/2018 a 15/06/2019
5898990 1 EdiMilSoN MiraNda alVES 12/03/2020 a 11/03/2021
57209386 1 EllEN PaTricia dE SoUZa coSTa rodriGUES PaSSoS 0 3 / 0 5 / 2 0 21 18/12/2018 a 17/12/2019
57216419 1 fErNaNdo ricardo BarrETo dE oliVEira 08/04/2020 a 07/04/2021
57228256 3 flaVia TErEZa corrEa SoUSa rodriGUES 17/01/2020 a 16/01/2021
57221480 7 GErSoN oNofrE PaUla dE SoUZa 11/03/2020 a 10/03/2021
3188329 1 Joao PaUlo lEal 01/01/2020 a 31/12/2020
57191617 2 KarYNE QUiNTElla caSTro 19/04/2020 a 18/04/2021
5907180 2 KEllY fraNco GaMa 11/03/2020 a 10/03/2021
5922657 3 lUiZ HENriQUE rUfiNo oliVEira 02/04/2020 a 01/04/2021
5931824 2 MaciElE dE JESUS aZEVEdo MariNHo 11/03/2020 a 10/03/2021
8400946 1 MaGali roSaNa aBrEU dE SoUSa aZEVEdo 01/07/2019 a 30/06/2020
3158039 1 MaNoEl ESPiriTo SaNTo liMa 14/04/2020 a 13/04/2021
57201551 3 Maria fraNciNETE doS SaNToS MarTiNS 05/07/2019 a 04/07/2020
5954743 1 MariEllEN XaViEr MarTiNS 11/03/2020 a 10/03/2021
57228629 2 MaXilaNio da SilVa araUJo 02/04/2020 a 01/04/2021
5912176 4 MoNiQUE alVES aMoriM dE oliVEira 11/03/2020 a 10/03/2021
5954735 1 NarUM iiTai 11/03/2020 a 10/03/2021
5832543 1 PaTricia do Socorro da coSTa GoNcalVES 02/05/2020 a 01/05/2021
57190018 2 PHilliPE alENcar dE VilHENa 11/03/2020 a 10/03/2021
57197916 2 rENaTa do Socorro MoraES PirES 16/07/2019 a 15/07/2020
57195955 3 roNilSoN frEiTaS dE SoUZa 02/05/2020 a 01/05/2021
5799090 1 roSaNGEla Maria JaTY aBrEU 03/05/2020 a 02/05/2021
5954733 1 roSEaNa rodriGUES MoTa 11/03/2020 a 10/03/2021
5940637 2 roSilEia loPES carValHo 13/03/2020 a 12/03/2021
5947161 1 SaNdro lENNoN dE METrio cardoSo 01/03/2020 a 28/02/2021
57234711 4 SolaNGE caValcaNTE alVES 11/03/2020 a 10/03/2021
5954777 1 STElla Mara dE caSTro colarES 11/03/2020 a 10/03/2021

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 676178

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria.
Processo eletrônico nº 2021/676500
Portaria N° 1162/21, de 28 de junho de 2021
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria N° 837/21, de 01.06.2021. d.o.E nº 
34.604 de 07.06.2021, que nomeou a servidora fraNciSca rEGiNa oli-
VEira carNEiro, id. funcional nº 22721/ 2, para exercer o cargo em co-
missão de cHEfE dE dEParTaMENTo dE SaÚdE ESPEcialiZada, código 
GEP- daS-011.2.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 676186

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 40/2021-UePa- 2ª cHaMada sUBse-
QUeNte
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas normas 
do edital nº 010/2021-UEPA, do PROCESSO SELETIVO 2021 – PROSEL, e 
obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subsequentes do 
referido Processo, convoca para processo de matrícula nos dias 07 a 10 de 
julho de 2021, os candidatos conforme a listagem deste edital.
a relação está disponível no site www.uepa.br.
Belém, 06 de julho de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 676246

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

.

errata
.

Portaria 465/2021 PUBLicada eM 02/07/2021 No doe 34.626
oNde LÊ: 21/017/2021
Leia-se: 31/07/2021
Portaria Nº 466/2021 – 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 PaE nº 2021/153303
errata
oNde se LÊ: no período de 01/07/2021 a 30/06/2024
Leia-se: no período de 01/07/2021 a 30/06/2025
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
05 de julho de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda

Protocolo: 676176
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diÁria
.

Portaria Nº 493/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/703248
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa E meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
VirGiNa MaUra do Socorro PaNToJa rEZENdE, Gerente, Matrí-
cula: 57176644,Maria do Socorro SaNToS da SilVa, MaTricUla 
57196308/1, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo que se deslocaram ao muni-
cípio de Marituba no período de 13 a 14/07/2021 com objetivo de realizar 
treinamento no Portal mais Emprego no Modulo intermediação de Mão de 
obra para os agentews do diNE/MariTUBa.
Classificação Orçamentária:
43.105 11.333.1504.8946 0101006357 266.721 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de Julho 2021.
Portaria Nº 492/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/724272
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ ( TrÊS E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretá-
rio da SEaSTEr, Sr. PaUlo SÉrGio dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula 
nº 5946524/3, assessor, adoNai do Socorro da crUZ GoNÇalVES, 
MaTricUla 57231288/3 dirETor, GUilHErME aUGUSTo dE alMEida 
carPEGGiaNi, MaTricUla 5946562/2 aSSESSor ESPEcial i que se des-
locaram ao município de cUrUÇa no período de 01 a 04/07/2021 para 
Participar de reunião sobre os Programas de assistência Social,Trabalho 
e Emprego e renda com a Gestão Municipais e MarcoS flaVio do rE-
Sario riBEiro, MaTricUla 5938895/1. MoToriSTa conduzir Veiculo da 
SEaSTEr com o Senhor Secretario da SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de julho 2021.
Portaria Nº 495/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/687960
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS E meia) diária Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
JoÃo loPES JUNior,BENEdiTo PiMENTEl JUNior,colaBorador EVEN-
TUal que se deslocaram ao município de caMETa/Pa no período de 07 a 
10/07/2021 com objetivo de realizar apoio Técnico a Xi conferencia Mu-
nicipal de assistência Social, lUiZ oTaVio SaNTaNa liMa,MaTricUla Nº 
5596882/1 MoToriSTa, conduzir veiculo com Técnico da cEaS/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 08.422.1505.8402 0139002241 253 896 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de Julho 2021.
Portaria Nº 494/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/698216
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS E meia) diária Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
NaYaNa diNiZ TUlio,coordENadora,MaTricUla Nº 594556/3,EdNa 
MarTa da SilVa riBEiro VillacorTE,aSSiSTENTE Social,MaTricU-
la Nº 54195914/1,Maria JacirENE dE SoUZa BarBoSa, aSSiSTENTE 
Social,MaTricUla Nº 54192688/1 que se deslocaram ao município de 
BENEVidES/Pa no período de 05 a 08/07/2021 com objetivo de realizar 
capacitação de formulários do cadUNico e Programa Bolsa famílias e 
reunião intersetorial com a Saúde e Educação e assistência EdSoN fa-
riaS SaNToS,MaTricUla Nº 3238350/2, MoToriSTa que ira conduzir 
veiculo com Técnico da drccP?SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 08.128.1505.8399 0339002241 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de Julho 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 676225

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 452 de 25 de JUNHo de 2021
coNcEdEr 08 (oito) dias de licENÇa NoJo ao servidor roBSoN coSTa 
da SilVa, matrícula n°. 5906008/3, ocupante do cargo de MoNiTor, lota-
do na UaSE BENEVidES, no período 19.05.2021 à 26.05.2021.
PorTaria Nº. 464 dE 28 dE JUNHo dE 2021.
NÃo acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de Pad, com fundamen-
tos no art. 224, parágrafo único, da lei 5.810/94, para aplicar a penalida-
de de SUSPENSÃo de 60 (sessenta) dias à servidora aMaNda loUrEiro 
NEVES, conforme art. 183, ii c/c 184 do rJU, por infração ao art.177 Vi 
da lei 5.810/94, e ao artigo 9º, §. 1º, da instrução Normativa nº 01/2011 
– FASEPA.
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa Presidente da faSEPa

Protocolo: 676247

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 19/2021-GecoN de 02 de JULHo de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando o teor do processo nº 2021/485667;
considerando o despacho do diretor administrativo e financeiro da fasepa, 
sequencial nº 19 do referido protocolo;
considerando a autorização da Gerente administrativa, sequencial nº 21 
do processo em questão;
r E S o l V E:
I – DESIGNAR os servidores ALEX COUTO GONÇALVES, matrícula nº 
57196792/1 e EliaNE fraNco coElHo falcÃo, matrícula 54191511/1, 
para atuarem em comissão para apurar as ocorrências referentes a em-
presa LOTTUS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS – EIRELI - EPP, CNPJ: 
34.018.264/0001-94, a qual, em tese, descumpriu as cláusulas estabeleci-
das no edital de licitação que deu origem à aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 
Nº 02/2021 - PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 12/2020, da qual esta funda-
ção é participante.
Esta portaria entre em vigor na data de publicação. dÊ- SE ciÊNcia, rE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 20/2021-GecoN de 02 de JULHo de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando o teor do processo nº 2020/983999;
considerando o despacho do diretor administrativo e financeiro da fasepa, 
sequencial nº 71 do referido protocolo;
considerando a autorização da Gerente administrativa, sequencial nº 73 
do processo em questão;
r E S o l V E:
I – DESIGNAR os servidores ALEX COUTO GONÇALVES, matrícula nº 
57196792/1 e EliaNE fraNco coElHo falcÃo, matrícula 54191511/1, 
para atuarem em comissão para apurar as ocorrências referentes a empre-
sa PaPElaria doS ESTUdaNTES EirEli, cNPJ: 11.203.578/0001-61, a 
qual, em tese, descumpriu as cláusulas estabelecidas no edital de licitação 
que deu origem à aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 09/2020 - PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 001/2020, da qual esta fundação é participante.
Esta portaria entre em vigor na data de publicação. dÊ- SE ciÊNcia, rE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 675923

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 21/2021-GecoN de 05 de JULHo de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 2021/612588, 
de 05/07/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora MaroNi MiWa MaTSUMUra, matricula 595966-
1 para atuar como fiscal do contrato administrativo nº 18/2021, firmado 
com a empresa GrUPo NordESTE rEfriGEraÇÃo lTda, a contar de 05 
de julho de 2021;
II – DESIGNAR o servidor WALDEREI MACEDO DA SILVA, matricu-
la54187894/ 1 para atuar como fiscal suplente do referido contrato.
Esta portaria entre em vigor na data da assinatura. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa

Protocolo: 676244
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errata
.

oNde-se LÊ: gozo de férias de 25/07/2021 a 23/08/2021 constante na 
portaria 346/21 publicada no doE 34606 de 09/06/2021 ref. servidor Mar-
cio Josiano costa ribeiro,
Leia-se: gozo de 15/07/2021 a 13/08/2021
ordenador responsável:luiz celso da Silva

Protocolo: 676291
errata da PUBLicaÇÃo do terMo aditiVo ao coNtrato ad-
MiNistratiVo N° 12/2019, PUBlicada No diário oficial N° 34616 
EM 21/06/2021
o presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições:
retiFica
oNde se LÊ:
“Terceiro termo aditivo ao contrato 12/2019”;
Leia-se:
Segundo Termo aditivo ao contrato 12/2019.
ordenador responsável: lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa

Protocolo: 676084

coNtrato
.

contrato administrativo Nº 18/2021-FasePa;
Processo: 2021/612588;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2020 – ARP 07/2021-SEPLAD ;
Parecer Jurídico N° 151/2021-ProJUr;
forUM: BElÉM/Pa;
oBJETo: fornecimento de serviços de manutenção de ar condicionado e 
de serviços de instalação/desinstalação/reinstalação, bem como no forne-
cimento de aparelhos, para atender a fasepa, pelo período de 12 meses;
Valor global: r$ 75.555,10 (setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta  
cinco reais e dez centavos);
assinatura: 02 de julho de 2021; Vigência: 02/07/2021 a 01/07/2022;
Dotação orçamentária: U.G. –68201; Atividade 08.243.1505-
8393/08.243.1505-8393; Fonte – 0661/0101; Natureza da Despesa – 
449052/339039;
Partes: faSEPa e GrUPo NordESTE rEfriGEraÇÃo lTda, cNPJ nº 
08.374.804/0001-62;
ordenador responsável: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 676038

terMo aditiVo a coNtrato
.

segundo termo aditivo ao contrato n° 37/2019;
Processo: 2021/185815;
data da assinatura: 02 de julho de 2021;
Vigência 30/04/2021 a 19/12/2021;
Justificativa: Alteração da Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 
37/2019, que tratam do valor em virtude de reajuste contratual por neces-
sidade de reequilíbrio econômico-financeiro conforme Nota Técnica Contá-
bil nº 04/2021, constante nos autos e previsão legal exarada na lei federal 
n°8.666/93, art.65, ii, d;
Parecer Jurídico Nº 81/2021 – PROJUR FASEPA;
Valor para o período aditado: em r$ 9.120,00(nove mil, cento e vinte 
reais);
contratado TraNSKallEdY locaÇÕES E SErViÇoS lTda EPP, cNPJ/Mf 
nº21.110.488/0001-80;
ordenador de despesas: lUiZ cElSo da SilVa/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 676177

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 274, de 30 de junho de 2021.
Processo nº 700564/2021.
oBJETiVo: custear despesas de pequeno vulto com hospedagem da geni-
tora de adolescente, custodiado no cSEBa, no período de 25 a 27/07/2021.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 228254
fonte de recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339039 – P.Jurídica/Hospedagem – R$ 200,00
SErVidorES: JaNaiNa fErNaNdES raBElo, PSicÓloGa, Matricula 
8400923/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 28 (vinte e oito) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 676095
Portaria Nº 276, de 1º de julho de 2021.
Processo nº 691001/2021.
oBJETiVo: custear despesas com serviço emergencial de transporte de 
material de consumo diverso no cSEBa e cSS.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8338
Projeto atividade: 68.8338
ação: 183297
fonte de recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339039 – P. JURÍDICA (SERVIÇO) – R$ 800,00
SErVidorES: JoSÉ lUiZ arrUda carValHo, GErENTE iii, Matricula 
5947239/1.

PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 676112

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 278, de 02 de julho de 2021.
Processo nº 710593/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MaraBá, aos fami-
liares em cumprimento de determinação judicial.
ORIGEM: MARABÁ/PA – DESTINO: PARAUAPEBAS/PA.
PERÍODO: 30/06/2021 a 30/06/2021 – (0,5) DIÁRIA
SErVidorES: lEidiaNE alVES ViaNa, PSicÓloGa, Matricula 5927588/1, 
e fraNciSco dE liMa SoUSa, MoToriSTa, Matricula 5956741/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 676122
Portaria Nº 277, de 02 de julho de 2021.
Processo nº 709362/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CAS I, conforme justificado nos termos do pro-
cesso.
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: colarES/Pa e SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa.
PERÍODO: 07/07/2021 a 07/07/2021. – (0,5) DIÁRIA
SErVidorES: EdUardo fEliZ caValcaNTE, PSicÓloGo, Matricula 
5894765/6, Mara GaBriEla BarBoSa cardoSo, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5904247/3, e WilSoN SoarES doS SaNToS, MoToriSTa, Ma-
tricula 8401143/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 676116
Portaria Nº 275, de 30 de junho de 2021.
Processo nº 697166/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiada no CSEF, conforme justificado nos termos do proces-
so.
ORIGEM: BELÉM/PA – DESTINO: BREVES/PA.
PERÍODO: 05/07/2021 a 08/07/2021. – (3,5) DIÁRIAS
SErVidorES: EliSaNGEla dE SoUZa SaMPaio, PSicÓloGa, Matricula 
5848407/2, e iolENE NoElY faVacHo rodriGUES, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 3199410/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 676104
Portaria Nº 273, de 30 de junho de 2021.
Processo nº 681075/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/BENEVIDES, conforme justificado.
ORIGEM: BENEVIDES/PA – DESTINO: TUCURUÍ/PA.
PERÍODO: 07/07/2021 a 09/07/2021. – (2,5) DIÁRIAS
SErVidorES: adilSoN ModESTo fÉliX, PSicÓloGo, Matricula 
5956687/1, aliNE SaBriNa PaZ dE araÚJo dE SoUSa, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 5956691/1, e MaNoEl doS SaNToS PErEira, MoToriS-
Ta, Matricula 5903013/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 676076

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria Nº 296/2021
oBJETiVo: realizar a caMPaNHa EdUcaTiVa VErÃo 2021, com slogan 
“Verão Pai d´Égua, Sem droga Nenhuma”, visando disseminar a preven-
ção ao uso de drogas por meio da sensibilização dos veranistas e comuni-
dade local para atenção aos cuidados com a saúde.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Salinópolis /Pa
SErVidor:
• IRNACLEI DA COSTA PANTOJA; CARGO; Coordenadora/CENPREN; MAT: 
5958687/1; PErÍodo:  07 a 11/07/2021; Quantidade de diárias:  4,5
• PRISCILLA MENDES TAVEIRA DA SILVA; CARGO: psicóloga; MAT: 
57217096/1; PErÍodo:  07 a 11/07/2021; Quantidade de diárias:  4,5
• LEONARDO DA COSTA BITTENCOURT; CARGO: Gerente de Redução de 
danos; MaT: 5958755/1; PErÍodo: 07 a 11/07/2021; Quantidade de di-
árias:  4,5
• SEBASTIÃO MOREIRA MACHADO; CARGO: Agente de Portaria; MAT: 
57194897; PErÍodo: 07 a 11/07/2021; Quantidade de diárias:  4,5
• GEORGETE PAREIRA SITUBA; CARGO: Agente de Portaria; MAT: 
57194330; PErÍodo: 07 a 11/07/2021; Quantidade de diárias:  4,5
• MARIO BENEDITO COUTINHO MOUZINHO; CARGO: Assessor de Gabine-
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te; MaT: 5497949/1; PErÍodo: 07 a 11/07/2021; Quantidade de diárias:  
4,5
• GLAICE DA SILVA NASCIMENTO; CARGO: Técnica em Gestão em Cida-
dania e dH;  MaT: 59170003/1; PErÍodo:  07 a 11/07/2021; Quantidade 
de diárias:  4,5
• RENATA DE FÁTIMA MORAES BORGES; CARGO: Assistente Administra-
tivo; MaT: 08094286/1; PErÍodo: 07 a 11/07/2021; Quantidade de diá-
rias:  4,5
• ANANIAS SOARES DA COSTA; CARGO: Motorista; MAT: 57202332/1; 
PErÍodo: 07 a 11/07/2021; Quantidade de diárias:  4,5
• OSMAR FERREIRA GUIMARÃES; CARGO: Motorista; MAT: 57230905/1; 
PErÍodo: 07 a 11/07/2021; Quantidade de diárias:  4,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 676388

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

errata
.

NUMero da PUBLicaÇÃo: 670275
oNde se LÊ:
PEdro adENir da rocHa-ME
Leia-se
PEdro EdENir da rocHa-ME
ordenador(a): anadelia divina Santos.

Protocolo: 676205

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 040/2021–GGa/ sedeMe 
Belém, 05 de julho de 2021
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA – SEDEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de fé-
rias da servidora MoNica MarTiNS fErNaNdES, identidade funcional 
nº 5075823/7 cargo de Gerente, concedido através da PorTaria Nº 
022/2021-GGa/SEdEME, de 04/05/2021, publicada no doE nº 34.573, de 
05/05/2021, a partir de 01/07/2021, permanecendo saldo remanescente a 
ser gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 676371

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

companhia de Gás do Pará – Gás do Pará
resULtado da LicitaÇÃo – PreGao PreseNciaL N° 05/2021
a companhia de Gás do Pará, através de sua diretora Presidente, torna 
público aos interessados o resultado do certame em epígrafe, cujo objeto é 
“contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico 
de engenharia para a rede de distribuição de gás natural no munícipio de 
Belém-Pa”, conforme descrito em edital.
licitante vencedora: concremat Engenharia e Tecnologia S/a, cNPJ nº. 
33.146.648/0001-20.
No valor global de r$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais).
Processo 007/2021.
Cláudia Bitar de Moraes Barbosa – Diretora Presidente.

Protocolo: 676132
companhia de Gás do Pará – Gás do Pará
resULtado da LicitaÇÃo – PreGao PreseNciaL N° 04/2021
a companhia de Gás do Pará, através de sua diretora Presidente, torna 
público aos interessados o resultado do certame em epígrafe, cujo objeto é 
“contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico 
de engenharia para a rede de distribuição de gás natural no munícipio de 
Barcarena-Pa”, conforme descrito em edital.
licitante vencedora: concremat Engenharia e Tecnologia S/a, cNPJ nº. 
33.146.648/0001-20.

No valor global de r$ 312.640,00 (trezentos e doze mil seiscentos e qua-
renta reais).
Processo 006/2021.
Cláudia Bitar de Moraes Barbosa – Diretora Presidente.

Protocolo: 676130

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 070/2021 – rH/daF
PorTaria dE dESiGNaÇÃo dE fiScal
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CO-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2020/30106,r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador JoSÉ aliPio daiBES dE SoUSa, matrícula 
5895298/3, ocupante do cargo de Gerente de Execução e Gestão de Pro-
jetos, como fiscal do contrato abaixo relacionado, e como suplente a co-
laboradora MaYara fiGUEira PiNHEiro, Gerente de desenvolvimento de 
Novos Negócios, matrícula 5949879/1, a contar de 29/06/2021.

Nº do contrato contratado
013/2021 SaNEViaS coNSUlToria E ProJEToS lTda

registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 05 de julho de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 676258

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 131/2021 GaB/iMetroParÁ/iNMetro, de 05 de 
JULHo de 2021.
Período de aplicação : 24 dias.
Prazo para prestação de contas : 10 dias.
cargo: agente fiscal Metrológico.
Nome: JoÃo BENTES fariaS.
Valor:r$ 3.500,00.
fonte:026000000.
3390 33 - r$ 3.500,00.
ordenador responsável.
cintya Silene lima Simões.

Protocolo: 676030

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 130/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 05 de julho 
de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém.
destino: augusto corrêa, Bragança, capanema, Primavera, Salinópolis e 
São João de Pirabas.
objetivo: realizar interiorização das ações da diPrE.
Servidores: LUIZ PAULO PEREIRA MONTEIRO/ Matrícula: 258/ – Valor: R$ 
6.290,57.
JOSUÉ MARTINS DA COSTA/ Matrícula: 015 – Valor: R$ 6.290,57.
Período: 05/07 a 31/07/2021 – 26,5 diárias.
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 676086
Portaria Nº 126/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 05 de julho 
de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém.
destino: afuá, anajás, Bagre, Breves, chaves, Melgaço e Portel.
Objetivo: Executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
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Servidores: JOÃO BENTES FARIAS/ Matrícula: 025 – Valor: R$ 5.578,43.
CARLOS MIGUEL VIEIRA/ Matrícula: 031 – Valor: R$ 5.578,43.
Período: 05/07 a 28/07/2021 – 23,5 diária.
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 676024
Portaria Nº 124/2021 - GaB/iMetroPara/iNMetro, 05 de ju-
lho de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Santarém.
destino: altamira e Vitória do Xingu.
Objetivo: Executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: ANTÔNIO JARBAS SÁ FIGUEIREDO/ Matrícula: 27 – Valor: R$ 
6.053,19.
DENÍLSON GRANGEIRO RODRIGUES/ Matrícula: 401 – Valor: R$ 6.053,19.
Período: 05/07 a 30/07/2021 – 25,5 diárias.
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 676004
Portaria Nº 125/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 05 de julho 
de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém.
destino: curuçá, igarapé-açu, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, 
Santa Bárbara do Pará e São francisco do Pará.
Objetivo: Executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: CANUTO CORREA MARQUES/ Matrícula: 08 – Valor: R$ 
3.257,48.
JOSÉ ROBERTO ALVES GOMES/ Matrícula: 252 – Valor: R$ 3.257,48.
Período: 05/07 a 24/07/2021 – 19,5 diária
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 676013
Portaria Nº 128/2021 GaB/iMetroParÁ/iNMetro, 05 de julho 
de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém.
destino: Nova Timboteua, Primavera, Salinópolis, Santarém Novo e São 
João de Pirabas.
Objetivo: Executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: HERLY MOREIRA DA COSTA/ Matrícula: 014 – Valor: R$ 
4.628,91.
DAGOBERTO JORGE DA COSTA/ Matrícula: 09 – Valor: R$ 4.628,91.
Período: 05/07 a 24/07/2021 – 19,5 diária.
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 676053
Portaria Nº 127/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 05 de julho 
de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém.
destino: floresta do araguaia e redenção.
Objetivo: Executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: JorGE lUiZ alVES dE aLBUQUERQUE/ Matrícula: 018 – Valor: 
r$ 4.628,91.
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA/ Matrícula: 016 – Valor: R$ 4.628,91.
Período: 05/07 a 24/07/2021 – 19,5 diárias.
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 676043
Portaria Nº 129/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 05 de julho 
de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém.
destino: Bannach, conceição do araguaia, cumaru do Norte, Santa Maria 
das Barreiras e Santana do araguaia.
Objetivo: Executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: PEDRO ALEXANDRE BATISTA DE LIMAS/ Matrícula: 21 – Valor: 
r$ 4.628,91.
AFONSO CARMONA LEITE/ Matrícula: 367 – Valor: R$ 4.628,91.
Período: 05/07 a 24/07/2021 – 19,5 diárias.
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 676059

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 166/2021 de 05/07/2021. art. 1º coNcEdEr aos 
servidores cilene Moreira Sabino de oliveira, Presidente, matrícula nº 
5760330/6, 3,5 (três e meia) diárias no valor de r$ 966,24 (Novecentos e 
sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), Maria de fátima carvalho 
Vasconcelos, Secretária-Geral, matrícula nº 184560/2, aiua reis Queiroz, 
Gerente de Projetos, matrícula nº 57225310/1, Marcíria do Socorro Tava-
res Tavares, Gerente de Projetos, matrícula nº 5923707/2, laura danie-
la Miranda de Queiroz, Especialista em Educação classe i, matrícula nº 
57208943/1, Nádia Helena Botinelly do amaral e Silva, assist. administ. a, 
matrícula nº 2022290/1, alexandre Jaime Batista, Gerente de apoio admi-
nistrativo, matrícula nº 5896631/2, Karla da costa dias rêgo, coordena-
dora de Núcleo de recursos Tecnológicos, matrícula nº 5890673/1 e Sônia 
Maria cavalcante Mendes costa, auxiliar Técnico, matrícula nº 5112311/2, 
3,5 (três e meia) diárias no valor de r$ 830,83 (oitocentos e trinta reais 
e oitenta e três centavos) para cada um dos referidos servidores, que 
participarão do i Seminário Jucepa itinerante, nos municípios de Moju, Tai-
lândia e Tucuruí, que acontecerá, respectivamente, nos dias 13/07, 14/07 
e 15/07/2021 e retorno a Belém no dia 16/07/2021, conforme processo 
nº 2021/701037. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA – Presidente.

Protocolo: 676133

FÉrias
.

Portaria Nº 164/2021 de 05/07/2021. art. 1º ESTaBElEcEr a pro-
gramação de férias do mês de aGoSTo/2021 dos servidores da JUNTa 
COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – JUCEPA, referente ao exercício de 
2020/2021, conforme relação abaixo:

Nº NoME MaTricUla PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo
1 Beatriz Helena oliveira de amorim 3214206/3 03/08/2020 a 02/08/2021 09/08/2021 a 07/09/2021
2 cláudia regina oliveira Borges 54183745/2 01/03/2020 a 28/02/2021 02/08/2021 a 31/08/2021
3 luís carlos carvalho cardoso 2022184/1 01/02/2020 a 31/01/2021 02/08/2021 a 31/08/2021
4 Marcelo augusto da conceição alcântara 57211705/1 05/02/2020 a 04/02/2021 09/08/2021 a 23/08/2021

Processo nº 2021/706246. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA – Pre-
sidente.

Protocolo: 676120

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 162/2021 de 05/07/2021. art. 1º alTErar as férias, 
por necessidade do serviço público, do servidor Tiago Sousa Monteiro, ma-
trícula n° 54192831/3, assistente reg. Merc. cl. a, para 09/09/2021 a 
08/10/2021, referente ao período aquisitivo 09/03/2020 a 08/03/2021, 
que estava programada para 19/07/2021 a 17/08/2021, conforme proces-
so nº 2021/707720. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA – Presidente.

Protocolo: 676103
Portaria Nº 163/2021 de 05/07/2021. art. 1º alTErar as férias, 
por necessidade do serviço público, do servidor carlos José Moraes fi-
gueiredo, matrícula n° 57211806/1, assistente reg. Merc. cl. a, para 
02/08/2021 a 31/08/2021, referente ao período aquisitivo 05/02/2020 a 
04/02/2021, que estava programada para 05/07/2021 a 03/08/2021, con-
forme processo nº 2021/707712. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira 
– Presidente.

Protocolo: 676110
Portaria Nº 165/2021 de 05/07/2021. art. 1º iNTErroMPEr as 
férias, por necessidade do serviço público, do servidor Gil lean Silva Bor-
ges, matrícula n° 2022125/1, assist. administ. B, a partir de 01/08/2021, 
referente ao período aquisitivo 20/02/2020 a 19/02/2021, que esta-
va programada para 05/07/2021 a 03/08/2021, conforme processo nº 
2021/702033. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA – Presidente.

Protocolo: 676113

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 045/2021 – 05  de JULHo 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 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias para as servidoras abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém/igarapé açu/Belém, com o objetivo de realizar 
cadastro e palestras, a futuros microempreendedores do município acima 
mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.
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Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
JacKEliNE YaSMiM NoGUEira SilVa 5930821-2 GErENTE rEGioNal 06 a 08/07/2021 2 1/2

lUZcilENY coSTa aUZiEr 57209489-1 GErENTE rEGioNal 06 a 08/07/2021 2 1/2

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

Protocolo: 676374
Portaria Nº 046/2021 – 05  de JULHo 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 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias para o colaborador eventual abaixo, de acordo com 
as bases vigentes, no trecho Belém/concórdia/Belém, exercendo a função 
de motorista, com objetivo de participarem de entrega de cartas de crédi-
tos, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
faUSTo BoTElHo dE carValHo 837.863.092-72 colaBorador EVENTUal 05/07/2021 1/2

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

Protocolo: 676365

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº. 479/2021, de 05 de JULHo de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/725780, de 02/07/2021 
– GABDU/SEDOP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Valdir Parry acatauassú, Matrícula nº 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: realizar visita técnica nas obras de pavimentação asfáltica em 
Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Secretário adjunto desta SEdoP, ao 
referido município.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém) Pa
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 03/07/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 676377

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
Contrato: 12/2019 – Execução da Conclusão do Sistema de Abastecimento 
de água, no Município de São Sebastião da Boa vista/Pa.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 4,2370% e 11,1926%
Período de execução: 31/10/2019 a 30/10/2020 e 31/10/2020 a 
30/10/2021
dotação orçamentária: 07101 17.512.1489.7567 449051 0101/03/01
data de assinatura: 05/07/2021
contratada: B&M construtora lTda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 675979

diÁria
.

Portaria Nº. 478/2021, de 05 de JULHo de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/730377 de 05/07/2021 

– GAB/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: andreia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário desta SEdoP, na entrega da obra 
de pavimentação asfáltica no Município de Santa Bárbara/Pa e realizar 
visita nas obras de pavimentação asfáltica em Mosqueiro (distrito de Be-
lém)/Pa.
dESTiNo: Santa Bárbara e Mosqueiro (distrito de Belém) /Pa.
diária: 0,5 (meia)
daTa: 05/07/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 676348
Portaria Nº. 476/2021, de 02 de JULHo de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/664628, de 21/06/2021 
– DIFIS/COSG/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Wlyelison Barbosa cereja, Matrícula nº. 5951197/2; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: Visando a necessidade de acompanhamento dos serviços em 
andamento pela contratada cT nº 42/2019 e mobilização dos serviços da 
contratada cT nº 30/2018. Proceder fiscalização referente à o.S. 033/21 e 
o.S. 044/2021, assim como na obra do Programa asfalto por Todo o Pará, 
no distrito de Mosqueiro em Belém/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº. 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o técnico desta SEdoP, aos referido 
distrito.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 24/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 675953

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 029/2021-GaB/NGtM
Prazo para aplicação(em dias):60 dias
Prazo para Prestação de contas(em dias):15 dias
Nome do Servidor: João Estanislau Gonçalves lobato
cargo: assessor administrativo
Matrícula funcional: 5832365
recurso(s):
Programa de Trabalho:95010126.122.1297.8338
fonte do recurso:0101
Natureza da despesa: 339030 - Valor: r$600,00 e 339039 - Valor: 
r$800,00
ordENador, Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 676289

.

.

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

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLdade Nº 001/2021
raTifico, o processo administrativo visando à celebração de Parceria en-
tre a SEcTET e a organização da Sociedade civil (osc) denominada orga-
nização de desenvolvimento cultural e Preservação ambiental- aMaBra-
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Sil, responsável pela gestão e administração do Museu de ciências da 
amazônia- MUca, nos termos do que trata a lei nº 13.019 de 31 de julho 
de 2014, assim como o convênio 001/2015 e o contrato de concessão 
de colaboração financeira não reembolsável nº 14200271 firmado com o 
BNdS.
a oSc se encontra apta a executar as metas previstas para a presen-
te parceria, considerando os seguintes aspectos fáticos relevantes: a) em 
18/08/2015 foi celebrado o convênio 001/2015 com o Estado do Pará, cujo 
objeto (integralmente executado) era a cooperação técnica e financeira 
entre as partes para o fomento e aporte de recursos destinados ao desen-
volvimento do MUca - Museu de ciências da amazônia; b) em 23/11/2015 
a OSC firmou com BNDS contrato de concessão de colaboração financeira 
não reembolsável nº 14200271, com a participação do Estado do Pará e do 
Município de Belterra, na qualidade de intervenientes, cujo objeto era a co-
laboração financeira não reembolsável no valor de R$ 10.500.000,00 (dez 
milhões e quinhentos mil reais) destinada à revitalização do centro históri-
co do Município de Belterra, por meio do restauro de edificações históricas 
e a implantação de equipamentos culturais e científicos; c) em agosto de 
2018 iniciou-se o projeto de elaboração do plano museológico e do projeto 
museográfico do MUCA, aprovado pela Secretaria Especial de Cultura no 
âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC nº. 182573, no 
qual a oSc atua como gestora do projeto; d) conforme manifestações téc-
nicas contidas no bojo do processo administrativo 2021/600685, as obras 
de construção civil do MUCA já estão em sua fase final, dependendo apenas 
para o regular funcionamento do Museu da equipagem mobiliária de seus 
ambientes internos, dos equipamentos técnicos, e da inserção dos con-
teúdos expositivos e e) considerando os termos da manifestação técnica 
da comissão de monitoramento do termo de fomento 001/2015, o objeto 
anterior da parceria fora concluído em sua inteireza, não havendo óbices a 
celebração de nova parceria com a oSc.
No cumprimento das exigências das metas previstas no plano de traba-
lho contido nos autos do processo administrativo 2021/600685, somente 
podem ser atingidas e executadas pela osc organização de desenvolvi-
mento cultural e Preservação ambiental- aMaBraSil, considerando todas 
as relevantes circunstâncias fáticas adstritas à hipótese, tais como: a) a 
assinatura do convênio/termo de fomento 001/2015 com a osc para a 
implantação inicial do MUca, cujo objeto fora devidamente cumprido pela 
osc, conforme manifestações técnicas das comissões de Monitoramento e 
avaliação; b) a celebração com o BNdS do contrato de concessão de cola-
boração financeira não reembolsável nº 14200271 vertido ao MUCA e c) o 
projeto de elaboração do plano museológico e do projeto museográfico do 
MUca, aprovado pela Secretaria Especial de cultura no âmbito do Progra-
ma Nacional de Apoio à Cultura –PRONAC nº. 182573, no qual a OSC atua 
como gestora do projeto.
conclui-se, assim, pela impossibilidade fática e insuperável de se pro-
mover, no caso concreto, procedimento de seleção pública prévia para 
celebração do pretenso Termo de fomento minutado nos autos, porque 
ausente aspecto essencial à sua eficiência e eficácia: a competitividade. 
Somente a oSc aMaBraSil, que já atua como gestora e administradora 
do MUca, em razão de instrumentos jurídicos anteriormente celebrados, 
é quem pode executar as metas previstas no plano de trabalho encartado 
nos autos do processo 2021/600685, que visam a ao pleno funcionamento 
e ao inicio das atividades do MUca- Museu de ciências da amazônia.
Registre-se que, os autos, oportunamente, após a finalização da fase de 
instrução, deverão ser submetidos à apreciação da consultoria Jurídica da 
SEcTET, nos termos do que trata o inciso Vi do art. 35 da lei nº 13.019, 
de 2014, para emissão de parecer jurídico acerca da possibilidade de ce-
lebração da parceria.
Belém/Pa, 05 de julho de 2021
carlos Edilson de almeida Maneschy
Secretário de Estado da SEcTET

Protocolo: 676331

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 127/2021 – GaBiNete, de 02 de Julho de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de Julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 09 (nove) dias de licença para Tratamento de 
Saúde, no período de 24/05/2021 a 01/06/2021, da servidora Maria ro-
SiaNE BorGES foNSEca, identidade funcional nº. 5942078/1, ocupante 
do cargo de aUXiliar oPEracioNal, de acordo com o disposto no art. 81 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e conforme Proc. 2021/621987 
e laudo Médico nº 76659.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 02 de Julho de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 676124

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria Nº 210/2021-seeL, de 28 de JUNHo de 2021. o SEcrE-
Táro dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, fundamentado pela lei nº 6.215 
de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, 
publicada no doE nº 30.714 de 30/06/2006, coNcEdE a servidora ciN-
THia GiSEllE dE araUJo SilVa, matrícula nº 54191817/2, licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 15/01/2021 a 25/03/2021. ordena-
dor: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 676027

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 217/2021-seeL, de 05 de JULHo de 2021.
dESiGNar os servidores ViTor aUGUSTo da SilVa BorGES, matrí-
cula 5945747/1 (Titular) e KáTia cilENE fariaS rocHa, matrícula nº 
5499119/2 (Suplente), para representar esta Secretaria de Estado de Es-
porte e Lazer – SEEL, na Câmara Técnica Intersetorial da política pública de 
inclusão social prioritária do Governo do Estado do Pará, TerPaz – Território 
pela Paz. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 676399

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 218/2021-seeL, de 05 de JULHo de 2021.
coNcEdEr, 03 e ½ diárias ao servidor ViTor aUGUSTo da SilVa Bor-
GES, matrícula 5945747/1, com o objetivo de representar a SEEl, no mu-
nicípio de Santarém - Pa, no período de 06 a 09/07/2021. ordenador: 
Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 676382
Portaria Nº 215/2021-seeL, de 05 de JULHo de 2021.
coNcEdEr, 03 e ½ diárias os servidores KáTia cilENE fariaS rocHa, 
matrícula nº 5499119/2, Márcia criSTiNa da SilVa rEiS, matricula nº 
54190570/2 e ElENir da SilVa E cUNHa, matricula nº 5896777/1, para 
realizar visita técnica para implantação dos programas “Talentos Espor-
tivos” e “Vida Ativa na Terceira Idade”, no município de Curuça – PA, no 
período de 27 a 30/06/2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 676173

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 200/GePs/setUr de 05 de JULHo de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/713048; combinado aos 
arts. 98 e 99 da lei 5.810/94; rESolVE: coNcEdEr a servidora lENiZE 
dircE dE MoNTalVÃo GUEdES, Matrícula funcional 3249379/1, ocupante 
do cargo de Técnico, 30 (trinta) dias de licença prêmio, a contar de 01 a 
30/07/2021, referente aos exercícios aquisitivos 2002/2005. aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE diretor de administração e finanças.

Protocolo: 676031

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria 201/GePs/setUr de 05 de JULHo de 2021
cESSÃo dE SErVidor. o SEcrETário dE ESTado dE TUriSMo, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, coNSidEraNdo o decreto 
648/2013, a lei 8093 de 30/12/2014 e a lei Estadual nº 9.226/2021.
coNSidEraNdo o processo 2021/33285; coNSidEraNdo autorização 
concedida pelo chefe da casa civil da Governadoria, nos termos dos art. 
4° e art. 12° do dec. 795/2020. rESolVE: i - cEdEr o Empregado Públi-
co JEaN da SilVa BarBoSa, matrícula 55586288/1, ocupante do cargo 
de Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo, à Prefeitura Municipal 
de São João de Pirabas/Pa, para exercer suas atividades como Secretário 
Municipal de Turismo, pelo período de 02 (dois) anos, de 01/07/2021 a 
30/06/2023, com ônus para o órgão cessionário. iii - Esta portaria retroa-
ge seus efeitos a 01/07/2021. aNdrÉ orENGEl diaS Secretário Estadual 
de Turismo

Protocolo: 676350
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deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 369/2021 – GGP/dPG - 30/06/2021.
a Subdefensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo art. 1º, VI, da PORTARIA Nº 156/2020 – GAB/DPG, de 02 de julho 
de 2020. considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01, dE 23 dE 
SETEMBro dE 2019; considerando o PaE Nº 2021/669865.
rESolVE: conceder folgas compensatórias aos servidores, abaixo relacio-
nados, em razão de realização de plantões: 

NoME MaTrÍcUla PErÍodo dE folGaS PaE 
adson dos Santos leite 5899910 22, 23, 24 e 25/06/2021 2021/661754 

cleverson Nonato Brito Barreiros 5324041 05, 06, 07, 08 e
09/07/2021 2021/700622 

fábio campos reis 57190520 10 e 11/06/2021 2021/619044 
izoneide Pinto de frança 

Marques 5748755 24, 25, 28, 29 e 30/06/2021; 01 e 02/07/2021; 04, 05, 
06, 09 e 10/08/2021 2021/641934 

Judith conceição araújo Neta 5897873 08, 13, 14 e 15/10/2021 2021/669865 
lucas carvalho do Espírito 

Santo Silva 5933495 30/07/2021 e 02/08/2021 2021/670850 

Marcos antonio rabelo Barbosa 57194070 24, 25, 26, 27 e 28/05/2021; 07, 08, 09, 10 e 
11/06/2021; 23, 24, 25 e 26/02/2021 

2021/448795
2021/90714
2021/193772 

Maria auxiliadora flor freitas 5927301 12, 13, 14 e 15/07/2021 2021/629923 
raíssa da Silva oliveira Moreira 5946020 21/06/2021 2021/665419 

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 675996
..

coNtrato
.

coNtrato Nº: 037/2021
Processo nº 2021/363575– dP/Pa.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 015/2021-DPE.
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a empresa 
BlocKBiT TEcNoloGia lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 02.423.535/0001-09.
oBJETo contratação de empresa especializada para aquisição de Solução de 
Segurança Next Generation Firewall – NGFW e serviços com duração contra-
tual de 36 (meses) a serem utilizados pela defensoria Pública do Estado do 
Pará, de acordo com as especificações técnicas descritos no Anexo I - Termo 
de referência do edital do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 015/2021-dPE/Pa.
daTa aSSiNaTUra: 02/07/2021. Vigência: o contrato terá vigência de 36 
(Trinta e seis meses) meses, tempo de duração da garantia da Solução, po-
dendo ser prorrogado conforme previsão do artigo 57, da lei Nº 8.666/93.
 Valor: Global de r$ 1.700.000,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa / Projeto / atividade: 03.1221447.8458. fonte de recursos: 
0101 e 0301. Plano interno (Pi): 1050008458c. Elemento: 339040. Gp 
Pará: 266598. FORO: Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém. RES-
PoNSáVEl da coNTraTada: ricardo MaccHiaVElli doS SaNToS. 
cPf/Mf: 374.432.498-29. ENdErEÇo da coNTraTada: rua Engenheiro 
francisco Pitta de Brito, 779, 3º andar, Jd. Promissão, São Paulo/SP, cEP: 
04.753-080. ORDENADOR: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO – 
defensor Público Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 676167
coNtrato Nº: 038/2021
Processo nº 2021/142.334– dP/Pa.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 008/2021-DPE.
 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 contratação de empresa especializada na prestação de eventuais 
serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento 
de materiais, visando execução de atividades de manutenção, reforma e 
reparos de instalações prediais, elétricas, hidráulicas, telefonia, lógica, pin-
tura e cobertura para atender as necessidades dos imóveis que compõem 
a Defensoria Pública do Estado do Pará, de acordo com as especificações 
técnicas descritos no anexo i - Termo de referência do edital do PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP nº 08/2021-dPE/Pa.
daTa aSSiNaTUra: 02/07/2021. Vigência: o prazo de vigência deste con-
trato será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, admitindo-se a 
sua prorrogação por meio de Termo aditivo, de acordo com o art. 57, inciso 
ii, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Valor: Global de r$ 2.052.000,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1492.7654
fonte de recursos: 101/301/115/ 315. Elemento: 449051/449039/ 
339039. Plano interno (Pi): 105cMSPNico, 105raMNcaST, 105rrM-
ca1BE, 105rrMiNiTa, 105rrMSaBEl, 105rrMSadBE, 105rrMSPNca, 
105RRMSPNST, 105REFDIVEB. FORO: Justiça Estadual do Pará – Comar-
ca de Belém. rESPoNSáVEl da coNTraTada: PaTricK aUGUSTo Maia 
BarrEiroS. cPf/Mf: 670.627.172-15. ENdErEÇo da coNTraTada: rua 
dos Tamoios, alameda Solipa, nº 54 sala B, Bairro: Jurunas, cEP: 66.025-
5400, Belém/Pa. ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo 
– Defensor Público Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 676147

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 179/2021 – da, 02/03/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Sérgio andré Gonsalez Gomes, mat. 57201786, cargo aux. de defensoria.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8730
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339030 – R$ 1.500,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 676153
Portaria Nº 146/2021 – da, 25/02/2021.
Prazo para aplicação: 30 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: adalberto da Mota Souto, mat. 3083462, cargo defensor Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339039 – R$ 2.480,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 676145
Portaria Nº 200/2021 – da, 22/03/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Shaiane Silva de freitas, mat. 5925179, cargo Secretária de Núcleo.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339030 – R$ 1.000,00
Natureza da Despesa: 339036 – R$ 1.000,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 676107
Portaria Nº 079/2021 – da, 09/02/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: diogo Marcell Silva Nascimento Eluan, mat. 57227857, cargo defensor Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.122.1447.8458
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339030 – R$ 700,00
Natureza da Despesa: 339036 – R$ 1.300,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 675974
Portaria Nº 081/2021 – da, 09/02/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Vinicius Santos ramos, mat. 57217051, cargo assessor Jurídico.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339030 – R$ 500,00
Natureza da Despesa: 339036 – R$ 500,00
Natureza da Despesa: 339039 – R$ 500,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 675946
Portaria Nº 142/2021 – da, 025/02/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Jacqueline Bastos loureiro, mat. 5895994, cargo defensora Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339030 – R$ 200,00
Natureza da Despesa: 339036 – R$ 500,00
Natureza da Despesa: 339039 – R$ 200,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 675961
Portaria Nº 050/2021 – da, 05/02/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Bia albuquerque Tiradentes, mat. 5935442, cargo defensora Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339033 – R$ 1.000,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 675844
Portaria Nº 144/2021 – da, 25/02/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Walter augusto Barreto Teixeira, mat. 5419107, cargo defensor Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339030 – R$ 1.000,00
Natureza da Despesa: 339036 – R$ 1.000,00
Natureza da Despesa: 339039 – R$ 1.000,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 676040



74  diário oficial Nº 34.629 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

Portaria Nº 201/2021 – da, 22/03/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: lilian de aguiar Valentim, mat. 5942719, cargo defensora Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339030 – R$ 1.000,00
Natureza da Despesa: 339036 – R$ 1.000,00
Natureza da Despesa: 339039 – R$ 1.000,00
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 676023
..

FÉrias
.

Portaria Nº 373/2021-GGP-dPG, de 01/07/2021.
considerando o Processo nº 2021/723072. rESolVE: conceder 30 (trinta) 
dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, ao defensor Público, 
roGErio SiQUEira doS SaNToS, id. funcional: 55589169/ 1, referente ao 
aquisitivo (2018/2019), no período de 02/05/2021 a 31/05/2021– 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 676068
..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 007/2021
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 08/2021-dPe/Pa
Processo N.º 2021/142.334
aos 02 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, a dEfENSo-
ria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei complementar Estadu-
al nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 054/2006 de 
07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 13 de janeiro 
de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, situada na rua 
Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, 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 domiciliado em Belém/Pa, no uso 
de suas competências e nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e da lei nº 10.520/2002, decreto nº 10.024/2019 e o decreto nº 
7.982/2013, suas alterações posteriores, lei Estadual nº 6.474/2002, de-
creto Estadual nº991/2020 e demais normas legais aplicáveis, em face 
da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 
008/2021 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) ofertado pela(s) empre-
sa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), 
conforme informações a seguir:

 QUaNTiTaTiVo ToTal da aTa SrP    

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT
Valor UNi-

Tário
dEScoN-

To %

01
Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com o forneci-

mento de materiais, conforme Termo de referência. 01
r$ 

2.052.000,00 31,60%

Belém-Pa, 02 de julho de 2021.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 676117
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 006/2021
PreGÃo eLetrÔNico srP – 015/2021-dPe Processo N.º º Pro-
cesso N.º 2021/363575 – dPe
aos 02 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, a dEfENSo-
ria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei complementar Estadu-
al nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 054/2006 de 
07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 13 de janeiro 
de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, situada na rua 
Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, 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 domiciliado em Belém/Pa, no uso 
de suas competências e nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e da lei nº 10.520/2002, decreto nº 10.024/2019 e o decreto nº 
7.982/2013, suas alterações posteriores, lei Estadual nº 6.474/2002, de-
creto Estadual nº991/2020 e demais normas legais aplicáveis, em face 
da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 
015/2021 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) ofertado pela(s) empre-
sa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), 
conforme informações a seguir:
EMPrESa: BlocKBiT TEcNoloGia lTda
ENdErEÇo: rua Engenheiro francisco Pitta de Brito, 779, 3º andar, Jd. 
Promissão, São Paulo/SP, cEP: 04.753-080.
cNPJ: 02.423.535/0001-09 foNE/faX: (11) 2165-8888 EMail: comercial@blockbit.com
rESPoNSáVEl lEGal: ricardo MaccHiaVElli doS SaNToS
QUALIFICAÇÃO: brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 45998117 – SSP/
SP e do cPf Nº 374.432.498-29, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP. 

 QUaNTiTaTiVo ToTal da aTa SrP   

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT
Valor

UNiTário

1 NGFirewall appliances – appliance com: 6.0 Gbps de performance de NGFW, 
Sd-WaN, filtro de conteúdo e iPS. (NGfW core) 2 r$ 256.709,85

2 NGFirewall appliances – appliance com: 200 Mbps performance de NGFW, SD-WAN, 
filtro de conteúdo e iPS. (NGfW remoto) 34 r$ 10.989,61

3 Gerência Centralizada – Software para instalação em servidor local. 1 r$ 186.933,56

4 Serviço de instalação e configuração dos NGFirewall (NGFW Core de rede). 2 r$ 12.000,00

5 Serviço de instalação e configuração dos NGFirewall (NGFW Remoto). 34 r$ 3.500,00

6 Serviço de instalação e configuração de Software de Gerência Centralizada. 1 r$ 15.000,00

7 Suporte técnico para 36 meses para solução instalada (pagamento mensal). 36 r$ 13.000,00

Belém-Pa, 02 de julho de 2021.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 676092
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 002/tJPa/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada para conclusão da exe-
cução da coNSTrUÇÃo dE ETE E rEcUPEraÇÃo dE PaViMENTaÇÃo EX-
TErNa No EdifÍcio SEdE do TJPa, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital e anexos.
oBS: considerando a realização deste certame na forma presencial e em 
razão da pandemia provocada pelo coVid-19, o TJPa adotará, durante 
às sessões públicas decorrentes, medidas de prevenção controle e con-
tenção de riscos, danos e agravos à saúde dos participantes, a fim de 
evitar a disseminação da doença, mediante protocolos recomendados pela 
organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, conselho Nacional de 
Justiça, Secretarias de Saúde, Estadual e Municipal, bem como as normas 
emanadas por este Poder.
abertura: 22/07/2021, às 10 horas (horário local).
as sessões públicas ocorrerão no auditório do Serviço de licitações, Prédio 
- Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 
3089, bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: cópia gratuita em mídia mag-
nética da licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo 
das cópias. informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br Belém, 05/07/2021. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 676248
.

oUtras MatÉrias
.

extrato da ata de registro de Preço nº 018/2021/tJPa – Pregão 
eletrônico nº 026/2021/tJPa // objeto: registro de Preço para con-
tratação de empresa especializada no fornecimento, manutenção e insta-
lação de portas, esquadrias e painéis de vidro, com fornecimento de mate-
rial, para atender aos prédios do Poder Judiciário na região Metropolitana 
de Belém, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no termo de referência, anexo i do edital. // Empresa: TrEVo coMÉr-
cio E SErViÇo lTda inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 10.956.940/0001-02, 
com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, à  rua diogo Móia, nº 
1100 – Letra A, Bairro do Umarizal, CEP 66055-170, Telefone: (91) 98818-
6566 Email: trevo@trevonet.com.br // Vigência: início em 25 de ju-
nho de 2021 e término em 25 de junho de 2022. // dotação orçamen-
tária: Programa de Trabalho: 02.061.1417.8644 / 02.061.1417.8645 
/ 02.061.1417.8646. fonte de recursos: 0118. Natureza da despesa: 
339030/339039. // data da assinatura: 25/06/2021. // responsável pela 
assinatura: Débora Moraes Gomes – Secretária de Administração. // Orde-
nador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos.

Protocolo: 675978
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..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.226, de 01 de JULHo de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através do expediente eletrô-
nico sob o nº 007358/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aGUiNaldo dE BarroS craVo, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0179167, 30 (trinta) dias de licença prê-
mio, referente ao triênio de 27-06-2008/2011, nos termos do artigo 98 da 
lei nº 5.810/94, no período de 06-08 a 04-09-2021.

Protocolo: 676142
..

aViso de LicitaÇÃo
.

coNVite Nº01/2021
objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração do proje-
to básico de arquitetura, que subsidiará o estudo de viabilidade de obras de 
melhorias no anexo V do Tribunal de contas do Estado do Pará, localizado 
na travessa rui Barbosa, Belém-Pa.
Entrega do Edital: a cópia deste Edital e de seus anexos poderá ser obti-
da, no departamento de administração do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, sito na Trav. Quintino Bocaiúva nº 1585, gratuitamente, através 
de meio digital, com a apresentação de mídia de gravação, em cópias às 
expensas dos interessados, nos dias úteis, das 09:00 às 13:00 horas ou 
através da internet no site: www.tce.pa.gov.br
observação:  informações sobre o presente convite, serão prestadas pelo 
Presidente da CPL, até o primeiro dia útil que anteceder a data fixada para 
abertura da Sessão Pública da presente licitação no horário de 09:00 às 
13:00 horas ou através do telefone (91) 3210-0584.
responsável pelo certame: Marcus dias Paredes
 local de abertura: Tribunal de contas do Estado do Pará, n°1585, Bairro Nazaré
 data: 21 de julho de 2021
Hora de abertura: 09:00 horas
Marcus dias Paredes
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 676191
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 03/2021
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, considerando Parecer nº 310/2021 da Pro-
curadoria e Manifestação nº 177/2021 da Secretaria de controle interno, 
fundamentado no art. 24, Viii da lei nº 8.666/93, raTifica a dispensa de 
licitação para contratação direta da Empresa de Tecnologia da informação 
e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA, para fornecimento de Link 
de internet e de licença de uso de sistemas globais (SiafEM e SiMaS).
Belém, 05 de julho de 2021.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará

Protocolo: 676174
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

Nº. do contrato: 042/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 019/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa ElE-
VADORES OK LTDA –EPP, portadora do CNPJ/MF nº. 04.615.616/0001-28
objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e correti-
va, incluindo o fornecimento e emprego de peças, componentes e insumos, sem 
ônus para este Órgão Ministerial, em elevadores de passageiros da marca ErGo, 
modelo McP-ST (elevador sem casa de máquinas com drive regenerativo)
data da assinatura: 02/07/2021.
Vigência: 06/07/2021 a 06/07/2022

Valor Global: r$ 26.499,96 (Vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais e noventa e seis centavos).
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais
Elemento: 3390-39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
fonte de recurso: 0101.
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior

Protocolo: 676055
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº112-B/2017
Núm. do termo aditivo: 5º
Núm. do contrato: 112-B/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. Maria da lUZ JardiM dE SoUZa.
Objeto e Justificativa do Aditamento: locação de imóvel para funcionamen-
to da sede da Promotoria de Justiça da comarca de Breves/Pa. Prorrogação 
do prazo de vigência do contrato original por mais 24 (vinte e quatro) me-
ses, nos termos do art. 62, §3º, i, da lei nº 8.666/93 e também da lei nº 
8.625/1991 (lei do inquilinato).
data de assinatura: 05/07/2021.
Vigência do aditamento: 10/08/2021 a 09/08/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-36. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Protocolo: 676063
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 090/2016
Núm. do termo aditivo: 6º
Núm. do contrato: 090/2016-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a SrTa. TaÍSE MElo SilVa, 
rEPrESENTaNTE lEGal da Sra. TaiaNa MElo SilVa.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel utilizado como 
sede da Promotoria de Justiça da comarca de Muaná/Pa. Prorrogação do 
prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e inclusão de cláusula de 
rescisão amigável.
data de assinatura: 05/07/2021.
Vigência do aditamento: 18/08/2021 a 17/08/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 3390-36
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 676025
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021-MP/Pa
oBJETo: prestação de serviços continuados de recepcionista e telefonista, 
nas dependências do Ministério Público do Estado do Pará, para atender a 
Promotoria de Justiça de castanhal
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo administrativo nº 086/2020-SGJ-
Ta que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 020/2021-MP/Pa, com critério de 
julgamento menor preço por item, modo de disputa “aberto”, sob a forma 
de execução indireta, no regime de empreitada por preço global por item e, 
diante do julgamento da Pregoeira, designada pela Portaria nº. 981/2021-
MP/PGJ, de 03/03/2021, homologo o resultado do certame mencionado a 
favor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
CNPJ - 11.619.685/0001-75 - SERVLIDER – SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
Total do fornecedor: r$ 84.947,64
item 01 .....Valor Total r$ 41.764,08
item 02..... Valor Total r$ 43.183,56
Valor Global do certame: r$ 84.947,64
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 02 de Julho de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 675852
..

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
No do instrumento: 3º termo aditivo ao contrato 039/2020-MP/Pa
No do apostilamento: 1º
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a BioVida dNa EXaMES dE 
PaTErNidadE E iMUNiZaÇÕES lTda (cNPJ: 10.814.997/0001-77).
data de assinatura: 02/07/2021.
Valor: r$ 0,00
Justificativa: Retificação no Preâmbulo, para correção do número do CNPJ da empresa
ordenador responsável: dr. cesar Nader Bechara Mattar Junior.

Protocolo: 676034
.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 01 de 
junho de 2021
Portaria Nº 1307/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
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âmbito do expediente nº113966/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEorGE aMilToN GoNcalVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1042
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2021 - 19/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 27 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 01 de junho de 2021
Portaria Nº 1308/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº113968/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aGlaildo MoNTEiro Maia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.949
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2021 - 19/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 27 de maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 22 de junho de 2021
Portaria Nº 1585/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117486/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 28/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar PJ em visitas 
institucionais para inspeção no serviço caPS (saúde) e no serviço crEaS 
(assistência social) subsidiando em matéria de atuação.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 18 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 22 de junho de 2021
Portaria Nº 1589/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117500/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 28/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 18 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1754/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117851/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: VaNdErlEY BarBoSa dE liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2803
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 22/06/2021 - 22/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1755/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119184/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MUllEr MarQUES SiQUEira
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2464
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1756/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118960/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcaS rocHa Garcia
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3271
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curu-
çá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, São domingos do 
capim/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1757/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118900/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3280
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 28/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s) fiNalidadE: Escolta Po-
licial - realizar a segurança dos Membros deste Parquet durante a visita de 
inspeção ao município de São João da Ponta/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1758/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116967/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdilSoN NaZarENo cordEiro SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.388
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): curuçá/Pa
PErÍodo(S): 22/06/2021 - 22/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1768/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118791/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa; Monte dourado/Pa
PErÍodo(S): 29/06/2021 - 01/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri nos 
autos do Processo n.0001986252014.8.14.0004
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1769/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118652/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa; Santarém/Pa; almeirim/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2021 - 10/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri nos autos 
dos Processosn. 0001685-68.2020.814.0004; 0000923-52.2020.814.0004; 
0000161-36.2020.814.0004 e 0001483-72.2012.814.0004.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1770/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118657/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização/vistoria em obra - Realizar vistoria e fiscalização dos ser-
viços executados na PJ de cametá para medição e pagamento conforme oS n. 26.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1771/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118887/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-ii
MaTrÍcUla: 999.471
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1772/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118937/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Monte alegre/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica para 
atender a solicitação referente ao SiMP aTEc 543/2021.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1773/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118799/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, almeirim/Pa
PErÍodo(S): 08/07/2021 - 17/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri nos autos 
dos Processos nº 0001746- 26.2020.8.14.0004 e 0800389-75.2020.8.14.0004.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1774/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118906/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo aUGUSTo foNSEca ParaNHoS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTica 
JUridico-iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.535
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curu-
çá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, São domingos do 
araguaia/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o Subprocu-
rador-Geral de Justiça área jurídico institucional em visita institucional à 
região administrativa Nordeste i.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS



78  diário oficial Nº 34.629 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

Portaria Nº 1775/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119138/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErMaNo MoraES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-ii MaTrÍcUla: 999.444
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de cametá/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1776/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118893/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1651 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação elétrica, rede lógica e telefônica na PJ de Tomé-açú/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1777/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119227/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei comple-
mentar Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2021 - 16/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1778/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento 
no âmbito do expediente nº 119272/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2021 - 12/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s) fiNalidadE: inspe-
ção/correição cGMP - realizar correição ordinária no cargo da PJ de 
acará (delegada por meio da Portaria n. 048/2021).
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1779/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119204/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 02/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
equipamentos de informática da PJ de irituia/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1780/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119273/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ViViaNE loBaTo SoBral
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.821
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2021 - 12/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária no 
cargo da PJ de acará (delegada por meio da Portaria n. 048/2021).
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1781/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118977/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEX MarTiNS aZUlaY
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3257
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curuçá/
Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1782/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118973/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa, itupiranga/Pa, Vila Santa fé/
Pa, Vila Brejo do Meio/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2021 - 09/07/2021, 12/07/2021 - 13/07/2021, 
15/07/2021 - 16/07/2021, 19/07/2021 - 20/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1786/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119180/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 28/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1787/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119163/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 28/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1788/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119233/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 02/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Miranda Braga até o município de irituia/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1789/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119095/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElBEr JaMES SoUSa BarroS
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.932
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 28/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1790/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119277/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2021 - 12/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe da cor-
regedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária no cargo da PJ de acará/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1791/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119199/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN ElTHoN dE SoUSa UcHoa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1792/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119122/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano 
de odivelas/Pa, curuçá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, 
São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1793/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119200/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2021 - 08/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1794/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119274/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3280
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2021 - 12/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe da cor-
regedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária no cargo da PJ de acará/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1795/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119197/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: TadEU PaUlo NaSciMENTo dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3166
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 05/07/2021 - 07/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1796/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119260/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNdro PESSoa da coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3297
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curu-
çá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, São domingos do 
capim/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1797/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118793/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio SoUZa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa dESTiNo(S): capanema/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1798/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119267/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Nova Timboteua
MaTrÍcUla: 999.2460
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Nova Timboteua - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 11/07/2021 - 17/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1799/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119318/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUaNa da SilVa E SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.3025
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: faro - Pa
dESTiNo(S): Juruti/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2021 - 16/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o Promotor de Justi-
ça na realização de peças judiciais/extrajudiciais da PJ de Juruti/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1800/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118228/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdra SoUZa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1635
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Goiânia/Go
PErÍodo(S): 26/07/2021 - 29/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1802/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119250/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario lUciaNo dE BarroS fiMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cPcP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2855
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa, São João de Pirabas/Pa, Primavera/Pa, San-
tarém Novo/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral na 
realização de correição ordinária nos cargos das PJ´s de Salinópolis, São João 
de Pirabas, Primavera, Santarém Novo, Peixe-Boi e Nova Timboteua/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1803/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118240/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiSSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1561
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Goiânia/Go
PErÍodo(S): 26/07/2021 - 29/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1804/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119586/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria JoSE ViEira dE carValHo cUNHa
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.405
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2021 - 02/07/2021, 05/07/2021 - 09/07/2021, 12/07/2021 
- 16/07/2021, 19/07/2021 - 23/07/2021, 26/07/2021 - 30/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1805/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119411/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE liMa da Graca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cPcP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2654
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2021 - 12/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária no cargo da PJ do acará/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1806/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119427/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Vila Santa fé/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2021 - 13/07/2021, 19/07/2021 - 20/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Jerffson Lemos Tortola até a zona rural de Marabá/PA.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 675862
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 11 de junho de 2021

Portaria Nº 1408/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116570/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS roBErTo SiQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2021 - 14/06/2021, 19/06/2021 - 19/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor George amilton Gonçalves da Silva até PJ de Bonito/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: antonio Eduardo Barleta de almeida, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1685/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118659/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa, São João de Pirabas/Pa, Primavera/Pa, San-
tarém Novo/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral, na 
realização de correição ordinária nos cargos das PJ ´s de Salinópolis, São 
João de Pirabas, Primavera, Santarém Novo, Peixe-Boi e Nova Timboteua/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1686/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118722/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: SErGio ricardo dE oliVEira Gaia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iii
MaTrÍcUla: 999.563
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar o transporte do 
novo mobiliário, adequação do espaço físico, bem como reparo de bens 
permanentes do acervo daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1687/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118627/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor crispim ribeiro de almeida filho até a PJ de Marabá/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1688/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118787/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): abel figueiredo/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2021 - 08/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica ao centro de 
atenção Pisicossocial (caPS) e centro de referência Especializado da assistência 
Social (crEaS) de rondon do Pará/Pa, bem com ao centro de referência da 
assistência Social (craS) de rondon do Pará e abel figueiredo/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1689/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 118719/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUro cESar carValHo dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.209
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1690/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118658/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa, São João de Pirabas/Pa, Primavera/Pa, San-
tarém Novo/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária nos 
cargos das PJ ´s de Salinópolis, São João de Pirabas, Primavera, Santarém 
Novo, Peixe-Boi e Nova Timboteua/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1694/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 109531/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdGar GoMES MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2955
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 01/04/2021 - 01/04/2021, 05/04/2021 - 05/04/2021, 07/04/2021 
- 07/04/2021, 09/04/2021 - 09/04/2021, 13/04/2021 - 13/04/2021, 15/04/2021 
- 15/04/2021, 19/04/2021 - 19/04/2021, 22/04/2021 - 22/04/2021, 26/04/2021 
- 26/04/2021, 29/04/2021 - 29/04/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1695/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116371/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdGar GoMES MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2955
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2021 - 21/05/2021, 24/05/2021 - 28/05/2021, 
31/05/2021 - 31/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1705/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118959/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-administrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curu-
çá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, São domingos do 
capim/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar como integrante da comitiva 
da PGJ em visita institucional à ra Nordeste i.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1706/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118823/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-i
MaTrÍcUla: 999.2712
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar instalação e con-
figuração nos computadores daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1707/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117576/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa, Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 15/06/2021 - 15/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1708/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118824/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação e manutenção de equipamentos eletrônicos daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1709/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118943/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 29/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária - Participar de audiência Judicial 
agrária referente ao Processo n. 0000200-11.2011.8.14.0042.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1710/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118588/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 29/06/2021 - 29/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo social 
sobre o caso da criança que se encontra no município de capitão Poço/Pa, 
longe do convívio materno.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1711/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118636/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciorliS frEiTaS ViaNa
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1230
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 24/06/2021 - 24/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1712/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118941/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Tucumã
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucumã - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 29/06/2021 - 30/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1713/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118768/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 29/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a 
servidora Maylor costa ledo até o município de São caetano de odivelas/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1714/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118913/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dENiSio ViEira dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-a-i
MaTrÍcUla: 999.2947
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria das Barreiras/Pa
PErÍodo(S): 02/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1715/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118523/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2595 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994 oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Portel/Pa
PErÍodo(S): 05/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ de Portel/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1716/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118407/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGYVaN BraGa liMa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2012
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 05/07/2021 - 08/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1717/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118769/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): abel figueiredo/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2021 - 08/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica ao centro de 
atenção Pisicossocial (caPS) e centro de referência Especializado da assistência 
Social (crEaS) de rondon do Pará/Pa, bem com ao centro de referência da 
assistência Social (craS) de rondon do Pará e abel figueiredo/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1718/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118662/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa, São João de Pirabas/Pa, Primavera/Pa, San-
tarém Novo/Pa, Peixe-Boi/Pa e Nova Timboteua/Pa.
PErÍodo(S): 04/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste Par-
quet durante a correição ordinária nos cargos das PJ´s de Salinópolis, São 
João de Pirabas, Primavera, Santarém Novo, Peixe-Boi e Nova Timboteua/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1719/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118788/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): abel figueiredo/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2021 - 08/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
as servidoras laudia Maria da Paixão e ozilea Souza costa até os municí-
pios de abel figueiredo e rondon do Pará/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1723/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118786/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 02/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica em 
estradas vicinais na zona rural de Bom Jesus do Tocantins/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1724/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118678/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 24/06/2021 - 24/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor franciorlis freitas Viana até o município de Belém/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1725/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118593/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 29/06/2021 - 29/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor José aremilton alves de oliveira até o município de capitão Poço/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1726/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº117065/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 15/06/2021 - 15/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1727/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118772/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): curuçá/Pa
PErÍodo(S): 05/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da Silva Santos até a PJ de curuçá/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1728/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118566/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-i
MaTrÍcUla: 999.2712
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Mocajuba/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 29/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar configuração na 
rede de computadores daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1729/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118842/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Primavera
MaTrÍcUla: 999.2461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Primavera - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 30/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1730/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118894/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 28/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral na 
realização de visita de inspeção ao município de São João da Ponta, tendo em 
vista desdobramento da correição ordinária realizada na PJ de castanhal/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1731/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118797/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.118
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da Silva Santos até a PJ de Marabá/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1732/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118882/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2021 - 28/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar visita de inspeção ao 
município de São João da Ponta, tendo em vista desdobramento da correi-
ção ordinária realizada na PJ de castanhal/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1733/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118643/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Vila capistrano de abreu/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2021 - 08/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1734/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118661/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa, São João de Pirabas/Pa, Primavera/Pa, San-
tarém Novo/Pa, Peixe-Boi/Pa, NovaTimboteua/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2021 - 09/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1735/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118903/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo aNGElo NoGUEira fUrTado
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Peixe-Boi
MaTrÍcUla: 999.844
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Peixe-Boi - Pa
dESTiNo(S): ourém/Pa
PErÍodo(S): 24/06/2021 - 25/06/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1736/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118877/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-institucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curu-
çá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa,igarapé-açu/Pa, São domingos do 
capim/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, a convite da PGJ, de visita 
institucional à rN Nordeste i.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1737/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº118952/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 200
6oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2021 - 05/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária - Participar de audiência Judicial 
agrária referente ao Processo n.0004819-08.2010.8.14.0015.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 29 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1739/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119075/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaTaNaEl MaGalHaES caBral
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2175
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curu-
çá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, São domingos do 
capim/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policia
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1740/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118990/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 09/07/2021 - 09/07/2021, 12/07/2021 - 15/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo técnico de 
situação de pessoa idosa referente a Notícia de fato nº 000536-034/2021.
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1741/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119052/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GUSTaVo dE QUEiroZ ZENaidE
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Novo Progresso MaTrÍcUla: 999.2392
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006 oriGEM: Novo Progresso - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 29/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1742/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118979/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa KariNE da SilVa dUTra
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3159
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curu-
çá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, São domingos do 
capim/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1743/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118931/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 09/07/2021 - 09/07/2021, 12/07/2021 - 15/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a ser-
vidora Elcimar Barbosa dos Santos até o município de conceição do araguaia/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1744/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119115/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Goianésia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2752
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006 oriGEM: Goianésia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Breu Branco/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 01/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1745/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119060/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio TadEU MacHado dE aMoriM
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3285
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curu-
çá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, São domingos do 
capim/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1746/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114436/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 26/05/2021 - 26/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar visita de rotina ao 
crEaS no município de Nova ipixuna/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1747/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119050/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEoNardo fraNco coSTa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar i - cPc-MP-GM i
MaTrÍcUla: 999.3256
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curu-
çá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, São domingos do 

capim/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1748/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119054/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3273
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Vigia/Pa, São caetano de odivelas/Pa, curu-
çá/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, igarapé-açu/Pa, São domingos do 
capim/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/06/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1753/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 119187/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2021 - 02/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: leila Maria Marques de Moraes, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 30 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 675861
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0213/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria 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 julho de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 23 de 
junho de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês julho de 2021, elaborada pela 
coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 23 de ju-
nho 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 senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E S o l V E:
 art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
Portaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional junto 
aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do Estado 



88  diário oficial Nº 34.629 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

do Pará, no período de 03 e 04/07/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões sujeitará 
o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Estadual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa criMiNaL
PerÍodo: 03 e 04/07/2021
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 julho de 2021, elaboradas pela coordenadoria das Procurado-
rias de Justiça cíveis, datada de 23 de junho de 2021 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 23 de junho de 2021, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e da Portaria 
nº 1102/2021-MP/PGJ, de 14/05/2020.
dia 03/07/2021 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
fernando lucas Miranda capucho (assessor da Procuradoria cível)
dia 04/07/2021 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
fernando lucas Miranda capucho (assessor 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-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 29 de junho de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 676326
Portaria Nº 0217/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria 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 julho de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 01 de 
julho de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês julho de 2021, elaborada pela 
coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 29 de ju-
nho 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 senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E S o l V E:
 art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
Portaria 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 10 e 11/07/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões sujeitará 
o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Estadual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa 
criMiNaL
PerÍodo: 10 e 11/07/2021
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 julho de 2021, elaboradas pela coordenadoria das Procurado-
rias de Justiça cíveis, datada de 01 de julho de 2021 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 29 de junho de 2021, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e da Portaria 
nº 1102/2021-MP/PGJ, de 14/05/2020.
dia 10/07/2021 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
antônio cabral Vicente Júnior (assessor da Procuradoria cível)
adriane freitas Moraes (assessora técnica especializada da Procuradoria criminal)
dia 11/07/2021 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
roberto Brunno carnaúba de Barros (assessor técnico especializado da 
Procuradoria cível)
amanda de Nóvoa lima (assessora da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 05 de julho de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 676345

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 013/2021-1ªPJPGM
o Promotor de Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º 
cargo de PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei 
Complementar nº 057/06, no art. 4º, Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, 
de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, da Resolução nº 007/2019–
cPJ, torna pública a instauração/conversão do iNQUÉriTo ciVil nº SiMP 
001721-032/2021-1ªPJPGM, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro célio Miranda, cEP 
68.625-510 – Paragominas/PA, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria Nº 013/2021-1ªPJPGM
objeto: apurar irregularidades na contratação de seis servidores temporá-
rios na Prefeitura de Paragominas-Pa
PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo de PJ de Paragominas

Protocolo: 676140
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 005/2021-1ªPJPGM
o Promotor de Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º 
cargo de PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei 
Complementar nº 057/06, no art. 4º, Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, 
de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, da Resolução nº 007/2019–
cPJ, torna pública a instauração/conversão do iNQUÉriTo ciVil nº 001603-
032/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Para-
gominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro célio Miranda, cEP 68.625-510 
– Paragominas/PA, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria Nº 005/2021-1ªPJPGM
objeto: apurar possível prática de crimes de licitações neste município de 
Paragominas, dentre outros fatores inerentes ao fato
PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo de PJ de Paragominas

Protocolo: 676135
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 001/2021-1ªPJPGM
o Promotor de Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º 
cargo de PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei 
Complementar nº 057/06, no art. 4º, Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, 
de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, da Resolução nº 007/2019–
cPJ, torna pública a instauração do inquérito civil nº 004914-032/2018, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, 
situada no Eixo W1, s/nº, bairro Célio Miranda, CEP 68.625-510 – Parago-
minas/Pa, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria Nº 001/2021-1ªPJPGM
objeto: apurar suposta irregularidade na prestação de contas do ex-or-
denador de despesas da câmara Municipal de Paragominas, Sr. antônio 
Batista de oliveira lopes, no exercício 2010.
PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo de PJ de Paragominas

Protocolo: 676126
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 004/2021-1ªPJPGM
o Promotor de Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º 
cargo de PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei 
Complementar nº 057/06, no art. 4º, Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, 
de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, da Resolução nº 007/2019–
cPJ, torna pública a instauração/conversão do iNQUÉriTo ciVil nº 001985-
032/2019, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Para-
gominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro célio Miranda, cEP 68.625-510 
– Paragominas/PA, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria Nº 004/2021-1ªPJPGM
Objeto: Verificar possível violação, por parte da Secretaria de Assistência 
Social, de atos de improbidade administrativa, com o fim de promover 
diligências investigatórias.
PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo de PJ de Paragominas

Protocolo: 676128
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 014/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 014/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 014/2021/MP/1ªPJca
assunto: Procedimento instaurado em virtude de recebimento de Petição 
protocolada pela OAB – SUBSEÇÃO de Conceição do Araguaia/PA, em 22 
de julho de 2020, sobre a situação atual do município em face da Pandemia 
do coVid-19 e quais medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia 
no município de conceição do araguaia/Pa.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676078
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resUMo da Portaria N.º 40/2021/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 040/2021/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000073-920/2021
Instauração de Procedimento Administrativo para garantir profissional de 
apoio escolar à criança H.S.M, pessoa com deficiência, a qual se encontra 
matriculada na rede pública de ensino de Nova ipixuna
Marabá/Pa, 5 de julho de 2021
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular - 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 676118
resUMo da Portaria N.º 06/2021/10ª PJ de Marabá
a 10ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópoles do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 06/2021/10ª PJ de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n.º 000150-915/2021
instauração de Procedimento administrativo para apurar e acompanhar 
eventual situação de risco e/ou vulnerabilidade do adolescente d.S.c., de 
12 anos de idade, bem como aplicar as medidas de proteção adequadas.
 Marabá/Pa, 12 de maio de 2021.
JaNE clEidE SilVa SoUZa
Promotora de Justiça
Titular da 10ª PJ da infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 676114
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 041/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 008/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empre-
sa liNKMarKET iNforMaTica E TElEcoMUNicacoES lTda (cNPJ nº 
09.636.384/0002-99)
objeto: registro de Preços para aquisição de Nobreaks, incluindo garantia 
de funcionamento e assistência técnica de, no mínimo 12 (doze) meses,
data da assinatura: 02.07.2021
Vigência: 06/07/2021 a 06/07/2022
Preços registrados: 

iTEM descrição
QTd Marca / fabricante Preço Unitário

113 UPS PG ii 1400va bivolt 2 baterias 8 tomadas
coletek Energia 990,00

03

NOBREAK DE 1,5 KVA - Configurações específicas mínimas obrigatórias:
Ø Potência de, no mínimo, 1400Va/840W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão de Saída: 
115V. forma de onda senoidal por aproximação. Processador risc/flash - Não serão aceitos equipamentos com 

a tecnologia cisc. comunicação inteligente através de porta USB, sendo que deverá acompanhar cabo. Software 
que permite o monitoramento das funções do Nobreak. Deverá possuir filtro de linha. Inversor sincronizado com 
a rede através do sistema Pll. deverá possuir, no mínimo, 1(um) lEd para sinalização dos status do nobreak. 
função mute. Botão liga/desliga temporizado. recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena 

carga.conexão para baterias externas para expansão da autonomia. Permite ser ligado na ausência de rede 
elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. função True rMS. rendimento Mínimo: 95% (para 
operação rede) e 85% (para operação bateria). Baterias internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7ah, selada 

livre de manutenção. Tempo de transferência inversor: < 0,8 ms deverá possuir, no mínimo, 5(cinco) tomadas 
no padrão NBR 14136. Autoteste na partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento. Partida 
a frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. circuito desmagnetizador. Porta fusível 

externo com mínimo de uma unidade reserva. contra descarga total das baterias. contra surtos de Tensão. 
contra sobreaquecimento: inversor e Transformador. contra curto-circuito no inversor. - contra sub/sobretensão 

da rede elétrica
 

iTEM descrição
coTa rESErVada

QTd Marca / fabricante Preço Unitário 

37 UPS PG ii 1400va bivolt 2 baterias 8tomadas
coletek Energia. 990,00

04

NOBREAK DE 1,5 KVA - Configurações específicas mínimas obrigatórias:
ØPotência de, no mínimo, 1400Va/840W. Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. Tensão de Saída: 
115V. forma de onda senoidal por aproximação. Processador risc/flash - Não serão aceitos equipamentos com 

a tecnologia cisc. comunicação inteligente através de porta USB, sendo que deverá acompanhar cabo. Software 
que permite o monitoramento das funções do Nobreak. Deverá possuir filtro de linha. Inversor sincronizado com 
a rede através do sistema Pll. deverá possuir, no mínimo, 1(um) lEd para sinalização dos status do nobreak. 
função mute. Botão liga/desliga temporizado. recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena 
carga. conexão para baterias externas para expansão da autonomia. Permite ser ligado na ausência de rede 

elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. função True rMS. rendimento Mínimo: 95% (para 
operação rede) e 85% (para operação bateria). Baterias internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7ah, selada 

livre de manutenção. Tempo de transferência inversor: < 0,8 ms deverá possuir, no mínimo, 5(cinco) tomadas 
no padrão NBR 14136. Autoteste na partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento. Partida 
a frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. circuito desmagnetizador. Porta fusível 

externo com mínimo de uma unidade reserva. contra descarga total das baterias. contra surtos de Tensão. 
contra sobreaquecimento: inversor e Transformador. contra curto-circuito no inversor. - contra sub/sobretensão 

da rede elétrica

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: avenida Princesa isabel, nº 629, Bairro centro, 
no município de Vitória -  ES, cEP 29.010-904, Telefone: (11) 2020-9010 , 
E-mail: licitacao@linkmarket.com.br

Protocolo: 675907

eXtrato de PUBLicaÇÃo do ProcediMeNto adMiNistratiVo 
Nº 00857-382/2021
a ProMoTora dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE JUSTi-
Ça dE coNcEiÇÃo do araGUaia, dra. crEMilda aQUiNo da coSTa, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 
000857-382/2021, que se encontra à disposição na sede da 3ª Promo-
toria de Justiça de conceição do araguaia, localizada na avenida Ma-
rechal rondon, nº 90, centro, cEP 68.540-000, e-mail 3pjconceicao-
doaraguaia@mppa.mp.br , telefone/Whatsapp (94) 99116-4187. Por-
taria de instauração nº 014/2021-MPPa/3ª PJca. data da instauração: 
1/7/2021. objeto: apuração de fato que enseja a tutela de interesse 
individual indisponível consistente no direito do menor W.f.B.M. a per-
cepção de alimentos, objeto da Notícia de fato nº 000857-382/2021, 
autos apenso. Promotora de Justiça: crEMilda aQUiNo da coSTa

Protocolo: 675966
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 003/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 003/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 003/2021/MP/1ªPJca
assunto: Suposta violação dos Princípios administrativos no Município de 
floresta do araguaia/Pa.
objeto: buscar indícios de autoria e materialidade da prática dos ilícitos 
outrora mencionados.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676035
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 001/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 001/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 001/2021/MP/1ªPJca
assunto: Supostas irregularidades Pregão Presencial n.º 009/2019 Municí-
pio de conceição do araguaia/Pa.
objeto: buscar indícios de autoria e materialidade da prática dos ilícitos outrora mencionados.
adriaNA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676026
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 002/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 002/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 002/2021/MP/1ªPJca
assunto: descumprimento do Termo de ajustamento de Gestão n.º 
187/2016/TcM/Pa, celebrado com a câmara Municipal de conceição do 
araguaia/Pa, referente ao exercício do ano de 2016.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676029
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 007/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 007/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 007/2021/MP/1ªPJca
assunto: Suposta denúncia a respeito do pagamento salarial dos conse-
lheiros Tutelares estarem sendo realizados por recursos provenientes do 
fundo Municipal dos direitos da criança e do adolescente.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676041
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 008/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 



90  diário oficial Nº 34.629 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 008/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 008/2021/MP/1ªPJca
assunto: aperfeiçoamento da atuação dos Membros do Ministério Público do 
Estado do Pará, relativamente ao sistema de garantia de direitos da criança 
e do adolescente vítima ou testemunha de violência em consonância com a 
lei n.º 13.431/2017, regulamentada pelo decreto n.º 9.603/2018/institui-
ções/Entidades do município de conceição do araguaia/Pa.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676044
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 006/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 006/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 006/2021/MP/1ªPJca
assunto: Suposta prática de ato de improbidade administrativa, em tese, 
de responsabilidade da Prefeitura Municipal de conceição do araguaia/Pa, 
em razão das resoluções n.º 008/2018, 009/2018, 011/2018, não devolvi-
das ao conselho Municipal de Saúde.
objeto: buscar indícios de autoria e materialidade da prática dos ilícitos 
outrora mencionados.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676039
resUMo da Portaria N. 005/2021 - MP/PJNt
a Promotoria de Justiça de Nova Timboteua torna pública a instauração do presente 
Procedimento administrativo, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria.
instauração de Procedimento administrativo para mapear e fomentar a 
criação e atuação da rede de atendimento e de proteção a crianças e ado-
lescentes vítimas ou testemunhas de violência em Nova Timboteua/Pa
Nova Timboteua/Pa, 26 de junho de 2021.
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
Promotora de Justiça

Protocolo: 676015
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 013/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 013/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 013/2021/MP/1ªPJca
assunto: Procedimento instaurado tendo em vista em virtude de recebimento 
de ofício n.º 1606/2020/GaBPrdE/Pr-Pa, em face de ofício n.º 052/2020, 
oriundo do SiNdMEPa, apresentando denúncia diante de não haver disponibi-
lidade de EPis como: (óculos de proteção, luva de segurança, vestimenta de 
proteção, máscaras etc), não sendo oferecido espaço de isolamento individual 
e máscaras para os assintomáticos nos municípios de conceição do araguaia/
Pa, floresta do araguaia/Pa e Santa Maria das Barreiras/Pa.
objeto: buscar indícios de autoria e materialidade da prática dos ilícitos 
outrora mencionados.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676075
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 012/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 012/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 012/2021/MP/1ªPJca
assunto: aperfeiçoamento da atuação dos Membros do Ministério Público do 
Estado do Pará, relativamente ao sistema de garantia de direitos da criança e 
do adolescente vítima ou testemunha de violência em consonância com a lei 
n.º 13.431/2017, regulamentada pelo decreto n.º 9.603/2018/instituições/
Entidades do município de Santa Maria das Barreiras/Pa.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676054

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 011/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 011/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 011/2021/MP/1ªPJca
assunto: aperfeiçoamento da atuação dos Membros do Ministério Público do 
Estado do Pará, relativamente ao sistema de garantia de direitos da criança e 
do adolescente vítima ou testemunha de violência em consonância com a lei 
n.º 13.431/2017, regulamentada pelo decreto n.º 9.603/2018/instituições/
Entidades do município de floresta do araguaia/Pa.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676052
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 009/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 009/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 009/2021/MP/1ªPJca
assunto: Suposto desvio de verbas públicas no município de Santa Maria 
das Barreiras/Pa.
objeto: buscar indícios de autoria e materialidade da prática dos ilícitos 
outrora mencionados.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676046
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 010/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 13 e art. 16 da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a 
instauração do Procedimento Preparatório por Portaria n.º n.º 010/2021/1ªP-
Jca/MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 
68.540-000 – Conceição do Araguaia/PA. Fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de Procedimento Preparatório nº 010 /2021/MP/1ªPJca
assunto: Suposta prática de ato de improbidade administrativa pelo muni-
cípio de conceição do araguaia/Pa.
objeto: buscar indícios de autoria e materialidade da prática dos ilícitos 
outrora mencionados.
ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO – PROMOTORA DE JUSTIÇA.

Protocolo: 676048
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00188
Valor Global: r$ 320,00 (trezentos e vinte reais)
data: 28/05/2021
Objeto: Aquisição de 02(dois) arranjos de flores
dispensa nº 12/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: ESPaÇo florES coMÉrcio lTda
Endereço: rua Boaventura da Silva nº 795 - Belém/Pa - cEP 66053-050
cNPJ nº 07.608.732/0001-08
ordenador: Maria inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora Geral do MPcM
Nota de empenho nº 2021NE00187
Valor Global: r$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais)
data: 25/05/2021
objeto: aquisição de 01(um) compressor rotativo de 24.000btus
dispensa nº 13/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa:33903000
fonte: 0101000000
contratada: NorTE rEfriGEraÇÃo lTda
Endereço: Trav. São Pedro, 165- Belém/Pa - cEP 66023-570
cNPJ nº 04.920.658/0001-72
Ordenador: Maria Inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPCM

Protocolo: 676105
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

Município de acará- Pa
aviso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pregão 
Eletrônico nº 013/2021, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dEScarTáVEiS, oBJETiVaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS 
dE acará/Pa. VENcEdoraS: coMErcial Jr alVES coSTa EirEli cNPJ: 
10.459.614/0001-90 Valor r$ 3.300,00 (Tres mil e trezentos reais) ESTaÇao 
coMErcio dE MaTErial dE EXPEdiENTE EirEli cNPJ: 19.321.144/0001-78 
Valor r$ 48.919,58 (Quarenta E oito Mil, Novecentos E dezenove reais 
E cinquenta E oito centavos); ViEira E rodriGUES coMErcio, SErVi-
ÇoS E ProMoÇao dE EVENToS lTda cNPJ: 37.720.284/0001-09 Valor r$ 
6.466,46 (Seis Mil, Quatrocentos E Sessenta E Seis reais E Quarenta E Seis 
Entavos) Pedro Paulo Gouvea Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 676252
Município de acará- Pa
aviso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 021/2021, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE KiTS dE ENXoVal, ViSaNdo aTENdEr o 
ProGraMa dE aTENÇÃo iNTEGral aS faMiliaS - Paif da SEcrETa-
ria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social do MUNiciPio dE acará/Pa. 
VENcEdora: MENdES E SoUSa coMErcio dE aliMENToS lTda cNPJ: 
30.445.162/0001-02 Valor r$ 111.414,00 (cento E onze Mil,Quatrocen-
tos E Quatorze reais) Pedro Paulo Gouvea Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 676253
MUNiciPio de acarÁ-Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do convite 
1/2021-00001, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a coNSTrUÇÃo 
da SUBSTaÇÃo aErEa Na UNidadE BáSica  dE SaÚdE NoVa aliaNÇa, 
BEM coMo a rEViSÃo ElÉTrica do HoSPiTal MUNiciPal dE acará/Pa, 
oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNicPal 
dE  SaÚdE do MUNiciPio dE acara/Pa. Vencedoras: rr TraVaSSoS 
coMÉrcioS E SErViÇoS lTda cNPJ: 09.397.926/0001-37. Valor r$ 
31.900,87(Trinta e Um Mil, Novecentos reais e oitenta e Sete centavos), d 
dE l P ModESTo EirElicNPJ: 36.616.941/0001-00Valorr$  70.200,23 
(Setenta mil, duzentos reais e vinte e Três centavos). Pedro Paulo Gouvea 
Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 676255
errata
a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica Errata referente ao EXTraTo dE 
diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-00022, circulada no d.o.E pág. 317 
segunda-feira, cujo objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS Para 
ElaBoraÇÃo dE aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTicioS (arroZ, lEi-
TE, MacarrÃo, Sal, SardiNHa) Para ElaBoraÇÃo dE KiT’S, ViSaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES do ProGraMa NacioNal dE aliMENTa-
ÇÃo EScolar - PNaE, No MUNiciPio dE acará/Pa, dUraNTE o PErÍ-
odo dE SUSPENSÃo daS aUlaS EM dEcorrÊNciaS daS SiTUaÇÕES 
dE EMErGÊNcia EM SaÚdE  PÚBlica dE iMPorTÂNcia NacioNal E dE 
calaMidadE PÚBlica caUSadaS PElo coroNaVirUS - coVid/19, Por 
MEio dE coNVocaÇÃo dE rEMaNEScENTE do PrEGÃo ElETroNico 
003/2021,  oNde se LÊ:  diSPENSa dE liciTaÇao Nº 7/2021-00014-
0000. LÊ-se: diSPENSa dE liciTaÇao Nº 7/2021-00022.

Protocolo: 676256
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP 20/2021
ata de reGistro de PreÇos Nº 020/2021, ata tem por objeto o 
registro de Preços para contratação de empresas do ramo pertinente para 
o fornecimento de Serviços de confecção de impressos destinados as ativi-
dades o Fundo Municipal de Saúde de Altamira/PA, especificados no Termo 
de referência, anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: coN-
TraTaNTE: o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE alTaMira, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no cNPJ sob o nº 13.707.794/0001-
70 - EMPrESa: rB coMUNicaÇÃo ViSUal EirEli EPP. cNPJ/Mf n.º 
27.232.2888/0001-86; valor global de r$: 77.605,00, para os itens: 1, 
3, 21, 54, 57, 65, 66, 69, 78 e 89. EMPrESa: Gráfica TaPaJÓS EirEli 
- cNPJ: 06.539.294/0001-00; valor global r$: 89.295,00, para os itens: 
2, 7, 9, 16, de 26 ao 30. 64, 70, 79, 80, 87, 88,90 e 91. EMPrESa: f. P. 
BorGES Gráfica E EdiTora - EPP - cNPJ: 07.829.743/0001-18; valor 
global r$: 38.770,00, para os itens: 4, 14, 24, 67 e 68. EMPrESa: aN-

TÔNio BriTo diaS EirEli - cNPJ: 06.901.190/0001-02; valor global r$: 
52.225,50, para os itens: 5, 11, 15, de 17 ao 20, 22, 23, 25, 31, 42, 43, 
50, 52, 55, 71, 72 e 92. EMPrESa: l. c. iNdÚSTria Gráfica E EdiTo-
ra lTda - cNPJ: 04.755.218/0001-07; valor global r$: 78.891,50, para 
os itens: 6, 8, 12, 13, de 32 ao 41, de 44 ao 49. 51, 53, 56, 58, 73, de 
81 ao 86. EMPrESa: frEE WaY coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - cNPJ: 
11.566.463/0001-31; valor global r$: 34.850,00, para os itens: 10, de 
59 ao 63, de 74 ao 77. Validade da ata é de 12 (doze) meses, a partir da 
assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 020/2021 
vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 020/2021 poderá ser acessada 
na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.
altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pa, 11/06/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP 20/2021
ParTES: fUNdo MUNiciPal dE alTaMira, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no cNPJ sob o nº 13.707.794/0001-70 - coNTra-
Tada: EMPrESa: rB coMUNicaÇÃo ViSUal EirEli EPP. cNPJ/Mf n.º 
27.232.2888/0001-86; contrato nº. 371/2021, valor r$: 77.605,00; EM-
PrESa: Gráfica TaPaJÓS EirEli - cNPJ: 06.539.294/0001-00; contra-
to nº. 372/2021, valor r$; 89.295,00; EMPrESa: f. P. BorGES Gráfica 
E EdiTora - EPP - cNPJ: 07.829.743/0001-18; contrato nº. 373/2021, 
valor r$; 38.770,00; EMPrESa: aNTÔNio BriTo diaS EirEli - cNPJ: 
06.901.190/0001-02; contrato nº. 374/2021, valor r$; 52.225,50; EMPrE-
Sa: l. c. iNdÚSTria Gráfica E EdiTora lTda - cNPJ: 04.755.218/0001-
07; contrato nº. 375/2021, valor r$; 78.891,50; EMPrESa: frEE WaY 
coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - cNPJ: 11.566.463/0001-31; contrato nº. 
376/2021, valor r$; 34.850,00; dotação orçamentária - 2.082, 2.083, 
2.084, 2.085, 2.087, 2.088, 2.090, 2.091, 2.094, 2.098, 2.102, 2.103, 
2.103, 2.105, 2.106, 2.017, 2.140, 2.108, 2.113, 2.115, 2.119, 2.120, 
2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.141, 2.133, 2.130, 2.128, 2.135, 2.136, 
2.139, 2.117, 2.118, 2.093, 2.134, 2.083, 2.086, 2.089, 2.089, 2.126, 
2.126, 2.134. 33.90.39.00-outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Vigência: até 31/12/2021; objeto: registro de Preços para contratação de 
empresas do ramo pertinente para o fornecimento de Serviços de confec-
ção de impressos destinados as atividades o fundo Municipal de Saúde de 
Altamira/PA, especificados no Termo de Referência, anexo I - www.altami-
ra.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 13/05/2021.
eXtrato de coNtratos
coNtrataNte - FUNdo MUNiciPaL de saÚde, coNTraTadoS: Breno 
Benicio lobato carvalho - cPf: 020.517.312-84 - contrato administrativo nº. 
2021/1426 no valor total de r$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); 
danielle da Silva rodrigues - cPf: 940.306.772-15 - contrato administrativo 
nº. 2021/1428 no valor total de r$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos re-
ais); adileida Silva dos Santos- cPf: 741.219.442-91 - contrato administra-
tivo nº. 2021/1050 no valor total de r$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos 
reais); Homero cabreira lima - cPf: 934.328.362-87 - contrato adminis-
trativo nº. 2021/1054 no valor total de r$19.800,00 (dezenove mil e oito-
centos reais); raquel fernandes do Nascimento costa - cPf: 611.080.812-
15 - contrato administrativo nº. 2021/1055 no valor total de r$19.800,00 
(dezenove mil e oitocentos reais); carla Monalisa Pinho fernandes - cPf: 
026.784.303-83 - contrato administrativo nº. 2021/1287 no valor total de 
r$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); fabio Batista carneiro - cPf: 
041.758.276-50  - contrato administrativo n º 2021/1393 no valor total de 
r$45.605,70 (quarenta e cinco mil e seiscentos e cinco reais e setenta centa-
vos); Jean carlo rodrigues Pereira- cPf:440.812.432-04 - contrato adminis-
trativo n º 2021/1502 no valor total de r$45.605,70 (quarenta e cinco mil e 
seiscentos e cinco reais e setenta centavos);amaury Prado Gonçalves - cPf: 
950.433.812-72  - contrato administrativo nº. 2021/1573 no valor estimado 
de r$: 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): ana catarina da Silveira 
Vargens - cPf: 905.330.462-20 - contrato administrativo nº. 2021/1141 no 
valor estimado de r$: 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): Ângela 
cristhina Magalhães de araújo  - cPf: 022.664.557-61 - contrato administra-
tivo nº. 2021/1169 no valor estimado de r$: 240.000,00 (duzentos e quaren-
ta mil reais): antônio carlos alves Sena Junior - cPf: 004.480.352-43  - contra-
to administrativo nº. 2021/1440 no valor estimado de r$: 240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil reais): Bianca coelho frugone  -cPf: 014.334.772-11- contrato 
administrativo nº. 2021/1172 no valor estimado de r$: 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais): carlos Juliano Santos Nunes - cPf: 487.351.163-15- contra-
to administrativo nº. 2021/1160 no valor estimado de r$: 240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil reais): Edson correia carvalho - cPf: 399.750.532-20 - contrato 
administrativo n º 2021/1010 no valor total de r$25.200,00(vinte e cinco mil e 
duzentos reais); Silvane da Silva Madureira - cPf:652.879.916-49 - contrato 
administrativo n º 2021/1065 no valor total de r$25.200,00(vinte e cinco 
mil e duzentos reais); Jessiane rodrigues da rocha - cPf:020.790.852-47- 
contrato administrativo n º 2021/1460  no valor total de r$25.200,00(vinte 
e cinco mil e duzentos reais);
retiFicaÇÃo de eXtratos de coNtratos
coNtrataNte - FUNdo MUNiciPaL de saÚde
caNceLar os coNtratos:
anna Gabriella Barbosa de Sousa - cPf: 008.497.462-13 contrato  n°2021/1179.
anna Gabriella Barbosa de Sousa - cPf: 008.497.462-13 contrato  n°2021/1180.
isandra ferreira Barbosa- cPf: 034.457.832-172  contrato n° 2021/1227.
rosemiro Batista de Souza filho - cPf: 998.144.042-68 n° 2021/1424.
contrato N°2021/1388: onde lê-se francisco rodrigues da Silva leia-se 
francisco rodrigues canedo.
contrato N°2021/11362 onde lê-se 11362 leia-se 1362 .

Protocolo: 676257
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaJÁs
aViso de LicitaÇÃo LeiLÃo
editaL Nº 01/2021
tiPo: Maior LaNce
a Prefeitura Municipal de anajás, torna público para conhecimento dos 
interessados que, com base na lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, fará leilão para alienação de bens móveis, considerados 
inservíveis ao Patrimônio Público Municipal (no estado de conservação em 
que se encontram, destinado a uso próprio e conforme relação de bens 
emitidos pela Secretaria Municipal de administração). objeto: alienação de 
veículos e de sucatas de veículos, maquinas e caminhões e embarcações 
inservíveis (estado desucata) para o serviço público. a Sessão será reali-
zadano dia 21/07/2021, às 10h:00min, na Prefeitura Municipal de anajás, 
na Sala da cPl, localizada rua Pedro José da Silva, n° 01 - Bairro centro 
- cEP: 68810-000 - anajás/Pa. o Edital está a disposição dos interessados 
das 08:00 às 12:00 hs, no endereço acima ou nos sites:https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/,https://anajas.pa.gov.br.
ViValdo MENdES coNcEiÇÃo
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 676259
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AUGUSTO CORRÊA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUGUsto corrÊa
aVisos de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2021-0024. a pre-
feitura Municipal de augusto corrêa/Pará, comunica que realizará licitação do tipo 
menor preço por item. objeto: registro de preços para eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de alimentação tipo marmitex, destina-
do a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de augusto 
corrêa/Pa, com abertura no dia 19/07/2021 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/.
PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2021-0025. a prefeitura Municipal de au-
gusto corrêa/Pará, comunica que realizará licitação do tipo menor preço 
por item. objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa 
especializada na aquisição e recargas de Gás liquefeito de Petróleo (GlP) e 
água mineral para atender as demandas da Prefeitura e Secretarias do mu-
nicípio de augusto corrêa/Pa, com abertura no dia 20/07/2021 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://lici-
tanet.com.br/. francisco Edinaldo Queiroz de oliveira - Prefeito Municipal.

Protocolo: 676261
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aVisos de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/0152021-Pe-PM-
cP-seMed. objeto: contratação de Empresa Especializada para a locação 
veículos para o atendimento do Transporte Escolar dos alunos Matriculados 
na Rede Municipal de Educação de Capitão Poço/Pa, conforme especificações 
contidas no anexo i do Termo de referência e as exigências estabelecidas 
neste Edital e demais anexos.abertura: 16/07/2021 às 15:30h
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/0162021-PP-srP-PMcP-oBras. objeto: re-
gistro de Preços Para Eventual e futura contratação de Empresa Especializada 
Para aquisição de tubos de concreto armado, em atendimento às necessidades 
da Secretaria Municipal de obras do Município de capitão Poço/Pa, conforme 
descrição no anexo i - Termo de referência. abertura: 16/07/2021 às 08:00h.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/0172021-PP-srP-PMcP-seMad. obje-
to: registro de Preços Para Eventual E futura contratação de Empresa Es-
pecializada Para aquisição de Pneus, câmaras de ar, Protetor de câmaras 
E recapagem de Pneus Para frota de Veículos E Maquinas da administra-
ção Municipal destinado atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias 
e fundos Municipais do município de capitão Poço/Pa, conforme descrição 
no anexo i - Termo de referência. abertura: 16/07/2021 às 10:00h.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/0182021-PP-srP-PMcP-seMad. objeto: 
registro de Preços Para Eventual e futura contratação de Empresa Especia-
lizada Para Prestação de Serviços de Hospedagem no Município de capitão 
Poço/Pa, Para atender a diversos setores e Secretarias, Para Participação Ex-
clusiva de Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
individual, instaladas No Município de capitão Poço/Pa, conforme descrição 
no anexo i - Termo de referência.abertura: 16/07/2021 às 13:20h.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/0192021-PP-srP-PMcP-seMad. obje-
to: registro de Preços Para Eventual e futura contratação de empresa 
especializada Para Prestação do Serviço de fornecimento de refeições 
do Tipo Marmitex e Self Service para atender as Necessidades da Pre-
feitura, fundos e demais Secretarias Municipais do Municipio de capitão 
Poço/Pa, conforme descrição no anexo i - Termo de referência.abertura: 

16/07/2021 às 14:30h. retirada dos Editais: Na Sala da cPl, situado na 
av. Mura carvalho s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado 
do Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderão ser retirados no site 
Portal da Prefeitura na Url https://www.capitaopoco.pa.gov.br/e no Mural 
das licitações do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações com-
plementares poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.
br e cplcapitaopoco@gmail.com Prefeito Municipal: João Gomes de lima.

Protocolo: 676262
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo
a) Espécie: Terceiro Termo aditivo (Prazo e Valor) ao contrato N° 003/2020 
SEMidU, referente ao processo licitatório (concorrência Pública 001/2019), 
firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA e a empresa Hb20 
construções Eireli, cNPJ: 15.482.315/0001-90; b) objeto: Prorrogação do 
termo contratual referente a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EfETUar 
rEcUPEraÇÃo da Pa-449 - TrEcHo coNcEiÇÃo do araGUaia a flo-
rESTa do araGUaia - Pa, coM EXTENÇÃo dE 116KM, NoS MUNiciPioS 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa E florESTa do araGUaia-Pa, EM 
coNforMidadE coM o ProcESSo 2019/43667, coNVENio 001/2019/
SETraN, coNforME ProJEToS BaSicoS E dEMaiS aNEXo. c) funda-
mento legal: § 1º do art. 57 c/c § 1º do art. 65 da lei nº 8.666/93. d) Vi-
gência/Valor: o presente Termo aditivo tem como vigência de 01/07/2021 
até 28/12/2021. fica acrescido no valor total do contrato n° 003/2020, a 
importância de r$ 1.409.335,66 (Um Milhão e Quatrocentos e Nove Mil e 
Trezentos e Trinta e cinco reais e Sessenta e Seis centavos), passando a 
constar como valor contratual o montante de r$ 8.271.832,82 (oito Mi-
lhões e duzentos e Setenta e Um Mil e oitocentos e Trinta e dois reais e 
oitenta e dois centavos), perfazendo-se assim um aumento de 20,54%. 
e) Signatários: pelo contratante, o Sr. Jair lopes Martins e pelo contratado 
o Sr. Manoel Gonçalves de Macedo. conceição do araguaia-Pa, 05 de Julho 
de 2021. Heloisa Mendes Sousa francisco. Presidente da cPl

Protocolo: 676264
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa / Pa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe srP 009/2021 PMc
o PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrUÇa/Pa, torna público que foi adjudi-
cado e Homologado o PrEGÃo ElETrÔNico Nº PE SrP 009/2021 - Pro-
cesso administrativo nº 0204-01/2021, cujo objeto e registro de pre-
ço contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente: 
móveis, eletrodomésticos para atender a prefeitura municipal, secretarias, 
departamentos e fundos e do município de curuçá/pa., tendo como Ven-
cedores as empresas coSTa SiMao lTda- cnpj: 09.138.830/0001-54, 
no Valor r$ 189.790,00, Estação comércio e Serviços Eireli-EPP,cNPJ: 
19.321.144/0001-78,  r$ 472.565,00, Go VENdaS ElETroNicaS EirE-
li -cnpj: 36.521.392/0001-81 com valor r$ 15.397,10, KcrS coMEr-
cio dE EQUiPaMENToS EirEli EPP cnpj: 21.971.041/0001-03 com valor 
r$ 9.350,00, NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda cnpj: 
07.041.480/0001-88 com valor R$ 917.214,39.  ;Curuça/PA, Jefferson 
ferreira de Miranda- Prefeito Municipal.
eXtrato de reGistro de PreÇos
oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº PE SrP 009/2021PMc
oBJETo: registro de preço  contratação de pessoa jurídica para aquisição de 
material permanente: móveis, eletrodomésticos para atender a prefeitura 
municipal, secretarias, departamentos e fundos e do município de curuçá/pa. 
ÓrGÃo GErENciador: Prefeitura municipal de curuça coSTa SiMao lTda- 
cnpj: 09.138.830/0001-54, no Valor r$ 189.790,00, Estação comércio e 
Serviços Eireli-EPP,cNPJ: 19.321.144/0001-78,  r$ 472.565,00, Go VENdaS 
ElETroNicaS EirEli -cnpj: 36.521.392/0001-81 com valor r$ 15.397,10, 
KcrS coMErcio dE EQUiPaMENToS EirEli EPP cnpj: 21.971.041/0001-03 
com valor r$ 9.350,00, NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda 
cnpj: 07.041.480/0001-88 com valor r$ 917.214,39.  curuça/Pa aSSiNaTU-
ra: 14/06/2021. ViGÊNcia: 12 (doze) meses.

Protocolo: 676266
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 
003/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 1.664/2021-PMM, objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SEr-
ViÇoS dE rEforMa da EScola MUNiciPal dE ENSiNo fUNdaMENTal Ba-
Silio MiGUEl, localiZada Na rUa daS caciMBaS, S/N, Bairro aMaPá, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Ho-



 diário oficial Nº 34.629  93 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

mologado a empresa coNSorcio PMB, tendo como líder a empresa coNS-
TrUTora BaSTo EirEli inscrita no cNPJ 29.551.795/0001-08, vencedora 
com o Valor ToTal: r$ 712.970,94. assinatura: em 05/07/2021, Secretária 
Muncipal de Educação - MarilZa dE oliVEira lEiTE - Secretária.

Protocolo: 676270
contrato n° 347/2021-FMs. Processo administração nº 
7.402/2021/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 
050/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de medicamentos 
para manutenção e implantação de leitos para atendimento de pacien-
tes acometidos por coVid-19 no Hospital Municipal de Marabá. Empre-
sa: ErEfarMa ProdUToS Para SaÚdE EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
15.439.366/0001-39, Valor:  r$ 61.880,00 (sessenta e um mil oitocentos 
e oitenta reais), dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Mé-
dia e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 29 de junho de 2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/Pa.
atenciosamente,
raimundo Marques de Matos
diretor financeiro SMS

Protocolo: 676271
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 025/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo 
adMiNistratiVo N° 12.929/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). 
data da Sessão: 23/Jul/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE 1000 
METroS dE MUro EM diVErSoS iMÓVEiS PÍBlicoS do MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa.  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.
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 034/2021-ceL/seVoP/PMM, Pro-
cESSo adMiNiSTraTiVo N° 13.856/2021-PMM - Tipo Menor Preço (item 
e lote). data da Sessão: 19/Jul/2021 - 09h00min (horário local). objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES (TiPo MarMiTEX) E laNcHES, ViSaNdo o 
aTENdiMENTo da UNidadE GESTora SoliciTaNTE; SEcrETaria MUNici-
Pal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS E aS UNidadES ParTiciPaNTES da 
adMiNiSTraÇÃo PÚBlica do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  recursos: Pró-
prios - 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.: 
dilsirlei Solidade albuquerque - Pregoeiro-cEl/SEVoP.

Protocolo: 676267
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 024/2021-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo N° 12.232/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). data 
da Sessão: 26/Jul/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE coBErTUra METa-
lica Na QUadra da EMEf darcY riBEiro, localiZada Na aVENida 
Boa ESPEraNÇa, S/N, Bairro JardiM BoM PlaNalTo, ZoNa UrBaNa 
do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  recursos: federais e 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: 676268
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 224/2021/cPL, Beneficiária - FE-
NiX coMErcio E MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS lTda - cNPJ: 
15.375.259/0001-94 - vencedora do Grupo: 01 perfazendo o valor total 
de: r$ 521.917,60 (Quinhentos e vinte e um mil novecentos e dezes-
sete reais e sessenta centavos). Vigência da ata: 12 meses a partir da 
assinatura. oriundas do Pregão Eletrônico nº 051/2021-cPl/PMM. Proces-
so licitatório nº 7.540/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado Na iNSTalaÇÃo, 
dESiSTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa coM EVENTU-
al SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS dE cENTraiS dE ar E ar coNdicioNado 
Para SUPrir aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E 
daS UNidadES ViNcUladaS a ESTa SEcrETaria No MUNicÍPio dE Ma-
raBá-Pa. Marabá 05/07/2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal 
de Saúde - SMS - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 676269
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

MUNicÍPio de ÓBidos/Pa
aViso de cHaMada PÚBLica Nº 001/2021/PMo.
oBJETo: crEdENciaMENTo dE PrESTadorES dE SErViÇo, do TiPo 
PESSoa JUrÍdica E PESSoa fÍSica, para a locação de veículos diversos 
de pequeno porte e embarcações, incluindo condutores devidamente ha-
bilitados, manutenção preventiva e corretiva e demais encargos, exceto 
combustíveis, para atendimento das necessidades finalísticas e administra-

tivas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Óbidos/Pa. Período para o 
credenciamento: 08/07/2021 a 28/07/2021, de Segunda a Sexta - feira, 
das 09:00 às 13:00 horas. abertura dos envelopes e análise das docu-
mentações e propostas: 03/08/2021, às 09:00h. local: departamento de 
licitações - Sede da Prefeitura Municipal de Óbidos/Pa, sito à rua dep. 
raimundo chaves, n°338 - centro, Óbidos/Pa, cEP:68.250-000; e-mail: 
cplicitacaopmo@gmail.com. Genival ferreira da Silva - Presidente da cPl.
aViso de toMada de PreÇos Nº: 002/2021/PMo/seMPoF.  regime 
de Execução: indireta por Preço Global, critério de Julgamento: Menor Preço 
Global. objeto: contratação de empresa com mão de obra especializada para 
executar os serviços de construção da Praça da orla, no município de Óbidos-
Pa. abertura: 10/08/2021, às 9h. local de aquisição dos editais e realização 
do certame: Prefeitura Municipal de Óbidos - Pa/ Setor de licitação, rua dep. 
raimundo chaves, 338 - centro; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no ho-
rário de 8h às 13h. https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico e  https://
obidos.pa.gov.br. Genival ferreira da Silva - Presidente da cPl.

Protocolo: 676273
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de terMo aditiVo. esPÉcie: 3º termo aditivo ao contra-
to nº 2019/0107001-tP, oriundo da Tomada de Preço nº 001/2019 cPl/
PMo. contratante: Prefeitura Municipal de ourém, contratada: E Strutural 
construções e Serviços Eireli, cNPJ: 08.928.777/0001-22. objeto: prorroga-
ção do prazo de vigência de contrato, cujo o objeto é a obra de construção de 
unidade de educação básica com 06(seis) Salas de aulas, padrão fNdE, Muni-
cípio de ourém/Pa. Prazo de Vigência é de 180(cento e oitenta) dias. data de 
assinatura: 21/06/2021. francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 676275
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP N° 035/2021.
o MUNiciPio dE PacaJá/fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, torna público 
e para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na se-
guinte modalidade e características:
ModalidadE: PrEGÃo, Na forMa ElETrÔNica.
TiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
oBJETo: registro de Preço para possível futura contratação de empresa 
especializada em desenvolvimento de sistemas integrados de gestão edu-
cacional aplicado exclusivamente ao setor público para fornecimento de 
licença de uso de software por prazo determinado (locação), com atualiza-
ções que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, 
serviços de implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico de 
todos os sistemas/módulos fornecidos.
aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 19 de JUlHo de 2021, às 14h30Min.
forMaliZaÇÃo dE coNSUlTaS: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do TcM/Pa, 
no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de licitações 
do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação 
pelo e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
SiSTEMa ElETrÔNico: liciTaNET.
Pacajá/Pa, 01 de julho de 2021.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 676276
MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP N° 035/2021.
o MUNiciPio dE PacaJá/fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, torna público 
e para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na se-
guinte modalidade e características:
ModalidadE: PrEGÃo, Na forMa ElETrÔNica.
TiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
oBJETo: registro de Preço para possível futura contratação de empresa 
especializada em desenvolvimento de sistemas integrados de gestão edu-
cacional aplicado exclusivamente ao setor público para fornecimento de 
licença de uso de software por prazo determinado (locação), com atualiza-
ções que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, 
serviços de implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico de 
todos os sistemas/módulos fornecidos.
aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 23 de JUlHo de 2021, às 09:h30Min.
forMaliZaÇÃo dE coNSUlTaS: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do TcM/Pa, 
no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de licitações 
do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação 
pelo e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
SiSTEMa ElETrÔNico: liciTaNET.
Pacajá/Pa, 05 de julho de 2021.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 676278
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210353
oriGEM iNEXiGiBilidadE Nº 6/2021-001PGM
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ PGM
coNTraTada(o) ZÊNiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S.a
oBJETo contratação de empresa, para ministrar curso, com o tema: o QUE 
MUda coM a NoVa lEi dE liciTaÇÕES?, na modalidade online in company, 
com carga horária de 20 (vinte) horas, com o objetivo de capacitar e atuali-
zar os servidores da Procuradoria Geral do Município, central de licitações e 
contratos e controladoria Geral do Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 61.618,00 (sessenta e um mil, seiscentos e dezoito reais)
ViGÊNcia 60 (sessenta dias) a partir da assinatura pelas partes .
daTa da EMiSSÃo 29 de Junho de 2021

Protocolo: 676319
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo deserto. a Prefeitura Municipal de Prainha, vem 
tornar público que no dia 26 de junho de 2021, às 10:00 horas e quin-
ze minutos, considerou dESErTo o ProcESSo liciTaTorio N° 9/2021-
260305, Modalidade: registro de Preço Para Eventual contratação de 
Serviços de Hospedagens e Hotelaria, Visando atender as Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Prainha/Pá. demais informações pelo e-mail licita-
prh@gmail.com ou na Sala da cPl/PMP localizada na Pá 419, Prainha/Ja-
tuarana, km 01-Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará. davi Xavier Xavier 
de Moraes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 676279
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°051/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021/srP/PMsa
objeto: registro de preço para contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de lava jato na frota de veículos leves, motocicletas 
e maquinas pesadas para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
assistência Social, Secretaria Municipal de agricultura, Secretaria Munici-
pal de obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de infraestrutura e 
Transporte, Secretaria Municipal de Meio ambiente e Secretaria Municipal 
de administração. abertura no dia 22/07/2021 ás 08:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal 
da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, www.portaldecompras-
publicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 676282
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°035/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021/FMs
objeto: aquisição de equipamentos/material permanente para a im-
plantação do ESUS-PEc nas Estratégias da Saúde da família cristalino, 
ESf. irmã renee Jeane delorne, ESf. José Maria Mattos, ESf. Terezi-
nha abreu Vita e ESf. São José, Segundo Quantitativos e demais con-
dições Estabelecidas neste Termo de referência e na Proposta de aqui-
sição n°12835.008000/1200-01 do Ministério da Saúde. abertura no dia 
22/07/2021 ás 11:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 676284
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°052/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021/srP/FMs
objeto: registro de preços para aquisição de materiais e suplementos de 
informática para atender a diversos Setores da Secretaria Municipal de 
Saúde, Hospital Municipal São francisco de assis, Maternidade Municipal 
São francisco de assis. abertura no dia 22/07/2021 ás 13:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 676285

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 089/2021-seMsa
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear servidores com o fim específico de fiscalizar o contrato 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 028/2021 e Processo administrativo 
nº068/2021que versam sobre contratação de Empresa Espcializada Para 
Exames de análise clínica (Hemograma animal),Pela Secretaria Munici-
pal de Saúde de Santarém. Titular: fernando dantas da Mota - Matrícula 
86815,cPf nº 636.469.782-87 e rG 3358566-SSP/Pa, Servidor da SEM-
Sa; Suplente - Jorge Baltazar de oliveira Viana - Matrícula 33416, cPf nº 
324.194.222-87 e rG: 1359512, Técnico da diViSa/SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Santarém/Pa, de 25 de Junho de 2021. Vânia Maria azevedo 
Portela - Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.
PorTaria Nº 088/2021-SEMSa
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscaliza-
dores dos contratos referentes aos Serviços de agenciamento de Viagens, 
compreendendo os Serviços de reserva, Emissão, remarcação e cancela-
mento de Passagens aéreas Nacionais, para a atender Secretaria Municipal 
de Saúde de Santaréme setoriais. Titular: Elcivania Miranda lopes - Matrí-
cula 86062, cPf: 914.470.972-20, rG: 5539827 - SSP/Pa. Servidora da 
SEMSa. Suplente: Monica cristina correa carvalho - Matrícula 52575, cPf: 
439.864.042-87. Servidora da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Santarém/Pa, de 10 dejunhode 2021. Vânia Maria azevedo 
Portela - Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 676280
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria Municipal de Juventude, esporte e Lazer - seMJeL
Portaria Nº 007/2021-seMJeL, de 05/05/2021.
o Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer, no uso de suas atri-
buições legais, conforme decreto nº 015/2021 - GaP/PMS, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. rESolVE:
art. 1º designar a servidora abaixo indicada para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e lazer e a(s) empresa(s) es-
pecializada(s) contratada(s) para prestação de serviços contínuos de ma-
nutenção do gramado do campo de futebol do Estádio colosso do Tapajós, 
para atender a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e lazer. - Edi-
clElMa PErEira MariNHo - Matricula n° 83805.
Art. 2º Para fiscal substituto fica designado o servidor:
fraNciSco alMir liMa - Matricula n° 86777.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, apli-
cando-se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em 
execução. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete 
do Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEMJEl, aos cinco 
dias do mês de maio de dois mil e vinte e um. Esequiel aquino de azevedo 
- Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEMJEl/decreto nº 
015/2021-GaP/PMS

Protocolo: 676317
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo. a Prefeitura Municipal de São Miguel do 
Guamá. resolve homologar em favor das Empresas: alessandro do Nasci-
mento Silva comércio, cNPJ: 10.201.314/0001-06, valor total de 5.658,00 
(cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais); empresa: Peg Pag co-
mércio de alimentos Eireli, cNPJ: 04.470.529/0001-20, valor total de 
r$ 1.086.853,92 (um milhão, oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta 
e três reais e noventa e dois centavos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 
009/2021, Processo administrativo Nº 00000128/21 que tem por obje-
to: registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de 
São Miguel do Guamá/Pa. data da Homologação 02/07/2021.
aViso de LicitaÇÃo Fracassada. a Prefeitura Municipal de São Mi-
guel do Guamá/Pa, através de sua Pregoeira, torna público que não houve 
licitante habilitado/classificado na sessão pública do Pregão Eletrônico SRP 
Nº 008/2021, cujo objeto é a “ registro de preços para futura e eventual 
aquisição de água mineral, gelo em escama, vasilhames de gás 13kg e 
recargas em botijões de gás liquefeito de petróleo - GlP 13Kg, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de 
São Miguel do Guamá/Pa. a licitação foi declarada fracaSSada. Priscila 
Spindola franchi - Pregoeira.
eXtrato de reGistro de PreÇos. Prefeitura Municipal de São Mi-
guel do Guamá. Pregão Eletrônico SrP nº 009/2021. objeto: registro de 
preços para aquisição de gêneros alimentícios, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de São Mi-
guel do Guamá/Pa. Vigência: 12 meses. data da assinatura: 02/07/2021. 
contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, cNPJ nº: 
05.193.073/0001-60. contratado: alessandro do Nascimento Silva co-
mércio, cNPJ: 10.201.314/0001-06. valor total de 5.658,00 (cinco mil, 
seiscentos e cinquenta e oito reais); Peg Pag comércio de alimentos Eireli, 
cNPJ: 04.470.529/0001-20, valor total de r$ 1.086.853,92 (um milhão, 
oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois cen-
tavos. Eduardo Sampaio Gomes leite - Prefeito Municipal.
retiFicaÇÃo. a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna 
público a retificação da publicação do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2021, 
circulada em 05/07/2021 no doE/Pa pág. 89, d.o.U seção 3 pág. 234, 
diário do Pará pág. B8, como segue: oNde se LÊ: data de abertura: 
14/07/2021, Leia-se: 15/07/2021, permanecendo inalteradas as demais 
informações. Eduardo Sampaio Gomes leite - Prefeito Municipal

Protocolo: 676287
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
QUarto aditiVo ao coNtrato Nº 20200039
o Município de SoUrE, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoU-
rE, inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a 
rUa, representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, PrEfEiTo, 
doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e M & H coNSTrUTora lTda, 
inscrito(a) no cNPJ 24.465.228/0001-15, com sede na aV. dr. MiGUEl 
dE SaNTa BriiGida 1310, SaliNoPoliS, Salinópolis-Pa, cEP 66721-000, 
representada por PAULO DE JESUS SANTOS DA SILVA, já qualificados no 
contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, 
consubstanciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 
31 de dezembro de 2021, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93.
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte 
dotação orçamentária:
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere 
o presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SoUrE - Pa, 24 de Março de 2021

Protocolo: 676288
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aVisos de ratiFicaÇÃo. origem: dispensa nº 7/2021-1606001. 
objeto: contratação de Empresa Especializada em locação de aeronave 
Monomotor convencional Para Serviços de Transporte de Pacientes Emuti 
aérea em caráter de Urgência e Emergência com Equipe Técnica Especia-
lizada. contratante: fundo Municipal de Saúde de Tomé - açu. contrata-
do: Santarém Taxi aéreo ltda, cNPJ nº 10.626.900/0001-00. fundamento 

legal: lei nº 8.666/93; lei nº 14.035/2020, art.4º; Medida Provisória nº 
1.047/2021, art. 14º. Data da Ratificação: 23/06/2021.
oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-1204001. objeto: aquisição 
Emergencial de Bombas d’agua, Para atender as demandas do Município de 
Tomé açu. contratante: Prefeitura Municipal de Tomé-açu. contratado: agro-
nag comercio e representações ltda, cNPJ nº 01.270.939/0001-39. funda-
mento legal: art. 24, inciso iV, da lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
suas atualizações posteriores. Data da Ratificação: 23 de Abril de 2021.
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20212420. origem: dis-
pensa nº 7/2021-1606001. contratante: fundo Municipal de Saúde de Tomé 
- açu. contratado: Santarém Taxi aéreo ltda, cnpj nº 10.626.900/0001-
00. objeto: contratação de Empresa Especializada em locação de aero-
nave Monomotor convencional Para Serviços de Transporte de Pacientes 
em UTi aérea Em caráter de Urgência e Emergência com Equipe Técnica 
Especializada. Valor Global: r$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil re-
ais). Vigência: 24 de junho de 2021 a 30 de setembro de 2021. alzira lino 
Soares oliveira - Secretária Municipal de Saúde.
coNtrato 20213007. origem: dispensa nº 7/2021-1204001. contra-
tante: Prefeitura Municipal de Tomé-açu. contratado: Santarém Taxi aé-
reo ltda, cnpj Nº 10.626.900/0001-00. objeto: aquisição Emergencial de 
Bombas d’agua, Para atender as demandas do Município de Tomé açu. 
Valor Global: r$ 52.520,00(cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte reais). 
Vigência: 26 de abril de 2021 a 26 de agosto de 2021. João francisco dos 
Santos Silva - Prefeito em exercício.

Protocolo: 676290
..

ParticULares
.

a empresa NordisK FLorestaL e coMÉrcio de Madeiras Ltda, 
inscrita no cNPJ 97.541.941/0001-74, Torna Público que requereu à Secre-
taria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a renovação 
da l.o. 12630/2021 através do processo 9357/2021

Protocolo: 676293
..

eMPresariaL
.

sisa saLVaÇÃo eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiarios Ltda, torna públi-
co que requereu  junto a SEMMa/STM, a prorrogação da licença de instalação  - 
li, sob protocolo nº 2021.Pli.0000508, para atividade de Parcelamento do solo/
loteamento/desmembramento, sem fracionamento, em Santarém/Pa.

Protocolo: 676294
JosÉ NUNes de aNdrade torna público que requereu da SEMMa a re-
novação licença de atividade rural nº 25/2020, sob protocolo nº 294/21, 
p/pecuária da fazenda Bela Vista i, mun. igarapé-açú/Pa.

Protocolo: 676304
o eMPreeNdiMeNto aUto Posto PacHeco 2 Ltda, coM o cNPJ 
09.152.988/0001-89, TorNa PÚBlico QUE rEQUErEU da SEMMa/oUrÉM 
SoB o ProTocolo Nº 149/2020 a licENÇa dE oPEraÇÃo Para aTiVidadE 
dE coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUSTÍVEiS Para VEÍcUloS aUToMoTorES.

Protocolo: 676306
caMPo rico BrasiL coMÉrcio de FertiLiZaNtes s.a., tor-
na público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - lo nº 
2021/0000053, válida até 19/06/2025, para atividade de fabricação de 
adubos e fertilizantes, exceto organo-Minerais, em Santarém/Pa.

Protocolo: 676296
aLFa aUto Posto Ltda - Me, torna público que recebeu da seM-
Ma/stM, a licença de operação - lo nº 2021/0000049, válida até 
09/06/2025, para atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 676297
aMaraL costa MediciNa  diaGNÓstica s/e Ltda, 
04.572.038/0022-14, torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de ananindeua - SEMa a licença ambiental de operação 
n°l062721 para atividade de laboratórios clínicos localizado na TV WE 72, 
cidade Nova Vi, 991- coqueiro, cep 67.130-140, ananindeua/Pa.
aMaraL costa MediciNa diaGNÓstica s/e Ltda, 
04.572.038/0021-33, torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de ananindeua - SEMa a licença ambiental de operação 
n° l062621 para atividade de laboratórios clínicos localizado na TV WE 11, 
cidade Nova i, N°12, cep 67.130-520, ananindeua/Pa.

Protocolo: 676298
FertiteX aGro - FertiLiZaNtes e ProdUtos aGroPecUarios 
Ltda, torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - 
lo nº 2021/0000054, válida até 19/06/2025, para atividade de armazém 
para grãos e deposito de agrotóxicos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 676299
M M c sacramento comercio de Gás eireli / central do Gás, cNPJ: 
18.353.799/0001-65, localizado a rua Tocantins, 01, loteamento Jonas, 
Bairro Bela Vista, torna público que está requerendo junto à SEMMa-Tucu-
ruí, a lo - licença de operação para a atividade de comercio Varejista de 
Gás liquefeito do Petróleo (GlP).

Protocolo: 676300
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Pedido de LiceNÇa de oPeraÇÃo aMBieNtaL
a empresa BioFar HosPitaLar eireLi nº o cNPJ 19.056.683/0001-
27, torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio am-
biente de ananindeua - SEMa a licença de operação ambiental para par-
ticipações em Processos licitatórios, com o endereço rua da Providência, 
alameda Esmeralda 5B através do requerimento código: r067221.

Protocolo: 676301
sUcataria PiNHeiros Ltda, torna público que recebeu da seMMa/
stM, a licença de operação - lo nº 2021/0000043, válida até 26/05/2025, 
para atividade de Prensagem de material reciclável, em Santarém/Pa.

Protocolo: 676302
GUetNer e MartiNs Ltda cNPJ: 05.861.201/0001-05 localizada na 
folha 17 Quadra 02 lotes 02 e 03 Bairro Nova Marabá - Marabá (Pa) 
torna público que recebeu da SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade do Pará/Pa) a sua licença de operação (lo: 
12862/2021 - Processo: 2021/3064 - validade: 27/06/2025) para ativida-
de de Transporte de substâncias e Produtos Perigosos (NV: 01).

Protocolo: 676303
aLiaNÇa Norte arMaZÉNs Gerais Ltda, torna público que recebeu da SEM-
Ma/STM, a licença de operação - lo nº 2021/0000050, válida até 12/06/2025, 
para atividade de armazéns gerais - armazém para fertilizantes, em Santarém/Pa.

Protocolo: 676318
FaccHiNi sa, inscrita no cNPJ nº 03.509.978/0029-72, torna público 
que recebeu da SEMMa - SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE MariTUBa/Pa, a renovação de licENÇa dE oPEraÇÃo - lo sob o 
nrº 0075/2021, referente ao processo 0016/2021, com validade de 01 
ano, para atividade de Montagem de cabines, carrocerias e reboques para 
caminhões, na rod. Br 316, SN, Km 15, Bairro Park Verde, Marituba, Pa.

Protocolo: 676315
cÂMara MUNiciPaL de BreU BraNco
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº Pe-cPL-004/2021-cMBB
Processo administrativo nº 2021.0615/cMBB
O Município de Breu Branco - Câmara, por intermédio do Pregoeiro oficial, 
torna público que realizará a licitação supramencionada, com abertura da ses-
são na data de 16/07/2021 às 08h00min, horário de Brasília-df, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: registro de preços para 
o fornecimento de materiais de expediente e outros artigos de papelaria e 
armarinho, para suprir as necessidades da câmara Municipal de Breu Branco-
PA, conforme especificações, quantidades estimadas e preços constantes no 
Termo de referência, anexo i e i-a do edital. Tipo: Menor Preço por lote. o 
Edital estará disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br e portal 
de transparência www.camaramunicipalbreubranco.pa.gov.br. Breu Branco-
Pa, 05/07/2021. roberto dos Santos alves. Pregoeiro.

Protocolo: 676311
aMeta eNGeNHaria Ltda, inscrita no cNPJ nº 04.101.986/0001-47, 
torna público que está recebendo da SEMMa - SEcrETaria MUNiciPal 
dE MEio aMBiENTE dE ToMÉ aÇU - Pa a licENÇa oPEraÇÃo - lo com 
validade até 01/07/2023, sob o processo de n° 0000004826/2021, para 
atividade de canteiro de obras com instalações administrativas e ativida-
des de Apoio (Oficina, Tancagem, Usina de Asfalto, Outras). Localizada no 
endereço ramal Ponte, colônia Jamic, S/N, cep nº68.680-000

Protocolo: 676314
FUNdo MUNiciPaL de saÚde de NoVo rePartiMeNto
aViso de resULtado de Processo - PreGÃo eLetrÔNico srP 8/2021-004
o fundo Municipal de Saúde de Novo repartimento torna público o resul-
tado do Pregão Eletrônico SrP 8/2021-004. cujo objeto é: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de medicamentos da farmácia básica 
destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Novo repartimento, notadamente as Unidades Básica de Saú-
de. Vencedores: d l HoSPiTalar diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda-EPP cNPJ: 03.602.727/0001-37, com valor total de r$ 890.710,00, 
GoiaS coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS lTda - ME cNPJ: 
10.495.738/0001-20, com valor total de r$ 142.400,00, diSTriBUi-
dora oMEGa lTda cNPJ: 11.187.037/0001-97, com valor total de r$ 
452.380,00, a. M. B. farMacEUTica coM. diST. E rEPrESENTaÇÃo lTda 
cNPJ: 04.508.780/0001-36, com valor total de r$ 229.900,00, a c co-
MErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS EirEli cNPJ: 38.084.429/0001-
87, com valor total de r$ 929.894,00, Pdl NETo coMErcio aTacadiSTa 
dE MEdicaMENToS EirEli cNPJ: 30.571.825/0001-27, com valor total 
de r$ 318.685,00, E S diSTriBUidora dE MEdicaMENToS EirEli cNPJ: 
04.439.126/0001-18, com valor total de r$ 1.627.555,00, com valor to-
tal de r$ 4.591.524,00, cujo resultado foi homologado na forma da lei 
8.666/93. Novo repartimento - Pa, 28 de junho de 2021. ordenador (a) 
de despesas aline Barros Sulzbach.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
Pregão eletrônico srP Nº. 8/2021-004, aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS - oBJETo: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos da farmácia básica destinado a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Novo repartimento, nota-
damente as Unidades Básica de Saúde. Prazo de Vigência: 12 meses. Ór-
gão Gerenciador: fundo Municipal de Saúde de Novo repartimento, cNPJ: 
09.555.110/0001-94. fornecedores: d l HoSPiTalar diSTriBUidora dE 

MEdicaMENToS lTda-EPP cNPJ: 03.602.727/0001-37, GoiaS coMErcio 
dE ProdUToS farMacEUTicoS lTda - ME cNPJ: 10.495.738/0001-20, 
diSTriBUidora oMEGa lTda cNPJ: 11.187.037/0001-97, a. M. B. far-
MacEUTica coM. diST. E rEPrESENTaÇÃo lTda cNPJ: 04.508.780/0001-
36, a c coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS EirEli cNPJ: 
38.084.429/0001-87, Pdl NETo coMErcio aTacadiSTa dE MEdica-
MENToS EirEli cNPJ: 30.571.825/0001-27, E S diSTriBUidora dE ME-
dicaMENToS EirEli cNPJ: 04.439.126/0001-18, com valor total de r$ 
4.591.524,00. Novo repartimento - Pa, 30 de junho de 2021, ordenador 
(a) de despesas aline Barros Sulzbach.

Protocolo: 676307
aLBras - aLUMÍNio BrasiLeiro s/a
a alBraS - alumínio Brasileiro S/a, torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, 
a autorização para a atividade de captura, coleta, resgate, transporte 
e soltura de fauna silvestre para fins de inventário de fauna terrestre e 
aquática, a ser realizada no município de Barcarena (Pa).

Protocolo: 676308
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 048/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços 
de Gerenciamento do abastecimento da frota de veículos oficiais do SESI-PA, 
com utilizações de cartões magnéticos para aquisição de combustíveis nos 
postos credenciados e implantação de sistema integrado via WEB, em tempo 
real, para monitoramento de veículos, em todo o estado do Pará.
aBErTUra: 22 de julho 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), 06 de julho de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 676309
estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas
serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 047/2021-saaeP; oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
001.2021.PE.SaaEP coNTraTaNTE: SaaEP-SErViÇo aUTÔNoMo dE 
áGUa E ESGoTo dE ParaUaPEBaS/Pa; coNTraTada(o): BiddEN co-
MErcial lTda; oBJETo: contratação de empresa especializada na aquisi-
ção de produtos químicos destinados ao processo de tratamento de água e 
esgoto, executados pelo Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauape-
bas - SaaEP, no Estado do Pará. Valor ToTal: r$ 700.000,00 (setecentos 
mil reais), PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 2801. – 
SAAEP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – Classifi-
cação funcional: 17.512.3058.2.312 - Manut. e operação do Sistema de 
Abasteci mento Agua e Esgoto da Zona Urbana , Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, no valor de r$ 700.000,00 (setecentos 
mil reais), ViGÊNcia: 30 de junho de 2021 e término em 30 de dezembro 
de 2021; daTa da aSSiNaTUra: 30 de junho de 2021.
liliaN criSTiNa PErEira
Pregoeira
Port. nº 526/2021 - SaaEP

Protocolo: 676156
estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas
serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 006.21.iL.saaeP
a Presidente da comissão de licitação do Município de ParaUaPEBaS, 
através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP, 
em cumprimento da ratificação procedida pelo Gestor do SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAEP, faz publicar o extrato resumido do 
processo de iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo a seguir:
oBJETo: contratação de serviços especializados para realização de curso de 
contratação direta no regime atual e na Nova lei de licitações online, para os 
servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP.
faVorEcido: ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a.
Valor: r$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, inciso Vi da lei 
nº 8.666/93e suas alterações.
dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE: emitida pelo Presidente da comissão 
de Licitação e ratificada pelo Sr. MUSA NABIH MUSA OTHMAN, na qualidade 
de ordenador de despesas.
liliaN criSTiNa PErEira
Presidente da comissão de licitação
Port. Nº 525/2021-SaaEP

Protocolo: 676188
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