
 diário oficial Nº 34.706  1 Quarta-feira, 22 dE SETEMBro dE 2021DIÁRIO OFICIALBelém, Quarta-feira
22 de Setembro de 2021

República Federativa do Brasil - Estado do Pará 109 Páginas
ANO CXXXI DA IOE

130º DA REPÚBLICA
Nº 34.706

eXecUtiVo
GaBiNete do GoVerNador ...........................................- PáG. 4
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado ........................- PáG. 7
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado ....................- PáG. 8
ProcUradoria GEral do ESTado .....................................- PáG. 9
SEcrETaria ESTraTÉGica dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia  ............................................- PáG. 9

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo ...........................................................- PáG. 9
iMPrENSa oficial do ESTado  ........................................ - PáG. 12
iNSTiTUTo dE aSSiSTÊNcia doS 
SErVidorES do ESTado do Pará .................................... - PáG. 12
iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária 
do ESTado do Pará ........................................................ - PáG. 13
EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica 
do ESTado do Pará ........................................................ - PáG. 14

secretaria de estado 
da FaZeNda ................................................................... - PáG. 15
BaNco do ESTado do Pará S.a ....................................... - PáG. 16

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica ........................................................ - PáG. 19
HoSPiTal oPHir loYola .................................................. - PáG. 32
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará ................ - PáG. 33
fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia 
E HEMaToloGia do Pará ................................................. - PáG. 37
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal 
dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa ........................................... - PáG. 39

secretaria de estado 
de traNsPortes........................................................... - PáG. 41

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca ......................................... - PáG. 42
iNSTiTUTo dE TErraS do Pará ........................................ - PáG. 44
aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária 
do ESTado do Pará ........................................................ - PáG. 45
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica 
E EXTENSÃo rUral do ESTado do Pará .......................... - PáG. 49

secretaria de estado 
de Meio aMBieNte 
e sUsteNtaBiLidade ................................................... - PáG. 49
iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal 
E da BiodiVErSidadE do ESTado do Pará ..................... - PáG. 50

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL ........................................................... - PáG. 50
PolÍcia MiliTar do Pará ................................................ - PáG. 51
corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará ........................... - PáG. 53
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará  ........................................ - PáG. 58
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS rENaTo cHaVES ................. - PáG. 63 
dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará ................. - PáG. 65

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria ............................................................. - PáG. 68

secretaria de estado 
de cULtUra ................................................................... - PáG. 71
fUNdaÇÃo cUlTUral do Pará ......................................... - PáG. 73
fUNdaÇÃo carloS GoMES  .............................................. - PáG. 75

NESTA EDIÇÃO 
secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo .......................................................... - PáG. 75
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo .......................... - PáG. 76

secretaria de estado 
de edUcaÇÃo ................................................................. - PáG. 76
UNiVErSidadE do ESTado do Pará ................................ - PáG. 81

secretaria de estado 
de assistÊNcia sociaL, 
traBaLHo, eMPreGo e reNda ..................................... - PáG. 82
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo 
SocioEdUcaTiVo do Pará .............................................. - PáG. 83

secretaria de 
estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos ................................................... - PáG. 85

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia ................................................. - PáG. 86
iNSTiTUTo dE METroloGia do ESTado do Pará  ...........  - PáG. 86
JUNTa coMErcial do ESTado do Pará ............................ - PáG. 86
NÚclEo EXEcUTor do ProGraMa 
MUNicÍPioS VErdES ........................................................ - PáG. 87
NÚclEo dE GErENciaMENTo do ProGraMa
dE MicrocrÉdiTo-crEdcidadÃo  ................................... - PáG. 87

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
UrBaNo e oBras PÚBLicas ......................................... - PáG. 87
coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará ............................. - PáG. 89
NÚclEo dE GErENciaMENTo dE
TraNSPorTES METroPoliTaNo  ....................................... - PáG. 89

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica ................ - PáG. 89
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo 
a ESTUdoS E PESQUiSaS .................................................. - PáG. 90
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará .............................. - PáG. 90

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer ...................................................... - PáG. 91

secretaria de estado 
de tUrisMo  .................................................................. - PáG. 91

deFeNsoria PÚBLica 
do estado ..................................................................... - PáG. 91

JUdiciÁrio
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará ...................... - PáG. 92

triBUNais de coNtas
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará ...................... - PáG. 92

MiNistÉrio PÚBLico
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará ................ - PáG. 93
MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará ....................... - PáG. 94

MUNicÍPios .............................................................. - PáG. 101

eMPresariaL ........................................................... - PáG. 108



2  diário oficial Nº 34.706 Quarta-feira, 22 dE SETEMBro dE 2021

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho 
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663
GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: iran ataide de lima
Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830 
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO BAIXO AMAZÔNAS 
Secretário: Henderson Lira Pinto
Tel.: (93) 98412-6196 

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO MARAJÓ 
Secretário: Jaime da Silva Barbosa
Tel.: (91) 98585-2595

secretaria estratÉGica 
de articULaÇÃo da cidadaNia
Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
Tel.: 3342-0351/0352/0363 
 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Auditor: Arthur Houat Nery de Souza
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: alberto Henrique Teixeira de Barros
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretária: Hana Sampaio Ghassan   
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Jorge Luiz Guimarães Panzera
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: Bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Tel.: (91) 3182-3585/3587  

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretor Geral: Evanilza da Cruz Marinho Maciel 
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324  Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente:  Braselino Carlos Assunção da Silva
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente: cilene Moreira Sabino de oliveira
Tel.: (91) 3217-5802/5804 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Rômulo Rodovalho Gomes
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretor Geral: Joel Monteiro de Jesus
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3110-6500/6502 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho 
GOVERNADOR

Vice-Governador

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça

João Paulo Carneiro Gonçalvez Ledo
Defensor Público Geral do Estado

Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador Geral de Justiça

Jorge Luiz Guimarães Panzera
Presidente

Aroldo Carneiro
Diretor Administrativo e Financeiro

Allan Gonçalves Brandão
Diretor Técnico

Raimunda Helena Nahum Gomes
Diretora de Documentação e Tecnologia

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará

RECEPÇÃO: 4009-7800
www.ioepa.com.br

PUBLICAÇÕES
91 4009-7810 | 4009-7819

cm x coluna R$ 80,00
(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte 
Verdana, Corpo 7.

a ioe teM UM recado Para sUa eMPresa
PUBLicar No diÁrio oFiciaL FicoU Mais 

rÁPido e Mais seGUro.

o sistema e-diário, que recebe publicações para o diário oficial do 
Estado, mudou. É um reforço do compromisso da Imprensa Oficial do 

Estado com seus usuários.

critÉrios Para PUBLicaÇÃo de arQUiVos FecHados 

fonte Verdana, corpo 7, Entrelinhamento 120%
Novo formato doE: a4 - área de Trabalho (19 x 27)
devem ser fechados no formato Pdf X1a, sem marcas de cortes, texto em preto 100%
imagens devem estar em P&B ou em escala de cinza e resolução mínima de 220 dpi. 
Não condensar ou expandir as fontes e imagens
Não serão aceitos arquivos fora dos padrões.

receBiMeNto de arQUiVos No BaLcÃo da ioe 
devem ser entregues até as 14 horas do dia útil anterior à publicação

Mais iNForMaÇÕes
(91) 4009-7800 / 4009-7842 | suporte@ioe.pa.gov.br



 diário oficial Nº 34.706  3 Quarta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2021

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: ivete Gadelha Vaz
Tel.: (91) 4005-2506 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: Giovanni Correa Queiroz
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500  

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98426-1383

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: Jamir Junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100  

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: Lana Roberta Reis dos Santos
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa Bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3258-9906/9907

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretor Superintendente: Marcelo Lima Guedes 
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

secretaria de estado 
de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP
Secretário: Jarbas Vasconcelos do Carmo                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Vera Lúcia Alves de Oliveira
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: Tercio Junior Sousa Nogueira
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: José Francisco de Jesus Pantoja Pereira
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Rafaela Barata Chaves 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: José Antonio Scaff Filho
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

secretaria de estado de tUrisMo - setUr
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000



4  diário oficial Nº 34.706 Quarta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2021

eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o disposto no art. 15. §1º, da lei federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997;
considerando o disposto no art. 4º, inciso ii, alínea “a”, do decreto Esta-
dual nº 1.365, de 24 de novembro de 2004; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/783536,
r E S o l V E:
art. 1º Nomear para compor o conselho Estadual de Trânsito, os abaixo 
relacionados:
POLÍCIA MILITAR
Titular: cel Silvio rogério franco de araújo
Suplente: Ten cel Glauco Pereira de Medeiros
BATALHÃO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO
Suplente: Maj armando Jofre Souza de lima
SINTRITUR
Titular: luiz carlos da Silva rosa
Suplente: luiz carlos rosa
SINTRACARPA
Suplente: Edilberto robson lima Santos
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Titular: carlos andré da conceição costa
Suplente: Mauro Sérgio Moreira Bastos
art. 2° reconduzir os membros do conselho Estadual de Trânsito, os abai-
xo relacionados: 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PA
Titular: Marcelo lima Guedes
Suplente: dennis lopes Serruya
BATALHÃO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO
Titular: Ten cel Jorge luiz aragão Silva
POLÍCIA CIVIL
Titular: Geraldo Borges Pimenta Neto
Suplente: dorothea calandrini Silva
SETRAN
Titular: leila adriane Nascimento Martins
Suplente: rodrigo Nassar cruz
MUNICÍPIO DE BELÉM
Titular: ana Valéria ribeiro Borges
Suplente: José roberto Pereira de oliveira
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
Titular: Thalles costa Belo
Suplente: Marcelo chuva Simonetti
MUNICÍPIO DE MARABÁ
Titular: Jair Barata Guimarães
Suplente: Wender Morais Vicente
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
Titular: Paulo Jesus da Silva
Suplente: Markelly Jeany Monte de carvalho
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
Titular: ilcilene Silva oliveira
Suplente: lahire ávila de Moura
SINDICARPA
Titular: daniel luís carvalho Bertolini
Suplente: Mauro ferreira Gonçalves
SINTRACARPA
Titular: Maria anita Pinheiro rocha
SETRANS-BEL
Titular: andresa da cunha Mendes chaves
Suplente: Paulo fernandes Gomes
OAB
Titular: ana cristina louchard Pires
Suplente: Paulo roberto Braga de oliveira Bentes.
art. 3º os membros ora nomeados e reconduzidos completarão o mandato 
referente ao biênio 2021/2023.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto na lei Estadual nº. 6.936, de 22 de dezembro de 
2006, regulada pelo decreto Estadual nº. 1.949, de 28 de dezembro de 2017;
considerando as informações e os documentos constantes do Processo nº. 
2021/898463,
r E S o l V E:
art. 1º Exonerar do conselho de Juventude do Estado do Pará - coJUEPa, 
os representantes a seguir indicados:
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará - SEGUP
Titular: JorGES lUiZ araGÃo SilVa
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA
Titular: MiGUEl forTUNaTo GoMES doS SaNToS JÚNior 
art. 2º Nomear para compor conselho de Juventude do Estado do Pará - 
coJUEPa, os representantes a seguir indicados:
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará - SEGUP
Titular: HElToN cHarlES araÚJo MoraES
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA
Titular: lUiZ cElSo da SilVa 
art. 3º os membros, ora nomeados, cumprirão o restante do mandato dos 
seus antecessores, a contar da data de publicação deste decreto. 
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual; e 
considerando o disposto no art. 64 da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho 
de 1985, no art. 9º da lei Estadual nº 8.230, de 13 de julho de 2015, e no 
art. 3º, inciso iii, do decreto Estadual nº 1.337, de 17 de julho de 2015; e
considerando as informações constantes no Processo nº 2020/959276.
d E c r E T a:
art. 1º. fica promovido, a contar de 31 de janeiro de 2019, por ato de 
bravura, à graduação de 3º Sargento PM, o policial militar cB PM rG 32786 
aNTÔNio carloS da SilVa laMEira JÚNior. 
art. 2º. fica promovido, a contar de 31 de janeiro de 2019, por ato de 
bravura, à graduação de cabo PM, o policial militar Sd PM rG 38960 aN-
dErSoN faBrÍcio rodriGUES.
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos X e XVii, da constituição do Estado do Pará;
considerando o disposto no art. 4º do decreto Estadual nº. 1.585, de 20 
de maio de 1981, com a redação dada pelo decreto Estadual nº. 5. 583, de 
21 de outubro de 2002 e pelo decreto Estadual nº. 49, de 2 de abril de 2019;
Considerando os termos do Oficio nº. 380/2021 – Gabinete do Comando, de 
9 de agosto de 2021, do comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará;
considerando o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1º, 2º e 
3º do decreto Estadual nº. 1.585, de 20 de maio de 1981;
considerando as informações constantes do Processo nº. 2021/865521,
d E c r E T a:
art. 1º. fica concedida a Medalha “General Ferreira Coelho” - dedicação 
aos Estudos, 1 (uma) rosa Heráldica, ao 3º SGT PM rG 35562 EdEr JUd-
SoN alMEida da TriNdadE, 1º colocado no curso de adaptação à Gra-
duação de Sargentos – CGS PM 2021 – TURMA II.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2”, do regulamento de Movimen-
tação de Oficiais e Praças da Polícia Militar da Polícia Militar do Pará - PMPA, 
aprovado pelo decreto Estadual nº. 2.400, de 13 de agosto de 1982;
considerando o teor do ofício nº. 1.344/2021-chefe de Gabinete, de 3 de 
setembro de 2021, do chefe de Gabinete do comandante Geral da PMPa;
considerando as informações e os documentos constantes do Processo nº. 
2021/897745;
dEcrETa:
art. 1º colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará 
(MPPa), o militar 2º SGT PM rG 20080 MaNoEl dE oliVEira MacHado.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual, e
considerando disposto no artigo 20, inciso iii, do decreto Estadual nº. 
892, de 11 de novembro de 2013, o qual regulamenta a convocação de 
Policiais Militares da reserva remunerada prevista no art. 105-a da lei 
Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/976465;
d E c r E T a:
art. 1º fica dispensado, ex officio, o SUB TEN PM rr rG 18758 aNTÔNio 
carloS GaMa da SilVa, convocado pelo decreto de 26 de agosto de 2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº. 34.683, de 27 de agosto de 2021. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 27 de agosto de 2021. 
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual, e
considerando disposto no artigo 20, parágrafo único, inciso iii, do decre-
to Estadual nº. 892, de 11 de novembro de 2013, o qual regulamenta a 
convocação de Policiais Militares da reserva remunerada prevista no art. 
150-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/995111;
d E c r E T a:
art. 1º fica dispensado, ex officio, o SUB TEN PM rr rG 14618 JorGE 
lUÍS coSTa dE oEiraS, convocado pelo decreto de 26 de agosto de 2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº. 34.683, de 27 de agosto de 2021.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 27 de agosto de 2021.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual, e
considerando o disposto no artigo 20, parágrafo único, inciso iii, do de-
creto Estadual nº. 892, de 11 de novembro de 2013, o qual regulamenta 
a convocação de Policiais Militares da reserva remunerada prevista no 
art. 105-a da lei nº. 5.251/85 (Estatuto dos Militares Estaduais da Polícia 
Militar do Pará);
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/914819,
d E c r E T a:
art. 1º fica dispensado, ex officio, o ST BM rr aNTÔNio carloS NEVES 
coSENZa (Mf: 5048303/4), convocado pelo decreto de 27 de agosto de 
2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.327, de 27 de agosto 
de 2020. 
art. 2º Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação, retro-
agindo seus efeitos a 1º de setembro de 2021. 
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, com-
binado com o art. 3º, § 2º, do decreto nº. 1.250, de 20 de março de 2015, 
criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa para exercer o cargo em comissão de co-
Piloto de aeronave, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social, a contar de 1° de setembro de 2021.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2021/1015847,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, PaTricia loUrENÇo MadriNi do cargo em comissão de Gerente, 
código GEP-daS-011.2, com lotação no instituto de desenvolvimento flo-
restal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio, a contar de 
14 de setembro 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2021/1015847,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, aldirENE MariNHo da GaMa para exercer o cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-011.2, com lotação no instituto de desenvol-
vimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio, a 
contar de 14 de setembro 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira BiTTENcoUrT, Presi-
dente da Junta comercial do Estado do Pará - JUcEPa, a se ausentar de 
suas funções no período de 8 a 14 de outubro de 2021, a fim de tratar de 
assuntos de interesse particular, devendo responder pelo expediente do 
Órgão, no impedimento da titular, Maria dE fáTiMa caValcaNTE VaS-
coNcEloS, Secretária-Geral. 
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar aBraÃo BENaSSUlY NETo, Presidente da companhia dos Portos 
e Hidrovias do Estado - cPH, a se ausentar de suas atividades, no período 
de 16 a 20 de setembro de 2021, sem vencimentos, por motivos de inte-
resse particular, devendo responder pelo expediente do Órgão, na ausência 
do titular, HUGo PENNa HacHEM, diretor administrativo e financeiro.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar EVErToN ViEira VarGaS, coordenador de relações internacio-
nais, a viajar para New York-EUa, no período de 21 a 26 de setembro de 
2021, a fim de acompanhar o Excelentíssimo Governador do Estado na 
Climate Week, bem como em reuniões com autoridades públicas e re-
presentantes da iniciativa privada a respeito do Plano Estadual amazônia 
agora e do fundo da amazônia oriental, e conceder, para tanto, de acordo 
com o decreto nº. 734/92, alterado pelo decreto nº. 3.805/99, 5.½ (cinco 
e meia) diárias.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para Nova York/Estados Unidos, 
no período de 21 a 28 de setembro de 2021, a fim de acompanhar o Ex-
celentíssimo Governador do Estado na Climate Week, devendo responder 
pelo Órgão na ausência do titular, raUl ProTáZio roMÃo, Secretário ad-
junto de Gestão de recursos Hídricos.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual n°. 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando o disposto nos arts. 88, §1º, inciso i, e 90 da lei Estadual nº. 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando o disposto no art. 4º da lei nº. 7.551, de 14 de setembro de 
2011, e no art. 21, §1º, item 13, do decreto federal nº. 88.777, de 30 de 
setembro de 1983 (r-200);
considerando o teor do ofício nº. 469/2021daf/cMG, de 25 de agosto de 
2021, da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará
considerando o teor do ofício nº. 1327/2021-chefe de Gabinete, de 1º de 
setembro de 2021, do chefe de Gabinete do comandante-Geral da Polícia 
Militar do Estado do Pará PMPa;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/465938,
r E S o l V E:
art. 1º reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, o 
caP QoPM HUGo BErNard lEiTE da SilVa, por ter cessado o motivo que 
determinou sua agregação.
art. 2º colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará, o caP 
QoPM HUGo BErNard lEiTE da SilVa, para exercer suas atividades no 
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Gabinete Militar do Ministério Público do Estado do Pará.
art. 3º agregar o caP QoPM HUGo BErNard lEiTE da SilVa, em razão de 
ter passado à disposição do Ministério Público do Estado do Pará – MPPA, 
para o exercício de função de natureza policial-militar no Gabinete Militar 
do Ministério Público do Estado do Pará.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e 
considerando o decreto Estadual nº. 892, de 11 de novembro de 2013, o 
qual regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva remune-
rada prevista no art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 
1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará); 
considerando os autos do Processo nº. 2021/837199,
d E c r E T a:
art. 1º Tornar sem efeito o decreto de 20 de agosto de 2021, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº. 34.678, de 23 de agosto de 2021.
art. 2º fica convocado pelo período de 2 (dois) anos, o Policial Militar da 
reserva remunerada a seguir nominado, de acordo com §6º do art. 105-a 
da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos Policiais 
Militares da Polícia Militar do Estado do Pará), com a nova redação dada 
pela lei Estadual nº. 7.730/2013.
1º SGT PM r/r rG 15709 aNTÔNio MarcElo BorGES do NaSciMENTo.
Art. 3º O ônus com a remuneração do militar ficará a cargo do Poder Le-
gislativo do Estado do Pará, conforme preceitua o §11 do art. 105-a da lei 
nº. 7.730, de 19 de setembro de 2013, que altera a lei Estadual nº. 5.251, 
de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do 
Estado do Pará).
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 23 de agosto de 2021.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o decreto Estadual nº. 892, de 11 de novembro de 2013, 
que regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva remunera-
da prevista no art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 
(Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará);
considerando os autos do Processo nº 2021/804546,
d E c r E T a:
art. 1º fica renovada, pelo período de 2 (dois) anos, a contar de 19 de 
agosto de 2021, a convocação do Policial Militar da reserva remunerada 
a seguir nominado, de acordo com § 6º do art. 105-a da lei Estadual nº. 
5.251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Policia 
Militar do Estado do Pará), com a nova redação dada pela lei Estadual nº. 
7.730/2013.
1º SGT PM rr rG 19020 HEldEr coSTa doS SaNToS
art. 2º Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 21 de seteMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, 
aprovado pelo decreto Estadual nº 2.400/1982;
Considerando o teor do Ofício nº. 1103/2021 – Chefe de Gabinete, de 13 
de julho de 2021, do chefe de Gabinete do comandante Geral da Polícia 
Militar do Estado do Pará – PMPA;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/726104,
rESolVE:
art. 1º. colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e Defesa Social – SEGUP, os militares abaixo relacionados: 
1° SGT PM rG 26794 fraNciSco GoMES PErEira
3° SGT PM rG 33000 roGErio PErEira MarQUES
3° SGT PM rG 32979 roGÉrio dE SoUZa BarroS
cB PM rG 32996 alTair Mário da SilVa roSa
cB PM rG 35436 aNdrEia SilVa da SilVa
cB PM rG 35526 WilQUENS SilVa SilVa
Sd PM rG 41805 WaGNoN PErEira dE SoUSa
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 dE SETEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
Do Decreto de 26 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial do 
estado nº. 34.683, de 27 de agosto de 2021, que trata Processo nº. 
2021/595114,
onde se lê: “SUBTEN PM RR RG 21873 SÔNIA MARLY DE OLIVEIRA DOS 
SANTOS FURTADO”
Leia-se: “SUBTEN PM RR RG 21873 SÔNIA MARLY DE OLIVEIRA DOS SAN-
TOS MACÊDO”

errata
Do Decreto de 26 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial do 
estado nº. 34.683, de 27 de agosto de 2021.
onde se lê: “SUB TEN PM RR RG 18.283 NIVALDO GONÇALVES DE SOUZA”
Leia-se: “SUB TEN RR RG 18.283 NIVALDO MOREIRA DA CUNHA”

Protocolo: 707568

d e c r e t o  Nº 1873, de 21 de seteMBro 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$ 59.141.826,34 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 
orçamentária 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$ 59.141.826,34 (cinquenta e Nove 
Milhões, cento e Quarenta e Um Mil, oitocentos e Vinte e Seis reais e 
Trinta e Quatro centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781114998794 - SEEl 0101 339036 25.000,00

081012781214998319 - SEEl 0101 339031 260.000,00

161011236115098904 - SEdUc 0143 319004 13.190.598,00

161011236115098904 - SEdUc 0143 319011 42.141.799,00

291012678214867433 - SETraN 0101 449092 284.658,08

462021339215038841 - fcP 0101 339039 110.000,00

672011612212978339 - coHaB 0261 339008 7.000,00

672011648214898185 - coHaB 0301 449051 3.113.112,04

961011133112978312 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339049 9.659,22

ToTal 59.141.826,34

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto 
correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento 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) 
orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012712212974668 - SEEl 0101 339030 25.000,00

081012781214998317 - SEEl 0101 339031 260.000,00

161011236215098906 - SEdUc 0143 319011 55.332.397,00

291012612212978338 - SETraN 0101 449052 284.658,08

672011612212978338 - coHaB 0261 339039 7.000,00

672011648214897642 - coHaB 4301 449051 3.113.112,04

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 110.000,00

961011133112978311 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339046 9.659,22

ToTal 59.141.826,34

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
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d e c r e t o  Nº 1874, de 21 de seteMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 14.566.139,75 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 i da lei 
orçamentária 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$ 14.566.139,75 (Quatorze Milhões, 
Quinhentos e Sessenta e Seis Mil, cento e Trinta e Nove reais e Setenta e 
cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011545115087556 - SEdoP 0101 449051 1.233.917,36

211010618115028838 - SEGUP 0101 449052 419.631,00

291012678214867505 - SETraN 0101 444042 148.583,08

462021339215038841 - fcP 0101 339039 1.240.000,00

572012060614918711 - EMaTEr 0101 339030 500.000,00

572012060614918712 - EMaTEr 0101 449052 1.500.000,00

901011030215077582 - fES 0103 449051 8.871.129,33

971010342115027663 - SEaP 0101 449092 652.878,98

ToTal 14.566.139,75

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão  
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1875, de 21 de seteMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 1.694.068,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.694.068,00 (Hum Milhão, 
Seiscentos e Noventa e Quatro Mil, Sessenta e oito reais), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

562012112212978339 - iTErPa 0397 319004 1.270.700,00

562012112212978339 - iTErPa 0397 339047 198.903,00

562012133112978311 - iTErPa 0397 339046 167.330,00

562012133112978312 - iTErPa 0397 339049 57.135,00

ToTal 1.694.068,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 de setembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 707565

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.464/2021-ccG, de 21 de seteMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1046522,
r E S o l V E:
i. exonerar ViNiciUS aMaral dUarTE da coSTa do cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar de 1º de ou-
tubro de 2021.
ii. nomear KEila Maria do Socorro rodriGUES BarroS para exercer 
o cargo em comissão de Gerente, código GEP-daS-012.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 1º de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE SETEMBro dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.465/2021-ccG, de 21 de seteMBro 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. 2021/1044886,
r E S o l V E:
nomear MaYara SoarES riBEiro para exercer o cargo em comissão de 
diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação na Se-
cretaria de Estado de administração Penitenciária. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE SETEMBro dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.466/2021-ccG, de 21 de seteMBro 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,
r E S o l V E:
nomear KaTia HElENa alMEida dE SoUSa do cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE SETEMBro dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.467/2021-ccG, de 21 de seteMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas,
r E S o l V E:
lotar iZaBEla dE MElo PiMENTEl, assessor Especial ii, na defensoria 
Pública do Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE SETEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata dos iteNs i e ii da Portaria Nº. 1.434/2021-ccG, de 
14 de seteMBro de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do 
estado Nº 34.699, de 15 de seteMBro 2021.
onde se lê: ..., a contar de 14 de agosto de 2021.
Leia-se: ..., a contar de 14 de setembro de 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 1.435/2021-ccG, de 14 de seteMBro 
de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº 34.699, 
de 15 de seteMBro 2021.
onde se lê: ..., a contar de 14 de agosto de 2021.
Leia-se: ..., a contar de 14 de setembro de 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 707569
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errata
.

errata da Portaria N° 741/2021-crG, de 31/08/2021, PUBLi-
cada No doe Nº. 34.687, de 01/09/2021.
onde se lê: i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de aBaETETUBa/Pa, no dia 28/08/2021.
Leia-se: i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os 
municípios de aBaETETUBa/MoJU/Pa, no dia 28/08/2021.
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 707395

diÁria
.

Portaria Nº 799/2021-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° 2021/1034576, de 17 de setembro 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 aNaNiNdEUa/Pa, no dia 17/09/2021.

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 diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 800/2021-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° 2021/1036619, de 17 de setembro 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 aNaNiNdEUa/Pa, no dia 18/09/2021.

Servidor objetivo
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 801/2021-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° 2021/1040954, de 20 de setembro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTarÉM NoVo/Pa, no período de 13 a 17/09/2021.

Servidor objetivo
 GaBriEl aMaral TEiXEira MiraNda, cPf 031.967.432-09, 

matrícula  funcional  nº 594370/ 2, ocupante do cargo de asses-
sor, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a agenda do Governo, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 802/2021-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° 2021/1034322, de 17 de setembro 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 aNaNiNdEUa/Pa, no dia 17/09/2021.

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 a diretoria do cerimonial, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 707391

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº 07/2021-ccG/Pa
A Chefia administrativa da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições conferidas pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, 
de 10 de julho de 2020, publicada no d.o.E. nº 34.283 de 16 de julho 
de 2020, e após análise das peças contidas nos autos do processo n.º 
2021/9199-ccG/Pa, especialmente pela lei n.º 8.666/93 e alterações, e 
consoante os fundamentos da informação exarada pelo Pregoeiro deste 
Órgão, e ainda ratificado pelo Parecer Jurídico de n.º 521/2021-ASJUR/
ccG, resolve:
1. adjudicar e homologar o resultado do Pregão Eletrônico n.º 07/2021-
ccG/Pa, e autorizar a contratação e emissão de Nota de Empenho, confor-
me discriminado abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada no serviço de decoração 
de eventos, destinada a atender a Governadoria do Estado do Pará, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações, estimativas de 
quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de referência) do Edital 
e seus anexos.
a EMPrESa doNNa J EVENToS EirEli, inscrita no cNPJ: 13.850.932/0001-
75, foi a vencedora do certame, com o valor de: r$ 375.361,00 (Trezentos 
e setenta e cinco mil trezentos e sessenta e um reais).
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 21 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará.

Protocolo: 707394

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

eXtrato do terMo de rescisÃo ao coNtrato 
adM. Nº 006/2016 - cMG.

daS ParTES: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, inscrita no 
cNPJ 07.313.542/0001-63 e caMKar SErViÇoS E TraNPorTES lTda, 
inscrita no cNPJ: º 01.004.900/0001-70, localizada em rua diogo de 
araújo, nº 77 — cambuci — São Paulo/SP, cEP: 01.543- 050, neste ato 
representado pelo Sr. cloViS doNiZETE fUlaNETTi, brasileiro, casado, 
empresário, rG nº 11.114.050-SSP/SP, cPf nº 007.037.978-59, residente 
e domiciliado na cidade de São Paulo — SP, empresa contratada para a 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUloS iNTErESTadUal 
coM MoToriSTaS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da caSa MiliTar 
da GoVErNadoria.
do oBJETo: rescisão de forma amigável do contrato administrativo Nº 
006/2018-CMG, oriundo do Pregão Eletrônico de Nº 004/2016 – CMG; 
Processo administrativo de Nº 078/2016 - cMG e os instrumentos nele 
existentes, com a Empresa caMKar SErViÇoS E TraNPorTES lTda, por 
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acordo entre as partes, considerada a conveniência e oportunidade da ad-
ministração.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal: de acordo com o inciso ii do art. 79 da lei 
Federal nº 8.666/93 e previsão constante na Cláusula Vigésima Segunda – 
da rescisão, do referido contrato, conforme Parecer Jurídico nº 091/2021/
aSSJUr/cMG.
ESTE coNTraTo SErá rESciNdo Na daTa dE SUa aSSiNaTUra
data da assinatura da rescisão: 17/09/2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 707122

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 842/2021 – di/cMG, 
de 21 de seteMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Goianésia do Pará/Pa; Período: 15 a 16/09/2021; Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidor: Sd PM Emilio cris-
tiano Galdez lyra, Mf nº 6401014/2; ordenador de despesa: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 707100
eXtrato de Portaria Nº 843/2021 – di/cMG, 
de 21 de seteMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: capanema/Pa; Período: 17/09/2021; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidores: 2° SGT BM Pedro Nazareno dos Santos Modes-
to, Mf nº 5602289/2 e cB PM rafael de Jesus Barreto, Mf nº 4220254/3; or-
denador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 707105

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 427/2021-PGe/GaB., de 20 de setembro 2021
o Procurador-Geral do Estado, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 5º, XViii, da lei complementar Estadual nº 041, de 29 de 
agosto de 2002; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/605695;
coNSidEraNdo o disposto no art. 16 e 17 do decreto 2.420, de 
14.07.2010, que regulamenta a promoção dos servidores do Quadro Per-
manente de Pessoal do apoio da Procuradoria-Geral do Estado, bem como 
o art. 3º e art. 4º, da lei 6.813, de 25.01.2006.
rESolVE:
dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para compor a comissão de 
avaliação de Progressão funcional dos servidores do Quadro Permanente de 
Pessoal do apoio da Procuradoria-Geral do Estado, de acordo com a lei 6.813, 
de 25.01.2006, regulamentado pelo decreto nº 2.420, de 14.07.2010.
1. rosicleide Teodózio de lima, Técnico de Procuradoria, identidade funcio-
nal nº 5304431/3 (Presidente)
2. Edicleia diniz de Souza amorim, Técnico, identidade funcional nº 
5007372/1 (Membro)
3. ana cláudia Mallet da Silva, assistente de Procuradoria, identidade fun-
cional nº 57203212/1 (Membro)
4. fernando Saraiva de Souza filho, Técnico em Gestão de Procuradoria, 
identidade funcional nº 55587574/2 (Suplente)
5. renata de Nazareth oliveira de freitas, Técnico de Procuradoria, identi-
dade funcional nº 5819440/3 (Suplente)
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 707289
Portaria Nº 440/2021-PGe.G., de 21 de setembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
aUToriZar, a assessora, Gilmara Sousa de amorim, identidade funcional 
nº 57220173/4, a se afastar de suas funções no período de 02.07 a 
16.07.2021, para gozo de residual de férias, interrompida pela PorTaria 
Nº 527/2020-PGE.G., de 09.12.2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 707359

FÉrias
.

Portaria Nº 438/2021-PGe.G., de 21 de setembro de 2021.
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à Procuradora do Estado, adriana 
franco Borges Gouveia, id. funcional nº 54188221/1, no período de 03.11 a 
17.11.2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, devendo responder 
pelo cargo de Procurador-Geral adjunto administrativo, a Procuradora do Es-
tado, Viviane Ruffeil Teixeira Pereira, identidade funcional nº 54188337/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 707078

Portaria Nº 439/2021-PGe.G., de 21 de setembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 11 (onze) dias de férias ao Procurador do Estado, omar fa-
rah freire, identidade funcional nº 5930960/1, no período de 27.09 a 
07.10.2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 707137

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

aUtoriZar e ratiFicar
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA –SEAC, por 
meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, tendo como razão 
de convencimento o Parecer Jurídico nº 165/2021-NUJUr/SEac, juntado 
aos autos do Processo nº. 2021/710713, rESolVE: aUToriZar e raTi-
FICAR a despesa, por meio de Dispensa de Licitação – Cotação Eletrônica 
N° 017/2021-SEac, cujo objeto consiste em aquisição porta álcool em gel 
de parede e de totem, com fundamento nos ditames da lei federal nº. 
8.666/93, conforme proposta de preço apresentada por MaTHEUS caM-
PoS da coSTa, portador do cNPJ Nº 37.805.703/0001-05, no valor de r$ 
11.620,80 (onze mil seiscentos e vinte reais e oitenta centavos).
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 707340

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a SEcrETaria ESTraTEGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidada-
NIA –SEAC, por meio da equipe de Cotação Eletrônica, usando das atri-
buições legais concedidas por meio da Portaria nº. 026/2020-GaB/SEac 
– publicado no DOE nº. 34.388, em 27/10/2020, tendo como razão de 
convencimento o Parecer Jurídico no 165/2021-NUJUr/SEac, juntado aos 
autos do Processo nº 2021/710713, rESolVE:
1 - HoMoloGar, por meio de dispensa de licitação, através da cotação 
Eletrônica nº. 017/2021-SEac, cujo objeto destina-se à aquisição porta 
álcool em gel de parede e de totem, para esta Secretaria, com fundamento 
no decreto nº. 2.168 de 10 de março de 2010, que institui o sistema de 
cotação eletrônica de preços para aquisição de bens e contratação de servi-
ços de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do valor, previstas 
nos incisos i e ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal nº 8.666/93, 
(cotação eletrônica), decreto Estadual n°. 2.069 de 20 de fevereiro de 
2006, a resolução nº. 001/SEPof/Pa, obedecida as exigências legais e os 
princípios que regem o assunto, conforme propostas de preço apresentada 
por MaTHEUS caMPoS da coSTa, portador do cNPJ Nº 37.805.703/0001-
05, no valor de r$ 11.620,80 (onze mil seiscentos e vinte reais e oitenta 
centavos).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual ou outros instrumen-
tos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, auto-
rização de compra ou ordem de execução de serviço, conforme o disposto 
no art. 68 da lei 8.666/93.
3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário Oficial 
do Estado no prazo previsto em lei.
Belém/Pa, 21 de setembro de 2021.
iValdo afoNSo XaViEr dE aMoriM
HoMoloGador

Protocolo: 707342

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 905/2021-daF/sePLad, 
de 20 de seteMBro 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 2021/1041228 e, ainda, o ates-
tado Médico de 30/07/2021,
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r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 14 (quatorze) dias de licença para Trata-
mento de Saúde à servidora EdilZa BarBoSa VilHENa, id. funcional 
nº. 27669/3, ocupante do cargo de assessor, lotada na coordenadoria de 
administração de dados, no período de 30/07/2021 a 12/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
SETEMBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 706999

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 904/2021-daF/sePLad, de 20 de seteMBro 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/1032862,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor roBErTo GoMES GalUcio, id. funcional nº. 
57175997/1, ocupante do cargo assistente administrativo, para responder 
como Gerente da coordenadoria de logística e Gastos Públicos, durante o 
impedimento legal do titular GESiEl do NaSciMENTo SaNTa roSa, id. 
funcional nº. 5938134/3, no período de 04/10/2021 a 02/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
SETEMBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 706994

.

.

errata
.

errata da Publicação nº de Protocolo 670696, doe nº 34.619, de 23 
de junho de 2021, do contrato nº 28/2021–sePLad/daF.
onde se lê: cNPJ sob o nº 03.199.479/0001-25.
Leia-se: cNPJ sob o nº 10.666.828/0001-37.

Protocolo: 706960
errata da Publicação nº de Protocolo 670729, doe nº 34.619, de 23 
de junho de 2021, do contrato nº 30/2021–sePLad/daF.
onde se lê: cNPJ sob o nº 03.199.479/0001-25.
Leia-se: cNPJ sob o nº 10.666.828/0001-37.

Protocolo: 706965
errata da Publicação nº de Protocolo 670736, doe nº 34.619, de 23 
de junho de 2021, do contrato nº 31/2021–sePLad/daF.
onde se lê: cNPJ sob o nº 03.199.479/0001-25.
Leia-se: cNPJ sob o nº 10.666.828/0001-37.

Protocolo: 706967
errata da Publicação nº de Protocolo 670713, doe nº 34.619, de 23 
de junho de 2021, do contrato nº 29/2021–sePLad/daF.
onde se lê: cNPJ sob o nº 03.199.479/0001-25.
Leia-se: cNPJ sob o nº 10.666.828/0001-37.

Protocolo: 706963

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021 – sePLad - Pa
Processo nº 2021/435629
A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD co-
munica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de cronometragem, fornecimento de infraestrutura física, pessoal e 
logística, necessários à organização, execução e premiação do evento: iX 
corrida E caMiNHada do SErVidor PÚBlico ESTadUal E ii PaSSEio 
CICLÍSTICO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, conforme especificações 
constantes do edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 05 de outubro de 2021.
Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.gov.br/compras
UASG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – 
SEPlad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, do dia 22/09/2021 até o dia 05/10/2021.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal - coMPraSNET, no endereço www.gov.br/compras e no Portal Ele-
trônico de compras do Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 707483

coNVÊNio
.

convênio: 007/2021
Processo: 448.343/2021
Partes: SEPlad E PrEfEiTUra MUNiciPal dE PlacaS
oBJETo: construção de crás e centro de convivência.
data da assinatura: 21/09/2021
Vigência: 300 (trezentos) dias, com início na data de sua assinatura.
Valor Total: r$727.603,91
Unidade Orçamentária: 340101 – Fundo de Desenvolvimento Econômico
função Programática: 04.121.1508.8678
Fonte de Recursos: 0125 – Royaltie Hídrico
concedente: SEPlad
convenente: Prefeitura Municipal de Placas
ordenador: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 707536

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 907/2021-daF/sePLad, de 21 de seteMBro 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. 85 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o atestado Médico de 16.08.2021, e os termos do Pro-
cesso nº 2021/1046600.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 10 (dez) dias de licença para acompanhar 
Pessoa da família à servidora ZENaidE da SilVa BraGa, id. funcional nº. 
5950642/2, ocupante do cargo de assessor Técnico ii, lotada na coordena-
doria de contratos e convênios, no período de 16.08.2021 a 25.08.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 21 de setembro de 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 707450

Portaria Nº 285, de 21 de seteMBro 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 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1860, de 15/09/2021, 1874, de 21/09/2021 e 
1875, de 21/09/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 285, de 21 de seteMBro de 2021

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

dE dESPESa

foN-
TE

3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

dEfESa Social
SEaP

investimentos 652.878,98 0,00 0,00 0,00 652.878,98
obras e instalações

 0101 652.878,98 0,00 0,00 0,00 652.878,98
SEGUP

investimentos 419.631,00 0,00 0,00 0,00 419.631,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 419.631,00 0,00 0,00 0,00 419.631,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

EMaTEr
investimentos 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

iTErPa

outras despesas 
correntes 423.368,00 0,00 0,00 0,00 423.368,00
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despesas ordinárias
 0397 423.368,00 0,00 0,00 0,00 423.368,00

Pessoal e Encargos 
Sociais 1.270.700,00 0,00 0,00 0,00 1.270.700,00

folha de Pessoal
 0397 1.270.700,00 0,00 0,00 0,00 1.270.700,00

NGPr
Pessoal e Encargos 

Sociais 11.000,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 34.500,00

folha de Pessoal
 0101 11.000,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 34.500,00

GESTÃo
Enc. SEfa

inversões financeiras 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
aumento de capital

 0101 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 250.000,00 205.000.000,00 5.000.000,00 210.250.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 200.000.000,00 5.000.000,00 205.000.000,00
 0102 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
 0157 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

SEPlad
outras despesas 

correntes 734.225,91 0,00 0,00 0,00 734.225,91

contrato Global
 0101 734.225,91 0,00 0,00 0,00 734.225,91

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

NGTM
investimentos 1.259.753,14 0,00 0,00 0,00 1.259.753,14

obras e instalações
 0130 1.259.753,14 0,00 0,00 0,00 1.259.753,14

SEdoP
investimentos 10.105.046,69 0,00 0,00 0,00 10.105.046,69

obras e instalações
 0101 1.233.917,36 0,00 0,00 0,00 1.233.917,36

reforma
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 8.871.129,33 0,00 0,00 0,00 8.871.129,33

outras despesas 
correntes 28.380,00 0,00 0,00 0,00 28.380,00

despesas ordinárias
 0101 28.380,00 0,00 0,00 0,00 28.380,00

SETraN
investimentos 315.919,94 0,00 0,00 0,00 315.919,94

obras e instalações
 0101 148.583,08 0,00 0,00 0,00 148.583,08
 0130 167.336,86 0,00 0,00 0,00 167.336,86

PolÍTica Social
SESPa

outras despesas 
correntes 9.264.000,00 0,00 0,00 0,00 9.264.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 9.264.000,00 0,00 0,00 0,00 9.264.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00

despesas ordinárias
 0101 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021
SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

EMaTEr
 0101 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

cultura 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
fcP
 0101 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

1.259.753,14 0,00 0,00 0,00 1.259.753,14

NGTM
 0130 1.259.753,14 0,00 0,00 0,00 1.259.753,14

Encargos Especiais 0,00 250.000,00 215.000.000,00 5.000.000,00 220.250.000,00
Enc. SEfa

 0101 0,00 0,00 210.000.000,00 5.000.000,00 215.000.000,00
 0102 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
 0157 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Governança 
Pública 1.968.143,27 0,00 0,00 0,00 1.968.143,27

SEdoP
 0101 1.233.917,36 0,00 0,00 0,00 1.233.917,36

SEPlad
 0101 734.225,91 0,00 0,00 0,00 734.225,91

infraestrutura e 
logística 315.919,94 0,00 0,00 0,00 315.919,94

SETraN
 0101 148.583,08 0,00 0,00 0,00 148.583,08
 0130 167.336,86 0,00 0,00 0,00 167.336,86

Manutenção da 
Gestão 1.733.448,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 1.756.948,00

iTErPa
 0397 1.694.068,00 0,00 0,00 0,00 1.694.068,00

NGPr
 0101 11.000,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 34.500,00

SEdoP
 0101 28.380,00 0,00 0,00 0,00 28.380,00

Saúde 18.135.129,33 0,00 0,00 0,00 18.135.129,33
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 8.871.129,33 0,00 0,00 0,00 8.871.129,33
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 9.264.000,00 0,00 0,00 0,00 9.264.000,00
Segurança Pública 1.072.509,98 0,00 0,00 0,00 1.072.509,98

SEaP
 0101 652.878,98 0,00 0,00 0,00 652.878,98

SEGUP
 0101 419.631,00 0,00 0,00 0,00 419.631,00

foNTE
3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         4.578.616,33 2.010.000,00 210.010.000,00 5.003.500,00 221.602.116,33

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

0103 - fES - recursos 
ordinários 8.871.129,33 0,00 0,00 0,00 8.871.129,33

0130 - oPEracoES dE 
crEdiTo iNTErNaS                               1.427.090,00 0,00 0,00 0,00 1.427.090,00

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 9.264.000,00 0,00 0,00 0,00 9.264.000,00

0157 - recursos Provenientes 
de Transferências da União 

- cidE
0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

0397 - fundo Petrobras/
STf/adPf 1.694.068,00 0,00 0,00 0,00 1.694.068,00

ToTal 25.834.903,66 2.260.000,00 215.010.000,00 5.003.500,00 248.108.403,66

Portaria Nº 286, de 21 de seteMBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2021.
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rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 241.159,10 (duzentos e Quarenta e Um 
Mil, cento e cinquenta e Nove reais e dez centavos), a quota do terceiro 
quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 286, de 21 de seteMBro de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

PolÍTica Social

SESPa

investimentos 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

reforma

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

ProGraMa/
orGÃo foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021
SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

Saúde 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

foNTE
3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

0103 - fES - recursos 
ordinários 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

ToTal 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

Protocolo: 707566

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 

sUPerior das carreiras PoLiciais de
iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 

ciViL e PaPiLoscoPista.
coNcUrso PÚBLico c - 207

editaL Nº 18/2021-sePLad/PcPa. 21 de seteMBro de 2021
5ª retiFicaÇÃo -croNocraMa do coNcUrso PÚBLico c-207

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SE-
PLAD e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PCPA, no uso das atribui-
ções legais, tornam público a 5ª Retificação do Edital de Abertura C-207 
– Cronograma de execução, para provimento de vagas em cargos de nível 
superior das Carreiras Policiais de Investigador de Polícia Civil – IPC, Escri-
vão de Polícia Civil – EPC e Papiloscopista – PAP conforme segue:
art. 1º fica rETificado o anexo iii - cronograma, referente as datas 
previstas para realização da Prova de capacitação física, com a inclusão do 
dia 01/10/2021 para realização dos testes, conforme segue:

aNeXo iii
croNoGraMa 

do ProVa de caPacitaÇÃo FÍsica data
aPlicaÇÃo da ProVa dE caPaciTaÇÃo fÍSica 01/10, 02/10 e 03/10/2021

art. 2º Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém, 21 de setembro de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 707560
Portaria Nº 144, de 21 de seteMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Planejamento e administração, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 05 de de-
zembro de 2019, publicado no doE nº 34.051 de 05 de dezembro de 2019,
considerando a solicitação de realização de concurso público para o quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado da fazenda;
considerando os termos do Processo no. 2021/1011487;

rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados a constituírem a comissão de 
concurso Público c-213, para preenchimento de cargos de auditor e fiscal 
de receitas Estaduais da Secretaria de Estado da fazenda.
Presidente:
GABRIELA COUTEIRO DUARTE – SEPLAD 
Membros:
ANNA LAURA FERREIRA DE ARAÚJO MOURÃO – SEPLAD 
ELI SOSINHO RIBEIRO– SEFA
ROSELI DE ASSUNÇÃO NAVES – SEFA
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 de 
setembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 707561

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

coNtrato
.

Pregão eletrônico: 014/2021
contrato: 043/2021/ioE.
PaE: 2021/862484 
Exercício: 2021.
Objeto: Fornecimento de material gráfico para reposição e abastecimento 
do estoque da Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA.
fundamentação legal: lei 8.666/93;
Valor: r$ 28.869,28 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 
vinte e oito centavos)
data de assinatura: 16/09/2021
data da Vigência: 16/09/2021 a 17/09/2022.
fonte do recurso: 0261.00.000
Natureza da Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo.
Programa de Trabalho: 22.131.1508.8233
Plano interno: 412.000.8233c
contratado: Gráfica E EdiTora SaNTa crUZ lTda (cNPJ n.º 
02.373.761/0001-14).
Endereço: rod. Transcoqueiro n.º 70a, Bairro: Una, cEP: 66.652-300
E-mail: santacruz.jr12@gmail.com
Telefone: (91) 3010-3286
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaZEra.

Protocolo: 707390

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a publicação de protocolo n° 698017, veiculada no d.o.E. 
Nos 34685 de 30/09/2021
assunto: contrato administrativo n° 043/2021/ioE..
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 707388

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 147 de 15 de setembro de 2021.
coNcEdEr, à servidora roSEMarY JaSSÉ raMoS, matrícula Nº 
5007194/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças 
30(trinta) dias de licença Prêmio, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810 
de 24/01/1994, referente ao 9º triênio, entre 01/08/2016 a 31/07/2019, 
para usufruto no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 1º de setembro de 2021.
aNÍZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 707374

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 146 de 16 de setembro de 2021.
dESiGNar, a servidora daNiElE loPES BriTo, matrícula nº 5945703/1, 
ocupante do cargo de Gerente, para responder cumulativamente pela co-
ordenadoria de assistência Social, código GEP-daS-011.4, no período de 
02/08 a 31/08/2021.
a presente Portaria retroagirá os seus efeitos a contar do dia 02 de agosto de 2021
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 707319
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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 641/2021, de 20/09/2021.
onde se lê: servidora lorena alice cezar da cruz oliveira, matrícula n° 
5948960/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a/coordenadora, 
lotada na coordenadoria de cadastro e Habilitação.
Leia-se: servidora lorena alice cezar da cruz oliveira, matrícula n° 
5948960/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a/coordenadora, 
lotada na coordenadoria de concessão de Benefícios.
(Publicada com incorreção no doE nº 34.705, de 21/09/2021).

Protocolo: 707044

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando que o disposto no art. 100,§3º da cf/88;
Considerando que a Requisição de Pequeno Valor – RPV trata-se daquela 
relativa a crédito cujo montante atualizado e individualizado, no momento 
de sua expedição, seja igual ou inferior aos parâmetros estabelecidos no 
art. 87, incisos i e ii, da adcT, art. 1º da lei Estadual nº 6.624/2004;
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência 
e efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo 
exceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rESolVE:
• Tornar público a íntegra da relação de Requisições de Pequeno Valor – 
rPV pagas rEfErENTE ao MÊS dE JUNHo/2021.

Mês de Junho/2021
NoME ProcESSo rPV

airToN MarQUES MariNHo 0836995-55.2018.8.14.0301 2021-282/2JEfP/rPV
criSTiaNE do Socorro loUrEiro liMa 0812130-65.2018.8.14.0301 2020-1785/2JEfP

iracEMa corrEa NoGUEira 0819742-20.2019.8.14.0301 2020-1074/2JEfP
roSa criSTiNa da SilVa BarBoSa 0838951-72.2019.8.14.0301 2020-82/1JEfP/rPV

aNa Maria BaTiSTa da SilVa 0832933-35.2019.814.0301 2020-440/1JEfP/rPV
TErEZa BaTiSTa da coNcEicao 0874143-03.2018.8.14.0301 2020-1429/2JEfP/rPV

 aNa dE BriTo SErra 0843348-14.2018.8.14.0301 2020-1662/1JEfP/rPV
Maria Erci fErrEira dE oliVEira 0806702-34.2020.8.14.0301 2020-/2JEfP

adalBErTo JorGE caSTro dE SoUZa 0829174-97.2018.8.14.0301 2021-14/1JEfP/rPV
carloS alBErTo araUJo dE SoUZa 0829174-97.2018.8.14.0301 2021-16/1JEfP/rPV
cláUdia rEGiNa PaiXÃo MENdoNÇa 0829174-97.2018.8.14.0301 2021-18/1JEfP/rPV

doMiNGoS faUSTiNo da coSTa 0829174-97.2018.8.14.0301 2021-20/1JEfP/rPV
fraNciSco NaSciMENTo liMa 0829174-97.2018.8.14.0301 2021-22/1JEfP/rPV

JoÃo carloS da foNSEca 0829174-97.2018.8.14.0301 2021-24/1JEfP/rPV
JoÃo raMoS da coNcEiÇÃo 0829174-97.2018.8.14.0301 2021-26/1JEfP/rPV

JordaNo rEdiNal liMa BraNdÃo 0829174-97.2018.8.14.0301 2021-28/1JEfP/rPV
PEdro dE JESUS PalHETa 0829174-97.2018.8.14.0301 2021-30/1JEfP/rPV
Valdir ViEira riBEira 0829174-97.2018.8.14.0301 2021-32/1JEfP/rPV
faTiMa da SilVa liMa 0840530-21.2020.8.14.0301 2021-46/1JEfP/rPV

aNa SilVa dE oliVEira 0810871-98.2019.8.14.0301 2021-60/1JEfP/rPV
ElicE da SilVa SaNToS 0848986-28.2018.8.14.0301 2021-54/1JEfP/rPV

Maria lUciMar da coNcEicao SilVa 0837869-06.2019.8.14.0301 2021-85/1JEfP/rPV
JUlia MarTiNS doS SaNToS BriTo 0830091-82.2019.8.14.0301 2021-49/1JEfP/rPV
Maria do Socorro aMaral liMa 0868474-32.2019.8.14.0301 2021-60/1JEfP/rPV
Maria VENiNa dE SoUZa MEirElES 0832715-07.2019.8.14.0301 2021-86/1JEfP/rPV
ElilZoN aUGUSTo araUJo Maria 0826493-57.2018.8.14.0301 2020-2084/1JEfP/rPV

aNa roSa da SilVa fiGUEiro 0825146-18.2020.8.14.0301 2020-2095/2JEfP/rPV
JoaNa darc PErEira da rocHa 0829749-71.2019.8.14.0301 2020-2401/1JEfP/rPV

JoSE do Socorro coNcEicao oliVEira 0849966-04.2020.8.14.0301 2020-2392/1JEfP/rPV
Maria dE NaZarE SoarES dE araUJo 0809770-89.2020.8.14.0301 2021-118/2JEfP/rPV

Joao JoSiMar dE SoUSa 0863056-50.2018.8.14.0301 2021-110/2JEfP/rPV
PEdro PaUlo Maia da SilVa 0876160-12.2018.8.14.0301 2021-94-JEfP/rPV
Maria lUcia fariaS carloTo 0822247-81.2019.8.14.0301 2021-122/1JEfP/rPV
ciNira GoMES BoNNETErrE 0809554-65.2019.8.14.0301 2021-121/1JEfP/rPV

EdNa PaES da coSTa 0812384-04.2019.8.14.0301 2021-140/1JEfP/rPV
raiMUNda doS SaNToS loBaTo 0812383-19.2019.8.14.0301 2021-139/1JEfP/rPV

Marcia fraNco dE alBUQUErQUE 0831990-81.2020.8.14.0301 2021-170/1JEfP/rPV
rUBENVal GoUVEa caScaES 0828719-35.2018.8.14.0301 2021-143/1JEfP/rPV

JorZiNa lEiTE da SilVa 0866567-85.2020.8.14.0301 2021-169/1JEfP/rPV
aNilZa lEoNi SaNcHES NUNES 0823953-02.2019.8.14.0301 2021-133/1JEfP/rPV

Maria dE loUrdES BraGa TaVarES 0832984-46.2019.8.14.0301 2020-110/2JEfP/rPV
GUioMar doS SaNToS e outros 0014161-20.1999.8.14.0301 048 à 053/2021 rPV

Maria cElia PErEira rodriGUES 0872054-07.2018.8.14.0301 2021-148/2JEfP/rPV
ladY SoUSa dE caSTro 0827088-22.2019.8.14.0301 2021-176/1JEfP/rPV

aUGUSTo cESar Gil cardoSo 0807697-86.2016.8.14.0301 2021-144/2JEfP/rPV
Mario aUGUSTo BarroSo doS SaNToS 0862544-33.2019.8.14.0301 2021-208/1JEfP/rPV

cElia NaTaliNa dE oliVEira fEio 0818662-21.2019.8.14.0301 2021-153/1JEfP/rPV
Maria BETaNia MoraES faVacHo 0837492-35.2019.8.14.0301 2021-212/1JEfP/rPV
adailToN rodriGUES dE SoUSa 0805171-44.2019.8.14.0301 2021-179/1JEfP/rPV

oToN NElSo MorEira SENa 0825993-54.2019.8.14.0301 2021-209/1JEfP/rPV
cEliNa BiaNcardi GalVao 0827089-07.2019.8.14.0301 2021-178/1JEfP/rPV

Maria aNGElica da PaiXao PaNToJa 0827053-62.2019.8.14.0301 2021-177/1JEfP/rPV
lUiZ oTaVio VaScoNcElloS lUZ 0845610-34.2018.8.14.0301 2021-195/1JEfP/rPV

VEra lUcia BorGES SaNToS 0834132-92.2019.8.14.0301 2021-217/1JEfP/rPV
aUGUSTa alaMar lEao fErrEira 0848512-86.2020.8.14.0301 2021-151/2JEfP/rPV
aNToNio carloS NEVES coSENZa 0831627-02.2017.8.14.0301 2021-156/2JEfP/rPV

adiEr NaSciMENTo diaS 0871620-18.2018.8.14.0301 2021-270/1JEfP/rPV
iVoNE raiMUNda alVES dE JESUS 0831732-08.2019.8.14.0301 2021-201/2JEfP/rPV

irENE liMa da coSTa 0825858-42.2019.8.14.0301 2021-263/1JEfP/rPV
Maria da coNcEicao BorGES PENicHE 0809588-40.2019.8.14.0301 2021-183/2JEfP/rPV

aladia alVES dE SoUZa GoMES 0806718-85.2020.8.14.0301 2021-172/2JEfP/rPV
SEBaSTiaNa fariaS do NaSciMENTo 0812875-11.2019.8.14.0301 2021-187/2JEfP/rPV

Maria HElENa BarBoSa SEaBra 0868679-27.2020.8.14.0301 2021-185/2JEfP/rPV
raiMUNdo NoNaTo SarMENTo alcaNTara 0805712-48.2017.8.14.0301 2021-195/2JEfP/rPV

JoaNa darc da PENHa HolaNda liMa 0856410-24.2018.8.14.0301 2021-186/2JEfP/rPV
JoaNa darc do carMo liMa 0834542-87.2018.8.14.0301 2021-188/2JEfP/rPV

WalTEr raYol BriTo 0878833-75.2018.8.14.0301 2021-197/2JEfP/rPV
Maria do Socorro SaNToS NaSciMENTo 0836801-21.2019.8.14.0301 2021-272/1JEfP/rPV

Maria JoaNa dE oliVEira BarroS 0831018-48.2019.8.14.0301 2021-276/1JEfP/rPV
carloS alBErTo cardoSo doS rEiS 0803137-33.2018.8.14.0301 2021-285/1JEfP/rPV

darlENE Socorro dE oliVEira 0805021-97.2018.8.14.0301 2021-287/1JEfP/rPV
ailToN dE araUJo liMa 0808290-13.2019.8.14.0301 2021-284/1JEfP/rPV

TErESa daS GracaS BarradaS MoraES 0860352-30.2019.8.14.0301 2021-350-1JEfP/rPV
Maria JoSE doS SaNToS PErEira 0865471-69.2019.8.14.0301 2021-315-1JEfP/rPV

BENEdiTa lidUiNa alMEida dE JESUS 0830934-13.2020.8.14.0301 2021-321-1JEfP/rPV
lUiZa BEZErra liMa 0833530-04.2019.8.14.0301 2021-322-1JEfP/rPV

Maria JoaQUiNa PErEira dE oliVEira 0812274-05.2019.8.14.0301 2021-316-1JEfP/rPV
aNToNio ZEfEriNo MarQUES 0802275-28.2019.8.14.0301 2021-225/2JEfP/rPV

dilMa cardoSo da SilVa,dilMa cardoSo 
da SilVa 0834775-50.2019.8.14.0301 2021-331-1JEfP/rPV

iZaBEl da coSTa coSTa 0836657-47.2019.8.14.0301 2021-328-1JEfP/rPV
Maria ciME liSBoa PaNToJa 0818944-59.2019.8.14.0301 2021-312-1JEfP/rPV

MaUricio aNToNio caBral MoNTEiro 0866310-94.2019.8.14.0301 2021-224/2JEfP/rPV
roSa Maria oliVEira ViTElli 0833203-25.2020.8.14.0301 2021-349-1JEfP/rPV
TErEZiNHa fErrEira MacEdo 0821002-98.2020.8.14.0301 2021-351-1JEfP/rPV

SilVia Maria rEGiNa SaNToS da coSTa 0803947-37.2020.8.14.0301 2021-340/1JEfP/rPV
Joao BaTiSTa frEiTaS Garcia 0830104-52.2017.8.14.0301 2021-226/2JEfP/rPV

Maria alicE dE MEdEiroS cardoSo 0812380-64.2019.8.14.0301 2021-335-1JEfP/rPV
EliaZira dE PaUla MENdoNca doS SaNToS 0811500-38.2020.8.14.0301 2021-333-1JEfP/rPV

SErGia alVES da SilVa E SilVa 0831637-41.2020.8.14.0301 2021-307-1JEfP/rPV
adiNair GoES da SilVa PiNHEiro 0832239-66.2019.8.14.0301 2021-330-1JEfP/rPV
BENEdiTa HilMa SoUSa BarroS 0809840-43.2019.8.14.0301 2021-310-1JEfP/rPV
YolaNda caSSiaNo dE SoUSa 0817115-09.2020.8.14.0301 2021-319-1JEfP/rPV

raiMUNda lUcila doS SaNToS SilVa 0864409-91.2019.8.14.0301 2021-314-1JEfP/rPV
TErEZiNHa dE JESUS PiNHEiro da coSTa 0829229-14.2019.8.14.0301 2021-156/1JEfP/rPV
roSaliNa da Graca MorEira da SilVa 0848785-02.2019.8.14.0301 2021-394-1JEfP/rPV

JEffErSoN JoSE SodrE fErraZ 0819983-91.2019.8.14.0301 2021-375-1JEfP/rPV
Marilda SoarES diaS 0833458-80.2020.8.14.0301 2021-400-1JEfP/rPV

TErEZiNHa SElMa da SilVa carValHo 0830064-02.2019.8.14.0301 2021-404-1JEfP/rPV
raiMUNdo carloS araUJo diaS E oUTroS 0839224-85.2018.8.14.0301 2021-387-1JEfP/rPV

iraci raiMUNda loPES ValENTE 0860116-78.2019.8.14.0301 2021-408-1JEfP/rPV
laUra SilVia TErra 0835412-64.2020.8.14.0301 2021-420/1JEfP/rPV

aNa cElia riBEiro caNcEla 0870369-91.2020.8.14.0301 2021-386/1JEfP/rPV
aNToNio BarBoSa da SilVa 0824599-12.2019.8.14.0301 2021-252/2JEfP/rPV
GErSoN cHaGaS PalHETa 0809262-80.2019.8.14.0301 2021-263/2JEfP/rPV
 EliETE MENdES da SilVa 0847646-78.2020.8.14.0301 2020- 2150/2JEfP/rPV

aldEciNEidE crUZ E SilVa 0802426-62.2017.8.14.0301 2020- 2013 /1JEfP/rPV

ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 707145
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citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 092/2021
considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
Considerando deferimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo
 iGEPrEV

ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2021/1036421 2009/502219 PEdro MENdoNÇa caValcaNTE
2 2021/1036385 2016/514400 iZaBEl PErEira GoMES
3 2021/1036371 2016/516326 idEMar da SilVa NaSciMENTo
4 2021/1036371 2018/512585 ENZo GaBriEl caMPoS alVES
5 2021/1036371 2019/549026 firMiNa do Socorro aMaral MENdES
6 2021/1036349 2017/533310 Maria lUci dE MENEZES
7 2021/1036349 2017/516423 aNToNio liSBoa diaS
8 2021/1036331 2017/504264 aNa Maria PaZ rodriGUES
9 2021/1036310 2019/521457 oSValdo TaVarES daNiEl
10 2021/1036288 2019/546662 EVErEaldo oliVEira SiQUEira
11 2021/1036268 2014/518218 WErYK caSSaGraNdE da SilVa
12 2021/1036268 2014/518218 WalaKS MaNoEl caSSaGraNdE da SilVa
13 2021/1036247 2017/524126 roNaldo SilVa
14 2021/1036227 2016/510545 lUcia SaNTaNa SENa coSTa
15 2021/1036210 2009/501536 BENEdiTa fErrEira alVES
16 2021/1036210 2009/502536 Maria GoMES dE MENEZES
17 2021/1036210 2009/504350 Maria daS GraÇaS SoUZa daNTaS
18 2021/1036210 2015/509890 aNa cÉlia lara coSTa
19 2021/1036210 2016/50019 Maria daS dorES ViaNa da SilVa
20 2021/1036188 2009/522850 KlEBEr loPES cardoSo JUNior
21 2021/1036188 2016/513805 lUiZ fraNca daS NEVES
22 2021/1036188 2009/526104 ilidia TEiXEira do aMaral
23 2021/1036152 2019/523135 BElcHior SoUZa SilVa
24 2021/1036124 2016/504305 dircE HElENa rEZENdE da crUZ
25 2021/1036095 2016/516235 EliaNE ViEira da coSTa
26 2021/1036062 2012/505645 aTaidE PErEira BraGaNÇa
27 2021/1036062 2012/513359 alcidES fraNciSco coElHo doS SaNToS
28 2021/1036062 2012/518308 carloS HENriQUE coElHo NUNES
29 2021/1036021 2017/524352 SErGio lUiZ MaciEl dE liMa
30 2021/1035990 2015/518268 VaNilda BicHo doS SaNToS
31 2021/1035890 2009/502514 aNToNio rodriGUES SErrÃo
32 2021/1035828 2017/505416 BENEdiTo alVES da SilVa
33 2021/1035715 2017/530049 EdiValdo da SilVa TEiXEira
34 2021/1035690 2009/504870 Maria daS GracaS da PaiXao NaMiaS
35 2021/1035690 2009/504520 iolaNda PErEira foNSEca
36 2021/1035654 2019/522019 Maria criSTiNa da SilVa fErrEira
37 2021/1035619 2017/527769 raiMUNdo doS SaNToS laraNJEira
38 2021/1035563 2019/532715 raiMUNda MariNHo dE carValHo
39 2021/1035563 2015/525742 Maria dE faTiMa fErrEira da crUZ
40 2021/1035563 2017/511532 Maria lUcia SilVa doS SaNToS
41 2021/1035563 2019/535564 Maria dE loUrdES da SilVa MacHado
42 2021/1035563 2019/532566 Maria JUrEMa TEiXEira da SilVa
43 2021/1035563 2019/518292 raiMUNdo SorarES da SilVa
44 2021/1035563 2019/520170 alaidE alVES alENcar
45 2021/1035563 2019/518747 aNToNio Maria NoGUEira
46 2021/1035498 2015/515510 rUBEM riBEiro doS SaNToS
47 2021/1035498 2015/515962 Maria odETE TEiXEira da coSTa
48 2021/1035498 2015/512636 HildENir PErEira SilVa
49 2021/1035498 2009/510002 GEorGiNa da SilVa raBElo
50 2021/1035498 2009/507336 EUNicE PErEira da SilVa
51 2021/1035498 2009/503743 EVEraldo do NaSciMENTo MElo
52 2021/1035498 2009/504462 aNa cElia da SilVa TUVEri
53 2021/1035498 2009/506253 Maria odETE NaSciMENTo SaNTa BriGida

54 2021/1035498 2008/531197 Maria dE NaZarE frEiTaS BraSilEiro
55 2021/1035498 2015/518213 cEcÍlia doS aNJoS aYrES
56 2021/1035498 2015/516149 Maria aParEcida PErEira da SilVa
57 2021/1035498 2009/506694 raiMUNda dE faTiMa SalES
58 2021/1035336 2006/504772 HildEBErG BElo rodriGUES
59 2021/1035336 2008/506495 raiMUNda fraNcEliNo dE oliVEira
60 2021/1035336 2008/515601 EdSoN JoSE Maria oliVEira
61 2021/1035336 2008/536703 Maria dE faTiMa rodriGUES dE liMa
62 2021/1035336 2009/502671 Joao frEiTaS da SilVa
63 2021/1035336 2009/504860 Maria da GUia dE SoUZa da MoTa
64 2021/1035336 2009/506898 JoSE GoMES dE BarroS
65 2021/1035336 2009/508714 cElia lUcia dE alMEida Garcia
66 2021/1035600 2016/50487 cElia Maria GUiMaraES da coSTa

Belém, 21 de setembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Protocolo: 707347

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

extrato da Portaria Nº. 260 de 20 de setembro de 2021.
Processo: 2021/1018429
designação: daNiEla fUMiE YoSHiToME, matrícula nº. 57211100/1, Téc-
nica de administração e finanças, lotada na cGP/EGPa.
Titular: iracEMa SaBiNo cordEiro, matrícula nº 5934050/3, coorde-
nador do Centro de Graduação e Cursos Profissionalizantes desta EGPA, 
código GEP-daS-011.4.
Período: 13/09 a 27/09/2021- impedimento titular.

Protocolo: 707360

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 005/2021-eGPa
ParTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS – MUNICÍPIO POLO E 
A ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – EGPA.
oBJETo: Estruturar e disciplinar as ações do fórum de Governança Pública 
por todo Pará - evento de capacitação voltada aos servidores públicos mu-
nicipais e estaduais nas áreas estratégicas de governança.
cláUSUla QUARTA – DA VIGÊNCIA: O presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 12 (doze) meses.
daTa da aSSiNaTUra: 20/09/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – Diretora Geral da EGPA e Sr. Darci José Lermen - Prefeito do Municí-
pio de Parauapebas/Pa.
TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica Nº. 132/2021-EGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia do Pará E 
A ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – EGPA.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: O presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 20/09/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – Diretora Geral da EGPA e Sra. Marcellanne Cristina Sobral Martins 
- Prefeita do Município de São João do araguaia/Pa.

Protocolo: 707411

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 259 de 20 de setembro de 2021.
Processo: 2021/1017668
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais para reuniões com gestores municipais 
visando a capacitação dos cursos de introdução a atualização em Vigilância 
Sócio assistencial do SUaS e introdução ao Exercício do controle Social, 
parceria Escola de Governança Pública do Estado – EGPA e SEASTER, pelo 
Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: aUGUSTo cESar UcHoa SaNToS, matrícula nº 184845/1, cPf: 
148.645.332-53, assistente Técnico ref. XXVii, 7 e ½ (sete e meia) diárias.
Período: 02/10 a 09/10/2021.
origem: Belém
destino: Uruará.

Protocolo: 707358
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.945 de 20 de seteMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por meio da PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 
(republicada no d.o.E. nº 33.805, de 15/02/2019), considerando o 
Processo administrativo Eletrônico nº 2021/572096/SEfa,
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir o comitê de avaliação para avaliar e julgar o proces-
so de Seleção Baseada na Qualidade e no custo nº 002/2021, cujo objeto 
é a contratação de empresa de consultoria especializada em gestão de 
projetos, processos e inovação, no âmbito do Projeto de Modernização da 
Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROFISCO II - PA, conforme especificado 
no respectivo Termo de referência e seus anexos, integrada por Presidente 
e Membros.
art. 2º - dESiGNar, conforme relacionado abaixo, os servidores para com-
por o comitê de avaliação:
a) raiMUNdo aUGUSTo cardoSo dE MiraNda, auditor fiscal de re-
ceitas Estaduais-C, com Identificação Funcional nº 5096987/2, para atuar 
como Presidente;
b) ERALDO ALVES ARRAES, Assessor Fazendário, com Identificação Funcio-
nal nº 54185527-5, para atuar como Membro;
c) LINCOLN JOSE DA GAMA COSTA, Coordenador Fazendário, com Identifi-
cação funcional nº 5724090/1, para atuar como Membro;
at. 3º - compete ao comitê de avaliação:
I - conhecer as propostas apresentadas e verificar sua adequação ao obje-
to da contratação almejada, conforme os requisitos estabelecidos no Termo 
de referência - Tr;
ii - subsidiar a comissão Permanente do ProfiSco ii da SEfa-Pa quan-
to aos pedidos de esclarecimentos dos concorrentes, no que se refere às 
questões técnicas relacionadas ao Termo de referência - Tr;
iii - atribuir a pontuação técnica a cada proponente, realizar o julgamento 
e encaminhar Relatório de Julgamento e Classificação à Comissão Perma-
nente do ProfiSco ii da SEfa-Pa;
IV – avaliar e elaborar parecer sobre a proposta financeira das consulto-
rias aprovadas na avaliação técnica, conforme o Termo de referência e o 
orçamento estimado;
V – dirimi, se necessário, após oitiva das unidades técnicas pertinentes 
ao assunto, as dúvidas relacionadas aos aspectos técnicos do objeto a ser 
contratado, suscitadas ou recebidas pela comissão Permanente do Pro-
fiSco ii da SEfa-Pa ou da Unidade de coordenação do Projeto
– UCP do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará - 
ProfiSco ii Pa;
Vi- estabelecer ações visando à conclusão dos trabalhos nos prazos esta-
belecidos.
art. 4º - os atos da comissão devem  ser assinados por todos os membros, 
incluindo o Presidente.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 707023
Portaria Nº 1.961 de 20 de seteMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras, Zilda Maria MoraES BENJaMiN, Técnica de 
Gestão Pública, com identidade funcional nº 03191443, para atuar como 
fiscal titular, e PRISCILA MARIA PASSOS DA FONSECA, Técnica de gestão 
pública, com Identidade Funcional nº 00123242, para atuar como fiscal 
substituta, respectivamente do 2° TAC ao Contrato nº 036/2019/SEFA, fir-
mado entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o consultor MaNoEl 
dE MoraES NUNES
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 706953
Portaria Nº 1977 de 21 de seteMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 593 de 19/03/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.832 de 21/03/2019),
r E S o l V E:
 art. 1º- dESiGNar os servidores, EliZaNEidE dE SoUZa loPES, Gerente 
fazendário, Matrícula funcional nº 57173512/2, e JorGE aUGUSTo SilVa 
MENdES, assistente de infraestrutura, Matrícula funcional nº 57230166/1, 
ambos lotados na cGal, para atuarem respectivamente como fiscal Titular 

e Fiscal Substituto do CONTRATO Nº 077/2021/SEFA, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e a empresa EQUaTorial Pará 
diSTriBUidora dE ENErGia S.a.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 707529

coNtrato
.

coNtrato: 077/2021/seFa.
objeto: prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica 
pela concessionária, desde a captação até as ligações prediais de funcio-
namento das UNidadES coNSUMidoraS da SEcrETaria dE ESTado 
DA FAZENDA e naquilo que não conflitar com os contratos regulados pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Valor anual Estimado: r$ 3.615.209,28
data da assinatura: 17/09/2021
Vigência: 17/09/2021 a 16/09/2022
orçamento: 17101.04.122.1297.8338 / 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte de recurso: 0101
contratada: claro EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a, 
cNPJ n° 04.895.728/0001-80, com sede à rod. augusto Montenegro nº 
85, coqueiro, cEP 682360-010, Belém/Pa.
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 707496

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

PreGÃo eLetroNico Nº 032/2021
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na mo-
dalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço por item, conforme abaixo:
objeto: aquisição de câmeras (Webcam) e fone de ouvido com Microfone 
(Headset).
daTa da aBErTUra: 05/10/2021 - as 10:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
CEP. 66.053-000 - Belém/PA (1º andar, corredor C – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 09:00 às 15:00, em dias úteis.
Marco aurélio rezende da rocha
Pregoeiro

Protocolo: 707141

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor  de administração,  em exercício
Portaria Nº 1906 de 14 de setembro de 2021 autorizar 4 e 1/2  
diárias ao servidora  roSEli Maria KEMPfEr PaNToJa, nº 0200581602, 
daTiloGrafo, coordENaÇÃo dE aSSUNToS faZENdárioS ESTraTÉGi-
coS, objetivo de participação no curso “portal, ouvidoria e lGPd com base 
na nova lei”, no período de 27.09.2021 à 01.10.2021, no trecho Belém - 
curitiba - Belém.
Portaria Nº 1947 de 17 de setembro de 2021 autorizar 26 e 1/2  
diárias ao servidor oZiEl SoUZa liMa, nº 0400295402, fiScal-a, co-
ordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, 
objetivo de substituir a servidora responsável  pela oEaT dE JacUNdá 
por  motivo de férias, no período de 04.10.2021  à 30.10.2021, no trecho 
Marabá - Jacundá - Marabá.
Portaria Nº 1963 de 21 de setembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor alciNo alVES da coSTa, nº 0518637401, MoToriSTa, co-
ordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, 
objetivo de conduzir veículo oficial com membros da corregedoria para UE-
coMT SÃo fraNciSco, no período de 23.09.2021, no trecho Belém - São 
francisco do Pará - Belém.
Portaria Nº 1975 de 21 de setembro de 2021 autorizar 1/2 di-
ária ao servidor carloS alBErTo MarTiNS QUEiroZ, nº 0512812902, 
aUdiTor-c, corrEGEdoria faZENdária, objetivo de realizar visita de 
avaliação para subsidiar apuração de fatos em processo que tramita na 
corregedoria, no período de 23.09.2021, no trecho Belém -  São francisco 
-  Belém .
Portaria Nº 1976 de 21 de setembro de 2021 autorizar 1/2  diá-
ria ao servidor JoSE EdUardo MiraNda BaTiSTa coSTa, nº 0560796501, 
aUdiTor-c, corrEGEdoria faZENdária, objetivo de realizar visita de ava-
liação para subsidiar  apuração de  fatos em processo que tramita na corre-
gedoria, no período de 23.09.2021, no trecho Belém - São francisco - Belém.

Protocolo: 707041
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001095 de 21/09/2021 - 
Proc n.º 002021730006324/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: Antonio Fernando Henriques Rodrigues – CPF: 067.124.952-53
Marca: HoNda/Wr-V EX cVT aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001097 de 21/09/2021 - 
Proc n.º 002021730006275/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
Interessado: Raimundo Martins Oliveira – CPF: 289.260.802-34
Marca: fiaT/MoBi liKE 1.0 flEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005097, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006317/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: Teresinha Augusta dos Santos – CPF: 208.196.922-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT4l2250230
Portaria n.º202104005099, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006314/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Raimundo Lopes – CPF: 049.495.282-20
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol 1.6 ciTY/Pas/automovel/9BWaB45U1ET146193
Portaria n.º202104005101, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 102021730001542/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Francisco Alves Rosa – CPF: 565.869.812-04
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ0lP054952
Portaria n.º202104005103, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006313/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Antonio Joelson Souza Silva – CPF: 567.438.662-53
Marca/Tipo/chassi
HoNda/fiT EXl cVT/Pas/automovel/93HGK5880JZ104653
Portaria n.º202104005106, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006297/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: David Alves de Lima – CPF: 318.234.592-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a lTZ/Pas/automovel/9BGJc6920lB142944
Portaria n.º202104005108, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006323/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 Afonso da Silva Filho – CPF: 682.482.292-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo aTTracTiVE 1.0/Pas/automovel/9Bd195a4ZM0894019
Portaria n.º202104005110, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006328/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: Jefferson Veras do Nascimento – CPF: 685.919.502-91
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16 Sl/Pas/automovel/94dBcaN17GB107435
Portaria n.º202104005112, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006327/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 Fernando Ferreira Araujo – CPF: 448.476.102-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3391905
Portaria n.º202104005114, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006326/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Daniele da Silva Moraes – CPF: 453.695.932-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio aTTracTiV 1.0/Pas/automovel/9Bd196271d2100257
Portaria n.º202104005116, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006331/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: Anderson Afonso Andrade Alves – CPF: 513.860.112-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6 ciTY/Pas/automovel/9BWdB45U0ET087246

Portaria n.º202104005118, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006320/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: Katia Flexa Jansen – CPF: 637.413.262-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWdG45U7NT076102
Portaria n.º202104005120, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006321/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: George Cavalcante dos Santos – CPF: 211.929.102-06
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/PriSMa 1.4l lT/Pas/automovel/9BGrP69X0cG260130
Portaria n.º202104005122, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006210/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: Saulo Henrique Pinheiro da Silva – CPF: 999.116.632-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0lG294005
Portaria n.º202104005124, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 82021730001649/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: Jairon Gomes da Silva – CPF: 620.488.482-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS48V0JG169357
Portaria n.º202104005126, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006239/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: Julio Soares Damasceno – CPF: 012.498.942-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG122438
Portaria n.º202104005128, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 2021730006318/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: Marcio Antonio Cardoso Macedo – CPF: 431.704.802-78
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TJ3350824

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005105, de 21/09/2021 - 
Proc n.º 0020217300063160/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 mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
d eipva, placa ofj3b51
Interessado: Fernando Luiz Freitas de Carvalho – CPF: 430.927.212-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2205180

Protocolo: 707241

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 114/2021
objeto: : Transferência de recursos a título de Patrocínio destinados à reali-
zação da XXi Simpósio Brasileiro de Segurança de informação de Sistemas 
computacionais a ocorrer em 04.10.2021 a 07.10.2021
Valor Total: r$-15.000,00 (quinze mil reais)
data de assinatura: 21.09.2021
Vigência: 21.09.2021 a 20.12.2021
Inexigibilidade de Licitação Nº 023/2021 – Lei Nº 13.303/2016 e Regula-
mento de licitações e contratos do Banpará
contratado: Sociedade Brasileira de computação
Endereço: av. Bento Gonçalves, nº 9500, Bloco iV -  Bairro: agronomia
cEP: 91501-970 Porto alegre/rS
Telefone: (91) 98251-2301
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 707478
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.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Por srP Nº 022/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação da licitação em epígrafe conforme abaixo:

iTEM dEScriÇÃo EMPrESa QUaNT. Valor ESTiMado
UNiTário

Valor ESTiMado 
ToTal

Valor coTado 
UNiTário Valor coTado ToTal

01 Bobina para calculadora (exclusivo para ME/EPP) BrM iNdUSTria E coMErcio dE 
roTUloS lTda

8.100
Bobinas r$ 2,90 r$ 23.490,00 r$ 1,89 r$ 15.309,00

02
 Bobina p/ terminal dispensador de cédulas (cash dispenser) – (cota 

principal)

Mcr ETiQUETaS E roTUloS adESiVoS 
EirEli

6.334
Bobinas r$ 48,00 r$ 304.032,00 r$ 29,00 r$ 183.686,00

03
 Bobina p/ terminal dispensador de cédulas (cash dispenser) – (cota 

reservada do item 02)
BH BoBiNaS EirEli

1.666
Bobinas r$ 48,00 r$ 79.968,00 r$ 27,95 r$ 46.564,70

04 Bobina de senha POS OMNI 3750 – (cota principal) 32.250
Bobinas r$ 4,47 r$ 144.157,50 r$ 1,18 r$ 38.055,00

05 Bobina de senha POS OMNI 3750 – (cota reservada do item 04)
Mcr ETiQUETaS E roTUloS adESiVoS 

EirEli

10.750
Bobinas r$ 4,47 r$ 48.052,50 r$ 1,20 r$ 12.900,00

06 Bobina para terminal financeiro – (cota principal) 22.500
Bobinas r$ 8,17 r$ 183.825,00 r$ 3,40 r$ 76.500,00

07 Bobina para terminal financeiro – (cota reservada do item 06) BH BoBiNaS EirEli 7.500
Bobinas r$ 8,17 r$ 61.275,00 r$ 4,23 r$ 31.725,00

08 álcool etílico hidratado 70º iNPM (cota principal)

iNVicTa clEaN HoSPiTalar EirEli

 13.500 r$ 9,19 r$ 124.065,00 r$ 6,70 r$ 90.450,00

G1

09 álcool etílico hidratado 70º iNPM (cota reservada do item 08)  4.500 r$ 9,19 r$ 41.355,00 r$ 6,70 r$ 30.150,00

10
desodorizador de ar (exclusivo para ME/EPP)

 7.500
 r$ 10,39 r$ 77.925,00 r$ 6,80 r$ 51.000,00

 G2
11 desinfetante bactericida para piso e banheiro (cota principal)

lc coMErcio aTacadiSTa lTda
3.750

 r$ 45,25 r$ 169.687,50 r$ 9,90 r$ 37.125,00

12 água sanitária frasco 5 litros (cota principal) 4.279 r$ 18,70 r$ 80.017,30 r$ 7,40 r$ 31.664,60

G3
 

13
desinfetante bactericida para piso e banheiro (cota reservada do item 11)

 
lc coMErcio aTacadiSTa lTda

1.250
 r$ 45,25 r$ 56.562,50 r$ 9,90 r$ 12.375,00

14 água sanitária frasco 5 litros (cota reservada do item 12) 721 r$ 18,70 r$ 13.482,70 r$ 7,40 r$ 5.335,40

G4

15 detergente lava-louças frasco 500 ml (exclusivo para ME/EPP)

lc coMErcio aTacadiSTa lTda

12.800
 r$ 2,94 r$ 37.632,00 r$ 1,52 r$ 19.456,00

16
limpador multiuso frasco 500ml (exclusivo para ME/EPP)

 7.500
 r$ 4,94 r$ 37.050,00 r$ 2,50 r$ 18.750,00

17
limpador p/ manutenção de porcelanato e pisos frios embalagem 5 litros 

(exclusivo para ME/EPP) 250 r$79,40 r$ 19.850,00 r$ 20,00 r$ 5.000,00

18 Saponáceo em pó 300gr (exclusivo para ME/EPP) 1.500 r$ 8,60 r$ 12.900,00 r$ 3,75 r$ 5.625,00

G5

19 Saco plástico p/ lixo 100 litros (exclusivo para ME/EPP)

lc coMErcio aTacadiSTa lTda

20.000
 r$ 2,81 r$ 56.200,00 r$ 1,16 r$ 23.200,00

20 Saco plástico p/ lixo 50 litros (exclusivo para ME/EPP) 17.000
 r$ 2,71 r$ 46.070,00

 
r$ 1,16 r$ 19.720,00

21 Saco plástico p/ lixo 30 lT (exclusivo para ME/EPP) 7.700 r$ 2,45 r$ 18.865,00 r$ 1,16 r$ 8.932,00

  22 Sabonete líquido 5 litros (cota principal) SMl SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNdUS-
Tria E coMErcio EirEli 2.318 r$ 34,52 r$ 80.017,36 r$ 17,95 r$ 41.608,10

G6

23 Sabonete líquido 5 litros (cota reservada do item 22)
 

lc coMErcio aTacadiSTa lTda

282 r$34,52 r$ 9.734,64 r$ 17,90 r$ 5.047,80

24 Sabão em barra  1 kg (exclusivo para ME/EPP)
 2.300 r$ 10,50 r$ 24.150,00 r$ 5,80 r$ 13.340,00

25 Sabão em pó 500gr (exclusivo para ME/EPP)   6.400 r$ 5,50 r$ 35.200,00 r$ 1,79 r$ 11.456,00

G7

26 Esponja de limpeza dupla face (exclusivo para ME/EPP)

f f dE alENcar EirEli

  9.000 r$ 1,08 r$ 9.720,00 r$ 0,56 r$ 5.040,00

27 lã de aço (exclusivo para ME/EPP) 1.600 r$ 1,84 r$ 2.944,00 r$ 1,23 r$ 1.968,00

28 limpa vidro (exclusivo para ME/EPP) 2.100 r$ 5,19 r$ 10.899,00 r$ 3,72 r$ 7.812,00

29 Lustra móveis – frasco 200ml (exclusivo para ME/EPP)  1.500
 r$ 7,49 r$ 11.235,00 r$ 3,79 r$ 5.685,00
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G8

30 Vassoura de piaçava tipo leque (exclusivo para ME/EPP)
 

fracaSSado

1.500
 

fracaSSado

31 Vassoura de pelo sintético industrial de 40cm (exclusivo para ME/EPP)
 500

 

32 Balde de plástico capacidade 20 litros (exclusivo para ME/EPP)
 300

 

33
rodo de borracha duplo 40 cm com cabo (exclusivo Para ME/EPP)

 1.000
 

34 Pá coletora de lixo (exclusivo para ME/EPP)
 300

 

G9

35 Saco de pano para chão (exclusivo para ME/EPP)

SMl SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNdUS-
Tria E coMErcio EirEli

9.000
 

r$ 8,34 r$ 75.060,00 r$ 5,50 r$ 49.500,00

36 flanela na medida de 40x60cm (exclusivo para ME/EPP) 7.000
 

r$ 4,13 r$ 28.910,00 r$ 3,50 r$ 24.500,00

37 Escovinha de nylon (exclusivo para ME/EPP) 300 r$ 5,25 r$ 1.574,00 r$ 3,80 r$ 1.140,00

38 Vassourinha com pêlo de nylon (exclusivo para ME/EPP)
 400 r$ 12,30 r$ 4.920,00 r$ 8,00 r$ 3.200,00

G
10

39 Papel higiênico neutro classe a, folha dupla na cor branca (cota principal)
 

lc coMErcio aTacadiSTa lTda

3.358
 

r$ 119,90 r$ 402.624,20 r$ 79,00 r$ 265.282,00

40
Papel toalha interfolhado branco 2.400 folhas classe a, folha simples 

(cota principal)
 

11.057
 

r$ 48,68 r$ 538.254,76 r$ 23,00 r$ 254.311,00

G
11

41
Papel higiênico neutro classe a, folha dupla na cor branca (cota reservada 

do item 39)
 

lc coMErcio aTacadiSTa lTda

667
 

r$ 119,90 r$ 79.973,30 r$ 79,00 r$ 52.693,00

42 Papel toalha interfolhado branco 2.400 folhas classe a, folha simples (cota 
reservada do item 40)

1.643
 

r$ 48,68 r$ 79.981,24 r$ 23,00 r$ 37.789,00

ToTal ESTiMado: r$ 3.098.068,50

ToTal coTado: r$ 1.543.894,60

Marina furtado
Pregoeira

Protocolo: 707286
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos termos da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para contratação de curso in company de instituição credenciada no corpo de Bombeiros Militar do Pará, apta 
para ministrar o curso de formação de Brigada de incêndio (cfBi) - Brigada Básica Nível i; para a Elaboração do Plano de Emergência contra incêndio; e 
para o Treinamento, Exercício Simulado (parcial e completo) e relatório final de abandono de área, que deverão ser realizados nos municípios de Belém, 
Castanhal e Marabá, em conformidade com as especificações e condições constantes deste Edital e de seus Anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 14/10/2021
Horário: 10h (Horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 22/09/2021, podendo ser obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do BANPARÁ (Av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BANPARÁ – 1º andar, Comércio, 
Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte centavos) por folha (Conta Corrente nº 800.002-6, Agência nº 0011 do BANPARÁ), 
não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém - Pará, 22 de Setembro de 2021.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 707366

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final e Homologação da licitação em epígrafe, considerada fracaSSada.
alessandra Brito freire
Pregoeira

Protocolo: 707385

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade Nº: 023/2021
data: 20.09.2021
Prazo: 03 (três) meses
Valor Total: r$-15.000,00 (quinze mil reais).
objeto: Transferência de recursos a título de Patrocínio destinados à realização da XXi Simpósio Brasileiro de Segurança de informação de Sistemas 
computacionais a ocorrer em 04.10.2021 ca 07.10.2021
fundamento legal: lei nº 13.303/2016 e regulamento de licitações e contratos do Banpará.
contratado: Sociedade Brasileira de computação
Endereço: av. Bento Gonçalves, nº 9500, Bloco iV - Bairro: agronomia
cEP: 91501-970 Porto alegre/rS
Telefone: (91) 98251-2301
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 707486
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oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021
o BaNPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 04/10/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
a coMiSSÃo

Protocolo: 707401
concurso Público 2018
edital de convocação nº 133/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (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)

daNiEl roBErTo aMaNcio dE oliVEira 234° Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

Polo ii

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

lUKaS lEoNardo MUllEr daNTaS 76° Av. das Palmeiras, 253 – Centro – Moju/PA

Polo iii

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

aNToNio JoSE SilVa dE SoUZa 104° Av. 29 de Dezembro, 1860 – Centro – Capitão 
Poço/Pa

Polo iV

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

SilMara fErrEira NaSciMENTo 62° Folha CSI 31, Quadra 04 – Nova Marabá - 
Marabá/Pa

daNiElE NaSciMENTo doS SaNToS 63° Av. Tancredo Neves, 153 – Centro – Goianésia 
do Pará/Pa

Polo V

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

aNNa PaUla roGiNol MarQUES 82° Av. Dr. Hugo de Mendonça, 852 – Centro – 
itaituba/Pa

 
obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 22 de setembro de 2021.

Protocolo: 707444

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 804, de 21 de seteMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto s/nº de 02 de janeiro de 2019, 
publicado no doE n° 33.771/02.01.2019 e,
coNSidEraNdo o decreto n° 333, de 4 de outubro de 2019, publicado 
no doE nº 34.003, de 7 de outubro de 2019, que estabelece regras gerais 
sobre controle de frequência dos servidores públicos dos órgãos e entida-
des da administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
coNSidEraNdo que, o Sistema de Gestão de Entrada/Saída de servidores 
do prédio Nível central (sito a Travessa lomas Valentinas, 2.190) encontra-
se em fase final de implantação.
r E S o l V E:
i - dETErMiNar que, os servidores lotados no referido prédio, que ainda 
não fizeram o cadastramento biométrico, devem comparecer de 22 a 24 de 
setembro de 2021 à Coordenação de Tecnologia e Informação em Saúde – 
cTiS (1º andar) para a realização do referido cadastro.
II – INFORMAR que, a partir de 27 de setembro de 2021 o acesso às de-
pendências deste prédio somente ocorrerá através das catracas do Sistema 
de Gestão de Entrada/Saída, ou seja, com a utilização da biometria.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
21.09.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

Protocolo: 707532

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: daNilSoN lEal corrÊa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 27.09.2021/25.03.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 707542

.

.

errata
.

errata de Portaria PUBLicada No doe 34.699 de 15/09/2021
Portaria N.º 875 de 08 de seteMBro de 2021.
onde se lê: a contar de 17/05/2021.
Leia-se: a contar de 15/09/2021.

Protocolo: 707117
errata de Portaria PUBLicada No doe 34.699 de 15/09/2021
Portaria N.º 864 de 08 de seteMBro de 2021.
onde se lê: a contar de 17/07/2021.
Leia-se: a contar de 15/09/2021.

Protocolo: 707118

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

15º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 038/sesPa/2015
Processo: 2021/1010496
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando em 22 de setembro de 
2021 e finalizando em 21 de dezembro de 2021
data de assinatura: 21/09/2021
Vigência: 22/09/2021 a 21/12/2021
Valor: r$ 11.863.065,00 (onze milhões, oitocentos e sessenta e três mil e 
sessenta e cinco reais), que corresponde ao valor de três parcelas mensais 
de r$ 3.954.355,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, 
trezentos e cinquenta e cinco reais)
dotação orçamentária: 8877  Elemento de despesa: 335043
fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301
contratado: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo - idNSH
End.: avenida rio Branco, nº 1266, centro cEP 68.800-000 Breves-Pa.
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 707427

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 077/SESPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 077/SESPa/2021, no valor 
total de r$ 17.364,00 (dezessete mil trezentos e sessenta e quatro reais).
oBJETo: aquisição de bateria recarregável para as atividades entomoló-
gicas de campo (em zonas rurais e urbanas dos municípios do Estado), 
realizadas pelo departamento de controle de Endemias /SESPa
EMPrESa VENcEdora:
lcPar iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo - EirEli,  cNPJ  18.153.504/0001-
07,  foi a vencedora do certame,  pelo critério de menor preço, no valor 
total de r$ 17.364,00 (dezessete mil trezentos e sessenta e quatro reais).
Valor total do Pregão Eletrônico nº 077/SESPa/2021: r$ 17.364,00 (de-
zessete mil trezentos e sessenta e quatro reais).
Belém (Pa), 20 de setembro de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 707142
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 065/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 065/SESPa/2021, no 
valor total de r$ 1.297.105,00 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, 
cento e cinco reais).
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública-SESPa, oriundos de demandas judiciais, por um período de 12 
(doze) meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
iMPorT HoSPiTalar EirEli, cNPJ  01.324.654/0001-33,  foi a vencedora 
do item 23,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 4.770,00 
(quatro mil, setecentos e setenta reais).
oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E oNcolÓ-
GicoS lTda, cNPJ  04.307.650/0015-30,  foi a vencedora dos itens 06 e 07,  
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 882.256,80 (oitocentos e 
oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E oNcolÓ-
GicoS lTda, cNPJ  04.307.650/0025-02,  foi a vencedora dos itens 02 e 
08,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 154.333,20 (cento 
e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos).
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f cardoSo E cia lTda, cNPJ  04.949.905/0001-63,  foi a vencedora dos 
itens 14, 24 e 28,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
3.290,00 (três mil, duzentos e noventa reais).
ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda, cNPJ  07.847.837/0001-10,  foi 
a vencedora dos itens 11. 19 e 26,  pelo critério de menor preço, no valor 
total de r$ 26.722,00 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e dois reais).
oNcoEXo diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ  
08.958.628/0002-97,  foi a vencedora do item 17,  pelo critério de menor 
preço, no valor total de r$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).
UNi HoSPiTalar cEará lTda, cNPJ  21.595.464/0001-68,  foi a vence-
dora dos itens 05 e 10,  pelo critério de menor preço, no valor total de 
r$ 126.516,50 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e 
cinquenta centavos).
HoSPfar iNdÚSTria E coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES S.a, cNPJ 
26.921.908/0002-02,  foi a vencedora do item 12,  pelo critério de menor 
preço, no valor total de r$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos reais).
aGloN coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda, cNPJ  65.817.900/0001-71,  
foi a vencedora dos itens 03, 04 e 25,  pelo critério de menor preço, no 
valor total de r$ 12.896,00 (doze mil, oitocentos e noventa e seis reais).
ProfarMa SPEcialTY S.a, cNPJ  81.887.838/0011-12,  foi a vencedora 
do item 18,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 24.970,50 
(vinte e quatro mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 065/SESPa/2021: r$ 1.297.105,00 
(um milhão, duzentos e noventa e sete mil, cento e cinco reais).
Belém (Pa), 20 de setembro de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 706944

.

.

diÁria
.

Portaria N° 2600 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aUrora do Para
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
119440/1 / JoSE GUilHErME dE arrUda MoUra / 118.306.382-20
59557581 / PaUlo SÉrGio raBElo coSTa JÚNior / 019.777.342-78
5959646 / WaNESSa dE oliVEira BarBoSa / 012.464.112-10
oBJETiVo: rEaliZar SErViÇo dE SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo do 
ProGraMa MElHor EM caSa, NoS MUNicÍPioS dE ParaGoMiNaS E aU-
rora do Pará- 5ºcrS, rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo rio caPiM.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2601 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aUrora do Para
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES JoSÉ GUilHErME dE arrUda 
MoUra, PaUlo SÉrGio raBElo coSTa JÚNior E WaNESSa dE oliVEira 
BarBoSa Para rEaliZarEM o SErViÇo dE SUPErViSÃo E MoNiTora-
MENTo do ProGraMa MElHor EM caSa, NoS MUNicÍPioS dE ParaGo-
MiNaS E aUrora do Pará- 5ºcrS, rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo rio caPiM.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2602 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 11 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 27/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59131181 / aNToNildE MarcEliNa arrUda dE Sá / 746.927.982-20
oBJETiVo: rEaliZar iNVESTiGaÇÃo ENToMolÓGica Para idENTifi-
car oS VETorES TraNSMiSSorES da fEBrE aMarEla E VErificar 
a circUlaÇÃo Viral No MUNicÍPio dE afUá, EM VirTUdE do ÓBiTo 
coNfirMado Por fEBrE aMarEla ProcEdENTE da localidadE rio 
TaMBaQUi do ViEira/afUá/Pa.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2603 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 17/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955957 / NaYara SilVa NoNaTo / 959.162.532-49
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo dE caPaciTaÇÃo dE rEGUlaÇÃo 
HoSPiTalar dE UrGÊNcia Na UPa caPaNEMa, No MUNicÍPio dE ca-
PaNEMa-Pa.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2604 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rio Maria
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 20/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5946999 / fláVio JoSÉ do carMo rEiS JUNior / 751.328.342-72

oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da rEUNiÃo ordiNária cir do araGUaia 
No MUNicÍPio dE rio Maria.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2605 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PacaJá
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 18/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541918211 / JorGE aNToNio da SilVa cardoSo / 302.580.142-53
5761302 / laUro aNToNio coSTa PaNToJa / 634.874.542-20
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aTUaliZaÇÃo 
doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica - Si-
VEP-Malária E SiVEP-VETorES, No 10º crS, No MUNicÍPio dE alTaMi-
ra E PacaJá, NaS localidadES coM alTo ÍNdicE dE TraNSMiSSÃo da 
doENÇa, No PErÍodo dE 13/09 a 18/09/2021.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2606 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PacaJá
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 18/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar SUPErViSÃo, 
acoMPaNHaMENTo E MoNiToraMENTo daS aÇÕES dE coNTrolE da 
Malária, NaS localidadES coM alTo ÍNdicE dE TraNSMiSSÃo da 
doENÇa, NoS MUNicÍPioS alTaMira E PacaJá, No PErÍodo dE 13/09 
a 18/09/2021.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2607 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 08/09/2021 a 10/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59552561 / daNiElE MElo SardiNHa / 001.954.902-40
5955383 / JUliaNE liMa alENcar / 041.407.162-07
oBJETiVo: iNVESTiGaÇÃo dE caSo dE TÉTaNo E TraTaMENTo dE BaN-
co dE dadoS dE MENiNGiTE, ParaliSia flácida aGUda (Pfa), dTP E 
SiVEP-GriPE No MUNicÍPio dE caPaNEMa.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2608 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 08/09/2021 a 10/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carloS lEoNardo BorGES dE caSTro / 646.965.452-53
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE QUE rEaliZara iNVESTiGaÇÃo dE 
caSo dE TÉTaNo E TraTaMENTo dE BaNco dE dadoS dE MENiNGiTE, 
ParaliSia flácida aGUda (Pfa), dTP E SiVEP-GriPE Para o MUNicÍPio 
dE caPaNEMa..
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2609 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaiÃo
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955375 / JacQUEliNE MaYara foNTES dE oliVEira loPES / 
001.824.872-10
57206626 / MicHEllY MilENY MESQUiTa dE SoUZa / 634.236.772-87
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo daS aÇÕES dE VaciNaÇÃo, rEGiS-
Tro E aPlicaÇÃo coNTra coVid 19 No MUNicÍPio dE BaiÃo SoB JU-
riSdiÇÃo do 13º crS aÇÃo PacTUada No QdQQ.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2610 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaiÃo
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENTo / 649.330.912-34
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS JacQUEliNE MaYara foNTES dE 
oliVEira loPES E MicHEllY MilENY MESQUiTa dE SoUZa Para rEali-
Zar SUPErViSÃo daS aÇÕES dE VaciNaÇÃo, rEGiSTro E aPlicaÇÃo 
coNTra coVid-19 No MUNicÍPio dE BaiÃo SoB JUriSdiÇÃo do 13 crS 
aÇÃo PacTUada No QdQQ.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2611 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
720089-1 / carMEN SilVia GoMES carNEiro / 263.347.552-34
oBJETiVo: SUPErViSÃo Na rEdE dE frio rEGioNal, aPrESENTaÇÃo E 
caPaciTaÇÃo doS TÉcNicoS QUE ESTÃo MoNiToraNdo oS iNdicado-
rESda VaciNa coNTra coVid 19. SUPErViSÃo No BaNco dE dadoS 
do SiPNi coVid. VErificaÇÃo da MoViMENTaÇÃo dE iMUNoS. aValia-
ÇÃo do QUaNTiTaTiVo dE doSES iNSEridaS Por GrUPo PrioriTário 
No SiSTEMa E VErificaÇÃo do PErcENTUal dE coBErTUra VaciNal.
flUXo do EaPV SaraMPo - PlaNo dE ENfrENTaMENTo, MoNiToraMEN-
To daS coBErTUraS VaciNaiS, ESTraTEGiaS dE VaciNaÇÃo Para al-
caNcE daS coBErTUraS VaciNaiS.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2612 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 05/08/2021 a 09/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
84816-1 / lUZiNal aNToNio dE JESUS oliVEira / 146.171.022-72
 / riValdo alcaNTara loBaTo / 165.502.852-91
oBJETiVo: PrESTar aPoio À ENTrEGa dE MEdicaMENToS E iNSUMoS 
NoS MUNiciPioS dE MaraBá/Pa E coNcEiÇÃo do araGUaia.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2613 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 05/08/2021 a 09/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / SilVio cESar oliVEira BarroS / 391.917.612-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da diViSÃo dE alMoXarifado 
da SESPa Para rEaliZarEM a ENTrEGa dE MEdicaMENToS E iNSUMoS 
NoS MUNiciPioS dE MaraBá/Pa E coNcEiÇÃo do araGUaia.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2615 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 474,76
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 06/09/2021 a 07/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria dE NaZarÉ TEiXEira dE fraNÇa GalVÃo / 032.581.142-34
5785081 / VEra lUcia liNS BriTo / 256.883.832-91
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo da SaÚdE da criaNÇa No MU-
NicÍPio dE doMiNGoS do caPiM,  PErÍodo dE  06 a 07/09/2021.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2616 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 474,76
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PErÍodo: dE 06/09/2021 a 07/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS Maria dE NaZarÉ dE fraNÇa 
GalVÃo E VEra lÚcia liNS BriTo, QUE irÃo rEaliZar o MoNiTora-
MENTo da SaÚdE da criaNÇa, No MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do 
caPiM,  No PErÍodo dE 06 a 07/09/2021.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2617 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: S. doMiNGoS do caPiM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 08/09/2021 a 10/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria dE NaZarÉ TEiXEira dE fraNÇa GalVÃo / 032.581.142-34
5785081 / VEra lUcia liNS BriTo / 256.883.832-91
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo da SaÚdE da criaNÇa NoS 
MUNicÍPioS dE MaraPaNiM E  caSTaNHal  No PErÍodo dE 08 a 
10/09/2021.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2618 de 14 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: S. doMiNGoS do caPiM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 08/09/2021 a 10/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS Maria dE NaZarÉ dE fraNÇa 
GalVÃo E VEra lÚcia liNS BriTo, QUE irÃo rEaliZar o MoNiTo-
raMENTo da SaÚdE da criaNÇa, NoS MUNicÍPioS dE MaraPaNiM E  
caSTaNHal  No PErÍodo dE08 a 10/09/2021
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2619 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS

PErÍodo: dE 07/06/2021 a 08/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064371 / aNdErSoN WaGNEr da crUZ NaSciMENTo / 609.877.822-15
oBJETiVo: coNdUZir o caMiNHÃo Placa QXr 4B95 Para rEaliZarEM 
aS ENTrEGaS dE EQUiPaMENToS E MoBiliárioS No HoSPiTal do MU-
NicÍPio dE SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2620 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 25/08/2021 a 27/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54184137-2 / adilSoN MENdES dE fiGUEirEdo / 090.078.572-15
5150558 / EUrifraNcE do Socorro dE SoUZa SaNToS / 611.204.482-04
oBJETiVo: MoNiToraMENTo dE SErViÇo Para HaBiliTaÇÃo dE UTi 
adUlTo TiPo ii do HoSPiTal rEGioNal PÚBlico doS caETES dr. Jor-
GE NETo da coSTa, No PErÍodo dE 25/08 a 27/08/2021 - caPaNEMa/Pa.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2621 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 26/09/2021 a 01/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955374 / alYNE TaliTa MarTirES caBral / 024.548.852-98
57191605 / BrENa SUElEN GaMa / 877.256.902-63
oBJETiVo: rEaliZar “aSSESSoraMENTo NoS SiSTEMaS SiM, ViGilÂN-
cia do ÓBiTo E iNVESTiGaÇÃo dE ÓBiToS MaTErNoS Por coVid “ No 
8ºcrS E MUNiciPioS dE SUa JUriSdiÇÃo
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2622 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57191605 / BrENa SUElEN GaMa / 877.256.902-63
571941811 / riTa do Socorro rodriGUES E SilVa / 379.651.312-34
oBJETiVo: rEaliZar “aSSESSoraMENTo NoS SiSTEMaS SiM E ViGi-
lÂNcia do ÓBiTo (iNVESTiGaÇÃo dE ÓBiToS MaTErNoS)” No 9ºcrS E 
MUNiciPioS dE SUa JUriSdiÇÃo
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2623 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 10/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572065931 / carMEM raMoS coSTa doS SaNToS / 607.832.572-87
oBJETiVo: rEaliZar TESTaGEM/diaGNÓSTico do HiV, SifiliS E HEPa-
TiTES ViraiS aTraVÉS dE TESTES ráPidoS, Na aÇÃo ESTraTEGica dE 
PrEVENÇÃo EM HiV/aidS, SifiliS E HEPaTiTES ViraiS No MUNiciPio 
dE MaraBá.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2624 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 10/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
868431 / ricardo da cUNHa BaraTa / 144.889.302-04
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na MoBiliZaÇÃo, cadaTra-
MENTo E TriaGEM Na aÇÃo ESTraTEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aidS, 
SifiliS E HEPaTiTES ViraiS No MUNiciPio MaraBá.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2625 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 10/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JoSÉ ZildoMar MaToS cordEiro / 263.861.782-20
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar TriaGEM 
/ cadaSTraMENTo, TESTaGEM E acoNSElHaMENTo Na aÇÃo ESTra-
TEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aidS, SifiliS E HEPaTiTES ViraiS No 
MUNiciPio dE MaraBá
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2626 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 06/08/2021 a 06/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
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oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS No MUNicÍ-
Pio dE alTaMira, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2627 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 11 diáriaS E MEia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUrraliNHo
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 24/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / JENiffEr airES aMoriM / 019.099.432-07
0722243-1 / roSilENE carValHo carNaVal / 133.648.472-15
oBJETiVo: MoNiToraMENTo dE caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coVid 
19,coM rESGaTE dE coBErTUra VaciNal E MaNUTENÇÃo do SiSTEMa 
dE iNforMaÇÃo do EVENTo adVErSo PÓS VaciNaÇÃo E flUXo MUNi-
ciPal. MoNiToraMENTo do ENfrENTaMENTo do SUrTo dE SaraMPo, 
coM iNTENSificaÇÃo daS aÇÕES dE VaciNaÇÃo dE roTiNa E Blo-
QUEio VaciNal oPorTUNo, NaS ESTraTÉGiaS SaÚdE da faMÍlia, NoS 
MUNÍciPioS dE BrEVES, PorTEl E cUrraliNHo.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2628 de 16 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 31/08/2021 a 01/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5848768 / Maria iErEcÊ MiraNda dE carValHo / 311.000.152-72
oBJETiVo: ParTiciPar da SolENidadE dE aBErTUra do MÊS do doa-
dor, coMo rEfErÊNcia À caMPaNHa ESTadUal dE doaÇÃo E adESÃo 
À caMPaNHa NacioNal.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2629 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 751,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 27/09/2021 a 01/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
8400472-1 / JorGE alBErTo aZEVEdo aNdradE / 605.661.402-68
54193554/1 / SaNdErSoN raYol EloY / 668.477.612-53
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo do SiSTEMa dE NoTificaÇÃo dE 
aGraVoS (SiNaN) No 2ºcrS, SaNTa iSaBEl do Pará E MUNicÍPioS dE 
SUa JUriSdiÇÃo.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2630 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 751,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 27/09/2021 a 01/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57193414/1 / fraNciSco PaUlo SErrÃo MoUrÃo / 096.825.382-20
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo rEaliZar SUPErViSÃo do 
SiSTEMa dE NoTificaÇÃo dE aGraVoS (SiNaN) No 2ºcrS, SaNTa iSa-
BEl do Pará E MUNicÍPioS dE SUa JUriSdiÇÃo.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2631 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 17/10/2021 a 23/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5956897 / BarBara rodriGUES GadElHa / 014.417.552-50
720089-1 / carMEN SilVia GoMES carNEiro / 263.347.552-34
5911896 / SÂMEla STEfaNE corrÊa GalVÃo / 015.570.952-64
oBJETiVo: rEaliZar rEUNiÃo coM aS SEcrETariaS MUNiciPaiS dE 
SaÚdE, TraTaMENTo E QUalificaÇÃo do BaNco dE dadoS daS EXaN-
TEMáTicaS E coVid-19 (SiVEP-GriPE), SUPErViSÃo TÉcNica E BUSca 
aTiVa doS caSoS dE SaraMPo. Para oS MUNicÍPioS dE SaNTarÉM E 
iTaiTUBa-9°crS
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2632 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 20/09/2021 a 24/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5890592 / dEiSiaNE da SilVa MESQUiTa / 002.642.832-60
oBJETiVo: rEaliZar aPoio TÉcNico á ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica 
ESTadUal, Na caPaciTaÇÃo EM ViGilÂNcia doS aGraVoS: ParaliSia 
flácida aGUda (Pfa), difTEria, TÉTaNo E coQUElUcHE E coVid 19, 
aoS MUNicÍPioS do 9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE do Pará (crS/
Pa), No MUNicÍPio dE SaNTarÉM-Pa.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2633 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 05/10/2021 a 06/10/2021

MaTrÍcUla / NoME / cPf
59595181 / PriScila criSTiNa dE SoUSa / 000.988.902-71
571907611 / SirlENE doS aNJoS BriTo / 278.663.272-20
oBJETiVo: :rEaliZar SUPErViSÃo TÉcNica EM alGUMaS UMS coNSi-
dEradaS SENTiNElaS Para Mdda NoS doiS MUNicÍPioS E BUScaS 
aTiVaS doS caSoS QUE ESTÃo SENdo MoNiToradoS Por ESSaS UNi-
dadES SENTiNElaS.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2634 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 05/10/2021 a 06/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE Para rEaliZar SUPErViSÃo TÉcNica EM 
alGUMaS UMS coNSidEradaS SENTiNElaS Para Mdda NoS doiS MU-
NicÍPioS E BUScaS aTiVaS doS caSoS QUE ESTÃo SENdo MoNiTora-
doS Por ESSaS UNidadES SENTiNElaS.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2635 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 30/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206326 / SoNia Maria liMa da SilVa / 751.741.622-72
oBJETiVo: ParTiciPar coMo PalESTraNTE Na coNfErENcia dE doEN-
Ça dE cHaGaS No 3º crS - caSTaNHal, coNforME coNViTE EM aNEXo.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2636 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: MEia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 30/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0015016-015 / JaciNTo fErrEira rEiS / 055.387.772-00
oBJETiVo: TraNSPorTar E acoMPaNHar a SErVidora SoNia Maria 
liMa da SilVa QUE irá ParTiciPar coMo PalESTraNTE Na coNfErÊN-
cia dE doENÇa dE cHaGaS No 3º crS - caSTaNHal.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2637 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 14/08/2021 a 18/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5922168 / daNilo WENdEl cordEiro ViEira / 961.504.832-15
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
5418888/3 / EdNEi cHarlES da crUZ aMador / 645.497.982-20
58995293 / HiGor riBEiro BorGES / 015.520.892-66
5957191 / JoSUÉ lEiTE doS PaSSoS / 020.464.612-07
541840652 / liZETE EliZaBETH aNJoS rodriGUES / 579.724.862-04
5959195 / NilSoN SoUSa do NaSciMENTo / 702.598.192-39
5959205 / TaNia lUcia alVES da SilVa / 590.253.102-06
oBJETiVo: dar coNTiNUidadE NaS aÇÕES dE iNSPEÇÃo do HoSPiTal 
PÚBlico GEral dE caSTElo doS SoNHoS EM alTaMira E rEaliZar 
iNSPEÇÃo Na MiNi USiNa dE BENEficiaMENTo dE caSTaNHa do Pará 
E BaBaÇU rESErVa EXTraTiViSTa do rio irirÍ. ( coMPlEMENTaÇÃo dE 
diáriaS rEfErENTE ao ProcESSo2021/751018)
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2638 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 14/08/2021 a 18/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aViZ / 811.818.252-53
5938735 / alEX oliVEira doS PaSSoS / 629.738.512-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo dar coNTiNUidadE 
NaS aÇÕES dE iNSPEÇÃo do HoSPiTal PÚBlico GEral dE caSTElo 
doS SoNHoS EM alTaMira E rEaliZar iNSPEÇÃo Na MiNi USiNa dE 
BENEficiaMENTo dE caSTaNHa do Pará E BaBaÇU rESErVa EXTraTi-
ViSTa do rio irirÍ.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2639 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BoM JESUS do TocaNTiNS
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 20/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957183 / carla fErNaNdES fiGUEirEdo MEllo / 795.604.742-00
oBJETiVo: rEaliZar a iMPlEMENTaÇÃo E ENTrEGa dE MaTEriaiS do 
ProJETo TElEMEdiciNa No MUNicÍPio dE BoM JESUS do TocaNTiNS.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
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Portaria N° 2640 de 17 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 29 diáriaS E MEia  Valor: r$ 7.002,71
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 01/09/2021 a 30/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54194164 / KErZia THaiS NaSciMENTo BarroS / 608.214.422-87
oBJETiVo: MiNiSTrar o cUrSo dE caPaciTaÇÃo EM diaGNÓSTico 
laBoraTorial dE Malária E doENÇa dE cHaGaS, Na forMaÇÃo dE 
MicroScoPiSTaS Para aMPliaÇÃo da rEdE dE diaGNoSTico E TraTa-
MENTo No coMBaTE a Malária No MUNicÍPio dE alTaMira, dE aBraN-
GÊNcia do 10º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, No PErÍodo dE 01/09 a 
30/09/2021.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2641 de 18 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 22/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo SÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJETiVo: coNdUZir a UNidadE MÓVEl dE clÍNica MÉdica QUE SErá 
UTiliZada Na “EXPEdiÇÃo MaraJÓ No coMBaTE a MorTalidadE Ma-
TErNo-iNfaNTil”, NoS MUNicÍPioS dE SoUrE, SalVaTErra, cacHoEi-
ra do arari E SaNTa crUZ do arari/Pa.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2642 de 18 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 07/09/2021 a 10/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541945432 / EliZaBETH daS dorES SilVa / 143.562.602-87
5898248 / fErNaNdo MENdES NoGUEira / 705.672.202-49
5895024 / JorGE rocEllE SoBriNHo da SilVa / 858.398.332-15
oBJETiVo: rEaliZar a QUalificaÇÃo EM aTENÇÃo a criSE PSiQUia-
Trica Para oS TraBalHadorES doS SErViÇoS da rEdE dE aTENÇÃo 
PSicoSSocial do BaiXo aMaZoNaS, coMo ESTraTÉGia Para lidar 
coM oS oBSTacUloS ENcoNTradoS No caMPo da SaÚdE MENTal 
Para o cUidado iNTEGral dE USUarioS EM acoMPaNHaMENToS dE 
MEdidaS TEraPÊUTicaS E EGrESSoS do HoSPiTal GEral PENiTENciário.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2643 de 18 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PorTEl
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 18/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0501719 / SidNEY HUMBErTo TriNdadE / 152.674.582-87
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES 
dE coNTrolE da Malária (BUSca aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, Tra-
TaMENTo iMEdiaTo doS caSoS PoSiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS, 
coNTrolE VETorial E MoNiToraMENTo, aNáliSE E aTUaliZaÇÃo doS 
SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGicaSiVEP/Ma-
lária E VETorES/Malária), No MUNicÍPio dE PorTEl
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2644 de 18 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PorTEl
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 18/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585023-3 / fraNK roBErT SilVa dE QUEiroZ / 454.124.302-44
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aTUaliZaÇÃo 
doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica - Si-
VEP-Malária E SiVEP-VETorES, No MUNicÍPio dE PorTEl-Pa.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2645 de 18 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 01/09/2021 a 04/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JoSE BorGES araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJETiVo: TraNSPorTar a TÉcNica dE laBoraTÓrio KÉrZia THaÍS 
NaSciMENTo QUE Vai MiNiSTrar a caPaciTaÇÃo EM diaGNÓSTico 
laBoraTorial dE Malária E doENÇa dE cHaGaS, Na forMaÇÃo dE 
MicroScoPiSTaS, Para aMPliaÇÃo da rEdE dE diaGNoSTico E Tra-
TaMENTo No coMBaTE a Malária, dE aBraNGÊNcia do 10º cENTro 
rEGioNal dE SaÚdE, No MUNicÍPio dE alTaMira, No PErÍodo dE 
01/09 a 04/09/2021.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2646 de 18 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 27/09/2021 a 30/09/2021

MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JoSE BorGES araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJETiVo: BUScar a TÉcNica dE laBoraTÓrio KÉrZia THaÍS NaS-
ciMENTo QUE ESTá rEaliZaNdo a caPaciTaÇÃo EM diaGNÓSTico 
laBoraTorial dE Malária E doENÇa dE cHaGaS, Na forMaÇÃo dE 
MicroScoPiSTaS, Para aMPliaÇÃo da rEdE dE diaGNoSTico E Tra-
TaMENTo No coMBaTE a Malária, dE aBraNGÊNcia do 10º cENTro 
rEGioNal dE SaÚdE, No MUNicÍPio dE alTaMira, No PErÍodo dE 
27/09 a 30/09/2021.
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM EX: dENiSE da 
coSTa GoMES SilVa
Portaria N° 2647 de 19 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iPiXUNa
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 27/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957579 / cYriS dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
oBJETiVo: iMPlEMENTar E ENTrEGar MaTEriaiS do ProJETo TElEME-
diciNa NoS MUNicÍPioS dE acará, iriTUia E iPiXUNa do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2648 de 19 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iPiXUNa
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 27/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0729345-1 / fErNaNdo aUGUSTo da SilVa ScErNi / 145.807.722-53
oBJETiVo: coNdUZir a SErVidora cYriS dE NaZarÉ PErEira QUE irá 
rEaliZar a iMPlEMENTaÇÃo E ENTrEGa dE MaTEriaiS do ProJETo 
TElEMEdiciNa NoS MUNicÍPioS dE acará, iriTUia E iPiXUNa do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2649 de 19 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rio Maria
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 20/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732761 / coriolaNo SilVa MoNTEiro JUNior / 332.247.732-00
oBJETiVo: coNdUZir o SErVidor fláVio JoSÉ do carMo rEiS JU-
Nior Para ParTiciPar da rEUNiÃo ordiNária cir do araGUaia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2650 de 19 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 13/08/2021 a 14/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59250501 / GUilHErME NEVES dE MESQUiTa / 003.184.482-03
oBJETiVo: MoNiTorar ME SUPErViSioNar SErViÇoS dE rEGUlaÇÃo 
EM coNJUNTo coM GaBiNETE SaPS E 4º cENTro rEGioNal No HoSPi-
Tal SaNTo aNToNio Maria ZacariaS No MUNicÍPio dE BraGaNÇa-Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2651 de 19 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: alTaMira, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 28/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / GraciNda liMa MaGalHaES / 049.374.062-72
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES da coPaGES, da rEUNiÃo or-
diNária do cES EM aGoSTo/2021, aNáliSE raG/2020 E aNáliSE 3º 
rdQa/2020, EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2652 de 19 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: alTaMira, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 28/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / roSa do Socorro BoGEa UMBUZEiro lEiTE / 210.389.882-68
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES da coPaGES, da rEUNiÃo or-
diNária do cES EM aGoSTo/2021, aNáliSE raG/2020 E aNáliSE 3º 
rdQa/2020, EM BElÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2653 de 19 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 21/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59250501 / GUilHErME NEVES dE MESQUiTa / 003.184.482-03
oBJETiVo: EfETUar ParTiciPaÇÃo Na cir SaNTarÉM, rEUNiÃo coM 
a SEcrETaria dE SaÚdE do MUNicÍPio E rEUNiÃo coM o 9º cENTro 
rEGioNal dE SaÚdE, No MUNicÍPio dE SaNTarÉM No PErÍodo dE 18 
a 21/08/2021
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 2654 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 22/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5087171-5 / aNa criSTiNa alVarEZ GUZZo / 327.707.902-34
59580341 / NaYara da cUNHa MaTiaS / 885.191.632-20
oBJETiVo: ParTiciPar da EXPEdiÇÃo SaÚdE MaraJÓ QUE ViSa rEa-
liZar diaGNÓSTico SiTUacioNal MaTErNo-iNfaNTil Na rEGiÃo. aS-
SiM coMo, dESENVolVEr SErViÇo dE SaÚdE, coMo coNSUlTa GiNE-
colÓGica; TESTE ráPido dSTS; PalESTra ENTrE oUTroS SErViÇoS 
dE SaÚdE, NoS MUNicÍPioS dE (SalVaTErra; SoUrE; cacHoEira do 
arari; SaNTa crUZ do arari).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2655 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 22/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE ParTiciParaM da EXPEdiÇÃo 
SaÚdE MaraJÓ QUE ViSa rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal Ma-
TErNo-iNfaNTil Na rEGiÃo. aSSiM coMo, dESENVolVEr SErViÇo dE 
SaÚdE, coMo coNSUlTa GiNEcolÓGica; TESTE ráPido dSTS; PalES-
Tra ENTrE oUTroS SErViÇoS dE SaÚdE, NoS MUNicÍPioS dE (SalVa-
TErra; SoUrE; cacHoEira do arari; SaNTa crUZ do arari).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2656 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 22/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5941288 / liEGNE coSTa roldao GoNcalVES / 858.771.402-30
5896855 / Marcia PaTrÍcia NUNES E SilVa GodiNHo / 597.913.492-15
5903800 / Nicolli PaTrÍcia ViEira PErEira MENdES / 998.593.862-34
oBJETiVo: ParTiciPar da EXPEdiÇÃo SaÚdE MaraJÓ QUE ViSa rEa-
liZar diaGNÓSTico SiTUacioNal MaTErNo-iNfaNTil Na rEGiÃo. aS-
SiM coMo, dESENVolVEr SErViÇo dE SaÚdE, coMo coNSUlTa GiNE-
colÓGica; TESTE ráPido dSTS; PalESTra ENTrE oUTroS SErViÇoS 
dE SaÚdE, NoS MUNicÍPioS dE (SalVaTErra; SoUrE; cacHoEira do 
arari; SaNTa crUZ do arari).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2657 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 22/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS QUE ParTiciParaM da EXPEdiÇÃo 
SaÚdE MaraJÓ QUE ViSa rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal Ma-
TErNo-iNfaNTil Na rEGiÃo. aSSiM coMo, dESENVolVEr SErViÇo dE 
SaÚdE, coMo coNSUlTa GiNEcolÓGica; TESTE ráPido dSTS; PalES-
Tra ENTrE oUTroS SErViÇoS dE SaÚdE, NoS MUNicÍPioS dE (SalVa-
TErra; SoUrE; cacHoEira do arari; SaNTa crUZ do arari).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2658 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 17 diáriaS E MEia  Valor: r$ 4.154,15
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: GUrUPá
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 02/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5949378 / diEGo lEiTE cUTriM / 829.771.942-15
oBJETiVo: ParTiciPar da EXPEdiÇÃo SaÚdE Por Todo Pará No Ma-
raJÓ QUE ViSa rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal, coNSUlTa GiNE-
colÓGica; TESTE ráPido dSTS; PalESTra ENTrE oUTroS SErViÇoS 
dE SaÚdE NoS MUNicÍPioS dE (SÃo SEBaSTiÃo; MUaNá; PoNTa dE 
PEdraS; cUrraliNHo; BaGrE; BrEVES; GUrUPá; aNaJáS; MElGaÇo 
E PorTEl).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2659 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 17 diáriaS E MEia  Valor: r$ 4.154,15
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: GUrUPá
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 02/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54188993-1 / MYlENNa rodriGUES lUcENa SilVa / 643.366.032-00
oBJETiVo: ParTiciPar da EXPEdiÇÃo SaÚdE Por Todo Pará No Ma-
raJÓ QUE ViSa rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal, coNSUlTa GiNE-
colÓGica; TESTE ráPido dSTS; PalESTra ENTrE oUTroS SErViÇoS 
dE SaÚdE NoS MUNicÍPioS dE (SÃo SEBaSTiÃo; MUaNá; PoNTa dE 
PEdraS; cUrraliNHo; BaGrE; BrEVES; GUrUPá; aNaJáS; MElGaÇo 
E PorTEl).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 2660 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 17 diáriaS E MEia  Valor: r$ 4.154,15
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: GUrUPá
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 02/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
8062323-1 / alfrEdo JoSÉ MoNTEiro dE alMEida / 219.454.972-20
oBJETiVo: ParTiciPar E dar aPoio Na EXPEdiÇÃo SaÚdE Por Todo 
Pará No MaraJÓ QUE ViSa rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal, 
coNSUlTa GiNEcolÓGica; TESTE ráPido dSTS; PalESTra ENTrE oU-
TroS SErViÇoS dE SaÚdE NoS MUNicÍPioS dE (SÃo SEBaSTiÃo; MUa-
Ná; PoNTa dE PEdraS; cUrraliNHo; BaGrE; BrEVES; GUrUPá; aNa-
JáS; MElGaÇo E PorTEl).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2661 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diáriaS E MEia  Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: GUrUPá
PErÍodo: dE 20/08/2021 a 02/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572125802 / Maria dE fáTiMa BaSToS da coSTa / 709.972.842-34
oBJETiVo: ParTiciPar da EXPEdiÇÃo SaÚdE Por Todo Pará No Ma-
raJÓ QUE ViSa rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal, coNSUlTa GiNE-
colÓGica; TESTE ráPido dSTS; PalESTra ENTrE oUTroS SErViÇoS 
dE SaÚdE NoS MUNicÍPioS dE (cUrraliNHo; BaGrE; BrEVES; GUrU-
Pá; aNaJáS; MElGaÇo E PorTEl).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2662 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaGrE
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 22/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5911896 / SÂMEla STEfaNE corrÊa GalVÃo / 015.570.952-64
oBJETiVo: ParTiciPar da EXPEdiÇÃo SaÚdE MaraJÓ QUE ViSa rEali-
Zar diaGNÓSTico SiTUacioNal MaTErNo-iNfaNTil Na rEGiÃo. aSSiM 
coMo, dESENVolVEr SErViÇo dE SaÚdE, coMo coNSUlTa GiNEco-
lÓGica; TESTE ráPido dSTS; PalESTra ENTrE oUTroS SErViÇoS dE 
SaÚdE, NoS MUNicÍPioS dE (SÃo SEBaSTiÃo; MUaNá; PoNTa dE PE-
draS; cUrraliNHo; BaGrE).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2663 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 15 diáriaS E MEia  Valor: r$ 3.679,39
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: GUrUPá
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 31/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57201728 / EliaNE fariaS dE MiraNda / 431.105.252-91
oBJETiVo: ParTiciPar da EXPEdiÇÃo SaÚdE Por Todo Pará No Ma-
raJÓ QUE ViSa rEaliZar diaGNÓSTico SiTUacioNal, coNSUlTa GiNE-
colÓGica; TESTE ráPido dSTS; PalESTra ENTrE oUTroS SErViÇoS dE 
SaÚdE NoS MUNicÍPioS dE (SÃo SEBaSTiÃo; MUaNá; PoNTa dE PEdraS; 
cUrraliNHo; BaGrE; BrEVES; GUrUPá; aNaJáS; MElGaÇo E PorTEl).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2664 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 28/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958205 / alfrEdo raiMUNdo corrEa coiMBra JUNior / 722.738.952-91
5956138 / liliaNE alVES Sá / 032.067.476-27
/ PaUlo roBErTo ESTUMaNo BElTrao / 145.408.432-49
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica Para aValiaÇÃo doS coNTraToS N° 
04/2018 E 01/2018, doS HoSPiTaiS MoNTE SiNai E HoSPiTal E MaTEr-
NidadE SÃo JoSÉ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2665 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5243076/1 / SYaNE SHEila coSTa dE PaUla laGo / 427.965.802-10
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo SoBrE ProJETo dE cÂNcEr dE PÊ-
NiS/ PoliTica dE aTENÇÃo À SaÚdE do adolEScENTE E JoVEM/ Pro-
GraMa SaÚdE Na EScola/NoTificaÇÃo da ViolÊNcia No coNTEXTo 
da PaNdEMia da coVid-19, NoS MUNicÍPioS dE iGaraPÉ Miri E MoJU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2666 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENS da SilVa SaNToS / 354.382.402-30
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oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo oficial coM a SErVidora, SYaNE 
SHEila coSTa dE PaUla laGo, QUE irá rEaliZar caPaciTaÇÃo NoS 
MUNicÍPioS dE iGaraPÉ Miri E MoJU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2667 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: alTaMira, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 25/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / TÂNia SENa coNcEiÇÃo / 333.494.522-72
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES 
dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa E daS rEUNiÕES ordiNáriaS do 
cES/Pa, dE aGoSTo/2021, EM BElÉM/Pa, dE acordo coM docUMENTo 
EM aNEXo.
alTaMira/BElÉM/alTaMira.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2668 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: PoNTa dE PEdraS, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 25/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / EdiVaNETE riBEiro NaSciMENTo / 486.375.562-72
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMENENTES 
dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa E da rEUNiÃo ordiNária do MÊS dE 
aGoSTo/2021, EM BElÉM/Pa.
PoNTa dE PEdraS/BElÉM/ PoNTa dE PEdraS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2669 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BraGaNca, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 25/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria liZ do Socorro do NaSciMENTo SilVa / 430.768.742-68
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES 
dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa E da rEUNiÃo ordiNária dE aGoS-
To/2021, EM BElÉM/Pa, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
BraGaNÇa/ BElÉM/ BraGaNÇa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2670 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: STa Maria do Pará, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 25/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / olaVo alVES alENcar / 213.487.582-87
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa E daS rEU-
NiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES dE acoMPaNHaMENTo do cES/
Pa, EM BElÉM/Pa, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
SaNTa Maria/ BElÉM/ SaNTa Maria.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2671 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 21/08/2021 a 25/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
00000 / HEldoN alVES da SilVa / 658.835.192-53
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES dE 
acoMPaNHaMENTo do cES/Pa E da rEUNiÃo ordiNária do cES do MÊS 
dE aGoSTo/2021, EM BElÉM/Pa, coNforME docUMENTo EM aNEXo.
rEdENÇÃo/ MaraBá/ BElÉM/MaraBá/rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2672 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 21/08/2021 a 25/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / daNilo JordÃo dE MENESE / 007.572.193-73
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÇao ordiNária dE aGoSTo /2021 E 
daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES dE acoMPaNHaMENTo 
do cES/Pa, EM BElÉM/Pa, coNforME docUMENTo EM aNEXo.
rEdENÇÃo/ MaraBá/ BElÉM/MaraBá/rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2673 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diáriaS E MEia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: GoiaNESia, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 22/08/2021 a 25/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / MarloN lEiTE dE SoUSa / 817.031.202-72

oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES 
dE acoMPaNaHMENTo do cES/Pa E da rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa 
No MÊS dE JUlHo/2021, EM BElÉM/Pa.
GoiaNÉSia/BElÉM/ GoiaNÉSia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2674 de 20 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 21/08/2021 a 25/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / lUciValdo PErEira da SilVa / 558.087.272-00
oBJETiVo: ParTiciPar daS rEUNiÕES daS coMiSSÕES PErMaNENTES 
dE acoMPaNHaMENTo do cES/Pa E da rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa 
No MÊS dE aGoSTo/2021, EM BElÉM/Pa.
rEdENÇÃo/MaraBá/BElÉM/ MaraBá/rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2675 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa Maria do Pará
PErÍodo: dE 26/10/2021 a 27/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59595181 / PriScila criSTiNa dE SoUSa / 000.988.902-71
571907611 / SirlENE doS aNJoS BriTo / 278.663.272-20
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo TÉcNica EM alGUMaS UMS coNSi-
dEradaS SENTiNElaS Para Mdda NoS doiS MUNicÍPioS E BUScaS 
aTiVaS doS caSoS QUE ESTÃo SENdo MoNiToradoS Por ESSaS UNi-
dadES SENTiNElaS No MUNÍciPio dE SaNTa Maria.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2676 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa Maria do Pará
PErÍodo: dE 26/10/2021 a 27/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE rEaliZará SUPErViSÃo TÉcNica EM 
alGUMaS UMS coNSidEradaS SENTiNElaS Para Mdda NoS doiS MU-
NicÍPioS E BUScaS aTiVaS doS caSoS QUE ESTÃo SENdo MoNiToradoS 
Por ESSaS UNidadES SENTiNElaS No MUNÍciPio dE SaNTa Maria.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2677 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 07/09/2021 a 11/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5949464 / aNaValÉria SoUZa cHaGaS rodriGUES / 373.940.372-15
58955181 / SÔNia MarGarETH da coNcEicao MoraES / 428.970.172-87
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo, SUPErViSÃo E ViSiTa TÉcNica No 
12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE E NoS MUNÍciPioS SoB JUriSdiÇÃo 
do MESMo: PaU d’arco E rENdEÇÃo E coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa, 
coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMENTo dE iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/
cErac No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2678 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 07/09/2021 a 11/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572345001 / iVaNildE SaNToS doS rEiS / 657.073.382-68
oBJETiVo: dar aPoio Na rEaliZaÇÃo da caPaciTaÇÃo, SUPErViSÃo 
E ViSiTa TÉcNica No 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE E NoS MUNÍci-
PioS SoB JUriSdiÇÃo do MESMo: PaU d’arco, rEdENÇÃo, coNcEiÇÃo 
do araGUaia coNSidEraNdo a METa dE PlaNEJaMENTo dE iMPlE-
MENTaÇÃo dE Tfd/cErac No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2679 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 07/09/2021 a 11/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194327 / alEXaNdrE da SilVa corrEa / 582.631.442-72
oBJETiVo: dar aPoio À EQUiPE do Tfd/cErac Na oPEracioNaliZa-
ÇÃo da iNSErÇÃo doS dadoS No SiSTEMa SiScNrac No 12º crS E 
NoS MUNicÍPioS SoB JUriSdiÇÃo do MESMo: PaU d’arco E rEdEN-
ÇÃo E coNcEiÇÃo dE araGUaia/Pa, coNSidEraNdo a METa dE Pla-
NEJaMENTo dE iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/cErac No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 2680 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 07/09/2021 a 11/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541913841 / ViTor Eloi rEiS do coUTo / 303.054.382-04
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE dE Tfd/cErac Para rEaliZar caPa-
ciTaÇÃo, SUPErViSÃo E ViSiTa TÉcNica No 12º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE E NoS MUNÍciPioS SoB JUriSdiÇÃo do MESMo: PaU d’arco E 
rEdENÇÃo E coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa, coNSidEraNdo a METa dE 
PlaNEJaMENTo dE iMPlEMENTaÇÃo dE Tfd/cErac No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2681 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 20/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59456432 / lEoNardo caMPoS dE oliVEira / 031.438.862-18
59579231 / lUcaS BarroS riBEiro / 018.801.502-71
oBJETiVo: PrESTar aPoio À ENTrEGa dE MoBÍliaS No 11ºcrPS No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2682 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS E MEia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 18/08/2021 a 20/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JoSÉ ZildoMar MaToS cordEiro / 263.861.782-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da diViSÃo dE alMoXarifado 
da SESPa Para rEaliZarEM a ENTrEGa dE MoBÍliaS No 11ºcrPS No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2683 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 24/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
723428/1 / HUMBErTo da SilVa lUcaS / 260.139.322-04
 / Marco aNToNio alVES BiTTENcoUrT / 189.377.992-00
oBJETiVo: ParTiciPar daS ENTrEGaS dE diVErSoS MaTEriaiS E Mo-
BiliárioS E PoSTEriorMENTE rEaliZar o ToMBaMENTo PaTriMÔNio 
No MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2684 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 23/08/2021 a 24/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59175713 / aNTÔNio fraNcioVaNE fErrEira dE fariaS / 136.024.112-49
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZarEM aS ENTrEGaS 
dE diVErSoS MaTEriaiS E MoBiliárioS No MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2685 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 17 diáriaS E MEia  Valor: r$ 4.154,15
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: GUrUPá
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 02/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571907221 / alESSaNdra NaSciMENTo dE oliVEira PErEira / 
575.734.332-04
51215151 / aNGEla Maria riBEiro diaS / 302.711.852-87
59555451 / daNiEl daVid PErEira do Prado / 016.308.922-11
59459141 / daVid airES do NaSciMENTo NUNES / 833.965.352-00
57197785 / EliSa dE oliVEira alMEida / 642.968.492-04
724378 / JoSE Maria BraGa doS SaNToS / 236.795.812-20
5955197 / lariSSa do Socorro caSTro GoMES / 015.694.632-71
1192881 / Maria aNTÔNia coSTa dE araÚJo / 171.488.632-87
72262611 / Maria daS GraÇaS loPES GoNÇalVES / 043.956.032-20
5529310-1 / Maria iracY TUPiNaMBá dUarTE / 148.381.762-87
5947336 / Maria JoSE SaNToS dE liMa dE SoUZa / 254.035.752-00
54194796 / Maria rEGiNa cUNHa dE SoUZa / 352.418.452-91
51664621 / MarlUci fraNÇa do ESPiriTo SaNTo / 237.235.562-72
5424674 / roSiclEia dE oliVEira aBrEU / 334.045.422-15
57190968 / VaNia caroliNa dE QUEiroZ loPES / 789.181.972-68
105600-1 / WalNira laMEla aBUd / 039.743.402-20
oBJETiVo: ParTiciPar da “EXPEdiÇÃo MaraJÓ No coMBaTE a Mor-
TalidadE MaTErNo-iNfaNTil” NoS MUNicÍPioS dE PoNTa dE PEdraS, 
MUaNá, SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, cUrraliNHo, BaGrE, BrEVES, 
MElGaÇo, PorTEl, aNaJáS E GUrUPá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 2686 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 30/08/2021 a 03/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59589411 / MaUro GoMES Vilar / 987.707.802-34
oBJETiVo: fiScaliZaÇÃo dE iMPlaNTaÇÃo doS PoSToS dE ViGilÂN-
cia NaS rEGioNaiS do iNTErior do ESTado, lEVaNdo EM coNSidE-
raÇÃo aS NoVaS coNTraTaÇÕES coM 04 (QUaTro) NoVaS EMPrESaS, 
SENdo aSSiM TENdo NEcESSidadE dE fiScaliZaÇÃo daS iMPlaNTa-
ÇÕES doS PoSToS No MUNicÍPio MUNiciPio dE MaraBá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2687 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: XiNGUara
PErÍodo: dE 29/08/2021 a 04/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
102090-1 / oSMar fErrEira NEVES / 223.980.582-04
oBJETiVo: coNdUZir o coNSElHEiro lUiS carloS MaGNo fErrEira 
E o SEcrETário EXEcUTiVo do cES/Pa MaUro roBErTo caMPoS fEr-
rEira aoS MUNicÍPioS dE SaPUcaia E XiNGUara/Pa, coM o oBJETiVo 
dESENVolVEr aTiVidadES iNErENTES ao coNTrolE Social coM EN-
foQUE aoS diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE E PriNciPalMENTE rEla-
cioNado ao ENfrENTaMENTo do coVid-19.
BElÉM/SaPUcaia/ XiNGUara/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2688 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: XiNGUara
PErÍodo: dE 29/08/2021 a 04/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54247631 / MaUro roBErTo caMPoS fErrEira / 428.735.092-87
oBJETiVo: SUPorTE TÉcNico adMiNiSTraTiVo ao coNSElHEiro do 
cES/Pa lUiS carloS MaGNo fErrEira dUraNTE ViSiTa iN loco aoS 
MUNicÍPioS dE SaPUcaia E XiNGUara/Pa, coM o oBJETiVo dESENVol-
VEr aTiVidadES iNErENTES ao coNTrolE Social coM ENfoQUE aoS 
diVErSoS SErViÇoS dE SaÚdE E PriNciPalMENTE rElacioNado ao 
ENfrENTaMENTo do coVid-19.
BElÉM/ SaPUcaia/ XiNGUara/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2689 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iPiXUNa
PErÍodo: dE 19/08/2021 a 20/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5917836 / dEiZE QUEiroZ MUNiZ / 730.527.012-15
594810 / MaYco aNdrÉ MoNTEiro doS SaNToS / 792.061.582-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSToria TÉcNica No HoSPiTal MUNiciPal SaN-
Ta clara No MUNicÍPio dE iPiXUNa do Pará, SoB SoliciTaÇÃo do 
GaBiNETE/SESPa dE acordo coM o ProcESSo 2021/83601.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2690 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iPiXUNa
PErÍodo: dE 19/08/2021 a 20/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1036350-SiaPE / aNToNio cirilo da SilVa / 045.977.022-53
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES do dESaM dEiZE QUEiroZ MU-
NiZ E MaYco aNdrÉ MoNTEiro doS SaNToS Para rEaliZar ViSToria 
TÉcNica No HoSPiTal MUNiciPal SaNTa clara No MUNicÍPio dE iPi-
XUNa do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2691 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 12/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955241 / JESSica SoUSa doS SaNToS / 008.191.922-01
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 6ª ENTrEGa / 4ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19, aValiaÇÃo E 
MoNiToraMENTo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2692 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 12/08/2021 a 13/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
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oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES JÉS-
Sica SoUSa doS SaNToS a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 6ª 
ENTrEGa / 4ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19, 
aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE 
BarcarENa - 6º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2693 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 334,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 10/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541888921 / cEcÍlia PaNToJa SoUSa / 449.220.782-15
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 6ª ENTrEGa / 4ª 
faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS coM Parada Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2694 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 11/08/2021 a 12/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541888921 / cEcÍlia PaNToJa SoUSa / 449.220.782-15
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 6ª ENTrEGa / 4ª faSE 
da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE frio doS 
MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2695 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diáriaS  Valor: r$ 334,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 09/08/2021 a 10/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNToNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES cEcÍlia 
PaNToJa SoUSa a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 6ª ENTrEGa 
/ 4ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE 
dE frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS, coM Parada Na rEdE 
frio do MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará - 2º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2696 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária E MEia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 11/08/2021 a 12/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNToNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES cEcÍlia 
PaNToJa SoUSa a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 6ª ENTrEGa 
/ 4ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE 
dE frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do 
GUaMá - 5º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2697 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diáriaS E MEia  Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: GUrUPá
PErÍodo: dE 20/08/2021 a 02/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / MariaS daS GracaS SaNToS dE oliVEira  / 091.862.042-20
oBJETiVo: rEaliZar acoNSElHaMENTo/diaGNÓSTico do HiV, SifiliS 
E HEPaTiTES ViraiS aTraVÉS dE TESTES ráPidoS, Na aÇÃo ESTraTE-
Gica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aidS, SifiliS E HEPaTiTES NoS MUNici-
PioS dE BaGrE, BrEVES, GUrUPa, aNaJáS, MElGaÇo E PorTEl.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2698 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diáriaS E MEia  Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: GUrUPá
PErÍodo: dE 20/08/2021 a 02/09/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205085 / adilSoN SEBaSTiÃo fErNaNdES loUrEiro JUNior / 
571.279.562-00
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na MoBiliZaÇÃo, cadaTra-
MENTo E TriaGEM Na aÇÃo ESTraTEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/
aidS, SifiliS E HEPaTiTES ViraiS NoS MUNiciPioS dE BaGrE, BrEVES, 
GUrUPá, aNaJáS, MElGaÇo E PorTEl.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 2699 de 21 de aGosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diáriaS E MEia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 13/09/2021 a 17/09/2021

MaTrÍcUla / NoME / cPf
0082660-018 / lUiZ aUGUSTo coSTa dE oliVEira / 061.655.832-53
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa do SiNaN/NET coM aValiaÇÃo doS iN-
dicadorES EPidEMiolÓGicoS E oPEracioNaiS do 1º E 2º QUadri-
MESTrE dE 2021 Para oS MUNicÍPioS do 11º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 699979

FÉrias
.

Portaria N.º 1.172 de 21 de seteMBro 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora ElZa Ma-
ria aMErico dE SoUZa, id. funcional nº 54194167/1, ocupante do cargo 
de Técnico Patologia clinica lotada no Hospital regional de Tucuruí de 15 de 
outubro de 2021 a 13 de Novembro de 2021, referente ao período aquisiti-
vo de 14 de outubro de 2017 a 13 de outubro de 2018, conforme Parecer 
Jurídico constante no processo nº 2021/670912.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 21.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 707147
Portaria N° 1.173 de 21 de seteMBro 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,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor desta SESPa, abaixo rela-
cionado:

Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo
54183587-2 calil carValHo JUNior 11.10.2014 a 10.10.2015 01.11.2021 a 30.11.2021
54183587-2 calil carValHo JUNior 11.10.2015 a 10.10.2016 02.12.2021 a 31.12.2021

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 
2020/984195
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 21.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 707174
Portaria Nº. 1.168 de 21 de seteMBro 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 2021/1040070
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora JacilEidE 
fariaS dE SoUSa MorEira id. funcional nº 5393787-2, ocupante do 
cargo de Técnico Patologia clinica, lotado no 2º crS no período de 14 de 
outubro de 2021 a 12 de Novembro de 2021, referente ao período aquisiti-
vo de 14 de outubro de 2020 a 13 de outubro de 2021, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 1.088 de 10.09.2021, publicado no doE nº. 34.696 
de 13.09.2021.
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 21.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 706970
Portaria N.º 1.170 de 21 de seteMBro 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora odiNEa 
Maria da SilVa, id. funcional nº 5096405/1, ocupante do cargo de En-
fermeiro lotada na divisão de controle de doenças Transmissíveis de 18 
de outubro de 2021 a 16 de Novembro de 2021, referente ao período 
aquisitivo de 07 de Julho de 1990 a 06 de Julho de 1991, conforme Parecer 
Jurídico constante no processo nº 2021/750487.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 21.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 707121
Portaria N° 1.166 de 21 de seteMBro 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,
rESolVE:
 coNcEdEr, férias regulamentares à servidora desta SESPa, abaixo relacionado:
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Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo
115061/1 rEGiNa lUcia SoUSa oliVEira 01.06.1986 a 31.05.1987 01.10.2021 a 30.10.2021

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 
2021/645229
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 21.09.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 707077

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 149 de 21 de seteMBro de 2021
coNcEdEr ao servidor JorGE alMEida da crUZ, matrícula nº 5167493-
1, ocupante do cargo de aUXiliar dE SaÚdE, lotado no laboratório cen-
tral, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 16 de novembro de 
2021 a 15 de dezembro de 2021, referente ao triênio de 02/01/2015 a 
01/01/2018.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 707372

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 16/LaceN/2021.
PaE: 200782/2021
oBJETo: aquisição de aquisição KiTS rEaGENTES para triagem neonatal 
(teste do pezinho), com cessão de equipamento (s) em regime de comoda-
to, de acordo com as diversas especificações, contidas na integra do edital 
p/ atender as necessidades deste lacen-Pa.
firMa VENcEdora:
01-MB coMErcio dE MaTErial HoSPiTalar lTda, cNPJ/cPf: 
97.369.128/0001-69 (iTENS: 01,02,03,04 E 05) r$ 6.111.520,00
02-: NordE-laB coMErcio E rEPrESENTacoES lTda, cNPJ/cPf: 
04.040.450/0001-69 (iTEM 06) r$ 1.104.000,00
TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/LACEN/2021 –R$ 7.215.520,00
Belém (Pa), 21 de Setembro de 2021.

Protocolo: 707425
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 25/LaceN/2021.
PaE: 301108/2021
oBJETo: contratação de 1 (uma) empresa especializada, com reconhecida 
experiência e competência em prestação de serviços de controle interno 
da Qualidade e controle Externo de Qualidade, para serviço de envio de 
amostras para o monitoramento da qualidade dos ensaios realizados no 
lacEN-Pa.
firMa VENcEdora:
coNTrol laB coNTrolE dE QUalidadE P laBoraTorioS lTda, cNPJ: 
29.511.607/0001-18
TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/LACEN/2021 –R$ 396.600,00
Belém (Pa), 21 de setembro de 2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 707430

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 150 de 21/09/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: lEVar MaTErial E BUScar aMoSTraS dE Pcr Para coVid 19, 
da aÇÃo iTiNEraNTE No MUNicÍPio.
Período da viagem: 20/09/2021.
Quantidade: ½ (Meia) diária.
origem: Belém-Pa.
destinos: Benevides-Pa.
Servidor: cristovaldo Jerônimo da Silva Monteiro / Mat. 5130786-1 / Motorista
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 707373
Portaria Nº 153 de 21/09/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: lEVar MaTErial E BUScar aMoSTraS dE Pcr Para coVid 19, 
da aÇÃo iTiNEraNTE No MUNicÍPio.
Período da viagem: 23/09/2021.
Quantidade: ½ (Meia) diária.
origem: Belém-Pa.
destinos: Benevides-Pa.
Servidor: davilson ribeiro da Silva / Mat. 1087107-1 / Motorista
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 707378

Portaria Nº 151 de 21/09/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: lEVar MaTErial E BUScar aMoSTraS dE Pcr Para coVid 19, 
da aÇÃo iTiNEraNTE No MUNicÍPio.
Período da viagem: 21/09/2021.
Quantidade: ½ (Meia) diária.
origem: Belém-Pa.
destinos: Benevides-Pa.
Servidor: davilson ribeiro da Silva / Mat. 1087107-1 / Motorista
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 707375
Portaria Nº 152 de 21/09/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: lEVar MaTErial E BUScar aMoSTraS dE Pcr Para coVid 19, 
da aÇÃo iTiNEraNTE No MUNicÍPio.
Período da viagem: 22/09/2021.
Quantidade: ½ (Meia) diária.
origem: Belém-Pa.
destinos: Benevides-Pa.
Servidor: davilson ribeiro da Silva / Mat. 1087107-1 / Motorista
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 707376

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Homologação
o diretor do 1° centro regional de Saúde no uso de suas atribuições legais 
resolve:
1-com base no, artigo 9° inciso V do decreto Estadual n° 2.069 de 20 de 
fevereiro de 2006:
1.1) Homologar o Pregão Eletrônico nº 08/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 
para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa, corrETiVa E caliBraÇÃo 
coM coBErTUra ToTal dE PEÇaS E acESSÓrioS doS aParElHoS of-
TalMolÓGicoS, Para aTENdEr o SErViÇo dE ofTalMoloGia, No QUE 
TaNGE a NEcESSidadE da UrES PrESidENTE VarGaS, dE aBraNGÊN-
cia do 1º crS/SESPa,(Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Sd da SilVa fErraZ EPP
cNPJ: 19.775.637/0001-88

Total do fornecedor: r$ 72.000,00

(SETENTa E doiS Mil rEaiS ).
Belém, 21de Setembro de 2021
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1ºcrS/SESPa

Protocolo: 707514

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 007 de 16 de seteMBro de 2021
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor  do PaE nº 2021/233884.
rESolVE:
dETErMiNar de comum acordo, que a servidora Márcia SErrÃo 
doS SaNToS, matrícula 57206591/1, ocupante do cargo de Técnico de 
Enfermagem, regime Jurídico Estatutário Efetivo, lotada no centro de 
Saúde de São caetano de odivelas, goze de licença Prêmio que lhe foi 
concedida através da PorTaria Nº 004 de 20/02/2019, correspondente 
ao triênio de 20/10/2014 a 19/10/2017 no período de 01/10/2021 a 
30/10/2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública, 
em: 16.09.2021. 
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde
Portaria N° 008  de 16 de seteMBro de 2021
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através  da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor  do PaE nº 2021/803739.
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rESolVE:
dETErMiNar de comum acordo, que a servidora WalESKa GoMES da 
SilVa raiol, matrícula 57190995/1,  ocupante do cargo de Enfermeira,  
regime Jurídico de  Estatutário Efetivo, lotada no 2º centro regional 
de Saúde, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
PorTaria Nº 04 de 03/09/2020, correspondente ao triênio de 29/10/2010 
a 28/10/2013, no período de 01/10/2021 a 30/10/2021, no total de 30 
(trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 16.09.2021
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde

Protocolo: 707357

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 710 de diária de 21/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora denilda Martins que irá realizar entrega de 
vacinas e insumos de rotina, referente ao mês de setembro na rede de frio 
municipal via rota: Terra alta, São João da Ponta, curuçá e Marapanim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
Destino: –Marapanim- PA- Brasil.
Período: 29/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Sergio da costa carvalho
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 706971
Portaria Nº 711 de diária de 21/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora denilda Martins que irá realizar entrega de 
vacinas e insumos de rotina, referente ao mês de setembro na rede de frio 
municipal via rota: São francisco do Pará, igarapé-açú, Magalhães Barata 
e Maracanã.
origem: castanhal-Pa-Brasil
Destino: –Maracanã- PA- Brasil.
Período: 30/09/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 706973
Portaria Nº 712 de diária de 21/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora denilda Martins que irá realizar entrega de 
vacinas e insumos de rotina, referente ao mês de setembro na rede de frio 
municipal via rota: castanhal, inhangapi e São domingos do capim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
Destino: –São Domingos do Capim- PA- Brasil.
Período: 01/10/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 706975
Portarias nº 707, 708 e 709 de diária de 21/09/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar entrega de vacinas e insumos de rotina referente ao 
mês de setembro, aos municípios via rota: Terra alta, São João da Ponta, 
curuçá , Marapanim, São francisco do Pará, igarapé-açú, Mag. Barata, 
Maracanã, São domingos do capim, inhangapi e castanhal.
origem: castanhal-Pa-Brasil
Destino: Marapanim–PA–Brasil | Período: 29/09/2021 | Nº de Diárias: 
meia diária.
Maracanã-Pa-Brasil | Período: 30/09/21 | Nº de diárias: meia diária
São domingos do capim | Período: 01/10/21 | Nº de diárias: meia diária
Servidora: denilda da costa Martins Silva |  cPf: 394.420.982-68  |  Ma-
trícula: 57190559  |  cargo: Enfermeira.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 706969

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico 

Nº 006/4° c.r.s/sesPa/2020
Processo administrativo n° 557784/2020
o 4° c.r.S/SESPa, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de pneus originais e genuínos para ambulâncias e ou-
tros veículos que operam nos municípios do que estão sob jurisdição do 4° 
c.r.S/SESPa capanema, para atender as necessidades do 4° c.r.S/SESPa 
– CAPANEMA-PA, de acordo com o solicitado no Termo de Referência.
daTa da aBErTUra: 04 de outubro de 2021.
Hora dE aBErTUra: 09:00h (horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasnet.gov.br
UaSG: 926050 (4° c.r.S/SESPa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, na data de 21/09/2021.
a integra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – COMPRASNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.com-
prasgovernamentais.gov.br), e no Portal Eletrônico de compras do Governo 
do Estado do Pará – COMPRAPARÁ, no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
diretora do 4° c.r.S/SESPa

Protocolo: 706983
aViso de LicitaÇÃo

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 003/4° c.r.s/sesPa/2021

Processo administrativo n° 160164/2021
o 4° c.r.S/SESPa, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço, conforme abaixo:
oBJETo: Prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas mor-
tuárias e translado afim de suprir as necessidades dos municípios sob ges-
tão Estadual pertencentes ao 4°C.R.S/SESPA Capanema – Pará, de acordo 
com o solicitado no Termo de referência.
daTa da aBErTUra: 05 de outubro de 2021.
Hora dE aBErTUra: 09:00h (horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasnet.gov.br
UaSG: 926050 (4° c.r.S/SESPa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, na data de 22/09/2021.
a integra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – COMPRASNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.com-
prasgovernamentais.gov.br), e no Portal Eletrônico de compras do Governo 
do Estado do Pará – COMPRAPARÁ, no endereço www.compraspara.pa.gov.br.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
diretora do 4° c.r.S/SESPa

Protocolo: 707138

diÁria
.

Portaria Nº 472 13 de seteMBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: dar Suporte técnico em áreas com histórico de casos agressão 
em animais de Produção por morcegos, se faz necessário realizar ações 
que fazem parte do planejamento estratégico de prevenção e controle da 
raiva, visando a manutenção da saúde humana.
Origem: CAPANEMA/PA – Destino: Tracuateua/PA.

Nome do Servidor Matrícula cargo

antônio Neves Medeiros dos Santos 0505099 ag. de Saúde Pública

reynan costa dos Santos 5955656-1 ag. administrativo

francisco das chagas M. Galvão 505018 ag. de Saúde Pública

Período: 13 a 17/09/2021: Quantidade 4,5 (quatro e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 473 13 de seteMBro de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores para dar Suporte técnico 
em áreas com histórico de casos agressão em animais de Produção por 
morcegos, se faz necessário realizar ações que fazem parte do planeja-
mento estratégico de prevenção e controle da raiva, visando a manutenção 
da saúde humana.
Origem: Capanema/PA – Destino: Tracuateua/PA

Nome do Servidor Matrícula  
ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

Período: 13 a 17/09/2021: Quantidade 4,5 (quatro e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 707154
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Portaria Nº 497 03 de seteMBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar testes rápido, coleta de exames rT-Pcr para detectar 
possiveis casos de novas
variante da Sars-cov - 2 , juntamente com os técnico do Nível central
Origem: CAPANEMA/PA – Destino: SALINÓPOLIS/PA.

Nome do Servidor Matrícula cargo
cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

Nádia cristina figueiredo ferreira Santos 55588852-1 Enfermeira
Hérica Priscila da Nóbrega Silva 5946836-1 comissionado

Hurted Martins Batista 5955660-1 ag. administrativo

Período: 03 a 07/09/2021: Quantidade 4,5 (quatro e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 506 03 de seteMBro de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores com realizar testes rápi-
do, coleta de exames rT-Pcr para detectar possíveis. casos de novas
variante da Sars-cov - 2 , juntamente com os técnico do Nível central.
Origem: Capanema/PA – Destino: SALINÓPOLIS/PA

Nome do Servidor Matrícula  
orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

Período: 03 a 07/09/2021: Quantidade 4,5 (quatro e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 707123
Portaria Nº 481 26 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: finalidade de apoiar
tecnicamente na atualização dos processos da planificação nas Unidades 
laboratório e
dar suporte para que ocorra a definição da Unidade de Extensão
Origem: CAPANEMA/PA – Destino: Tracuateua, Bonito, Augusto Correa, 
Quatipuru, Primavera/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo

iolanda de fatima Mendes da Silva 3156184-1 odontóloga

Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado

Período: 13 a 17/09/2021: Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 482 26 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores com finalidade de apoiar 
tecnicamente na atualização dos processos da planificação nas Unidades 
Laboratório e dar suporte para que ocorra a definição da Unidade de Ex-
tensão.
 Origem: Capanema/PA – Destino: Tracuateua, Bonito, Augusto Correa, 
Quatipuru, Primavera/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

Período: 13 a 17/09/2021: Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 707063
Portaria Nº 479 31 de aGosto de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: visitas nas Unidades se Saúde para aplicação de formulário para 
avaliação diagnostica e situacional de atenção materno infantil e Saúde do 
adolescente nos municípios
Origem: CAPANEMA/PA – Destino: Cachoeira do Piriá/Santa Luzia do Pará/
Quatipuru/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
iolanda de fatima Mendes da Silva 3156184-1 odontóloga
redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

Período: 08 a 10/09/2021: Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 480 02 de seteMBro de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores para realizar visitas nas 
Unidades se Saúde para aplicação de formulário para avaliação diagnosti-
ca e situacional de atenção materno infantil e Saúde do adolescente nos 
municípios
Origem: Capanema/PA – Destino: Cachoeira do Piriá/Santa Luzia do Pará/
Quatipuru/Pa

Nome do Servidor Matrícula  

Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

Período: 08 a 10/09/2021: Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 707002

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

Portaria Nº 459 e 460 de 20 de agosto de 2021.
objetivo: acompanhar o cumprimento das penalidades impostas na deci-
são do Julgamento do Processo administrativo sanitário Nº 0003/2021 da 
indústria alpinus Brand alimentos ltda- ME.
origem: Barcarena- Pa  destino(s): abaetetuba- Pa
Período: 24 a 27/08/2021.
Servidor (es):
57195000-1/Kelen regina Teixeira Silva/Enfermeira
5092833-1/dionizio alcantara dos Santos/ag. ViSa
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 463 de 24 de agosto de 2021.
objetivo: realizar supervisão da campanha de vacinação, ressaltando a 
realização de tal ação devido a necessidade de orientação prática para o 
manuseio da vacina Pfizer,a qual vem com prazo de validade de 30 dias 
para utilização.
origem: Barcarena- Pa  destino(s): Tailândia- Pa
Período: 21e 22/08/2021.
Servidor (es):
5181283-1/Maria Venina Pererira de freitas/Enfermeira
5522285-1/Maria das Neves carvalho lobo/Téc.Enfermagem
5900744-1/Elielda da Silva feio da costa/Téc. Enfermagem
92266-1/francisco lessa da Silva/ag. administrativo
5905179-2/acleo angelo rodrigues da Possa/coord. daf
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 464 e 465 de 24 de agosto de 2021.
objetivo: Prestar apoio técnico nasa ações de promoção, prevenção e tra-
tamento as iST/HiV/aidS e Hepatites Virais, juntamente com a equipe do 
cTa/SaE, na Parada lGBTQi+.
origem: Barcarena- Pa  destino(s): Tailandia- Pa
Período: 28 a 30/08/2021.
Servidor (es):
57190605-1/Kellen da costa Barbosa/Enfermeira
57193095-2/Genilda Macedo Martins/Téc.Enfermagem
5946253-1/Solange lira Macedo/coord. Vig. em Saúde
5887712-2/cleidson José Souza da Silva/diretor
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 466 a 473 de 25 de agosto de 2021.
objetivo: realizar 1ª Supervisão dos Programas do Bolsa família e Su-
plementação da Vitamina a, avaliando indicadores de Gestão Estadual e 
federal.
origem: Barcarena- Pa  destino(s): Municípios de abrangência 6º crS/
SESPa
Período: 07 e 08/10/2021; 14 e 15/10/2021; 20 e 21/10/2021; 
22/10/2021.
Servidor (es):
54189020-1/Simone Karla Silva da Silva/Nutricionista
5900455-1/Maria odete Silva Barreto/Téc.Enfermagem
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 474 de 26 de agosto de 2021.
objetivo: Prestar apoio técnico nas ações de imunização da campanha Na-
cional de Vacinação contra a COVID-19 e Influenza e, intensificação da co-
bertura vacinal nas localidades da zona rural – Vila Soledade e Vila Sococo.
origem: Barcarena- Pa  destino(s): Moju-Pa
Período: 01 a 03/09/2021.
Servidor (es):
5181283-1/Maria Venina Pererira de freitas/Enfermeira
5522285-1/Maria das Neves carvalho lobo/Téc.Enfermagem
5900744-1/Elielda da Silva feio da costa/Téc. Enfermagem
92266-1/francisco lessa da Silva/ag. administrativo
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 475 e 476 de 27 de agosto de 2021.
objetivo: comparecer na cESad/SESPa para receber orientações da Nova 
Comissão Estadual/SESPA de Estágio Probatório, para finalizar o Estágio 
Probatório pendente 01 servidor lotado nesta regional e de 04 servidores 
cedidos para o Hemopa de abaetetuba.
origem: Barcarena- Pa  destino(s): Belém-Pa
Período: 09/09/2021.
Servidor (es):
5896774-1/Welida Vaz Pereira/Téc.Enfermagem
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 477 e 478 de 27 de agosto de 2021.
objetivo: realizar treinamento da equipe de imunização para recebimento 
das doses de vacina do laboratório Pfizer.
origem: Barcarena- Pa  destino(s): igarapé Miri-Pa
Período: 26 e 27/08/2021; 30/08/2021.
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Servidor (es):
5181583-1/Maria Venina Pererira de freitas/Enfermeira
5522285-1/Maria das Neves carvalho lobo/Téc.Enfermagem
5900744-1/Elielda da Silva feio da costa/Téc. Enfermagem
92266-1/francisco lessa da Silva/ag. administrativo
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 479 a 486 de 27 de agosto de 2021.
objetivo: realizar supervisão na rede de frio, nas salas de vacinas e campa-
nha de intensificação do sarampo (20 a 49 anos) para avaliar as condições de 
acondicionamento dos imunobiológicos, quanto ao espaço físico e materiais.
origem: Barcarena- Pa  destino(s): Municípios de abrangência 6ºcrS/SESPa
Período: 08 a 10/09/2021; 14 a 17/09/2021; 21 a 24/09/2021; 28/09 a 
01/10/2021.
Servidor (es):
5181583-1/Maria Venina Pererira de freitas/Enfermeira
5522285-1/Maria das Neves carvalho lobo/Téc.Enfermagem
92266-1/francisco lessa da Silva/ag. administrativo
5946253-1/Solange lira Macedo/coord. div. Vig. em Saúde
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 487 a 496, 520 de 31 de agosto de 2021.
objetivo: realizar supervisão 2021 conforme programado em QdQQ do 
Programa Saúde da criança com objetivo de apoiar e monitorar a Política 
Estadual de Saúde da criança com o propósito da redução da Mortalidade 
infantil e o desenvolvimento saudável das crianças.
origem: Barcarena- Pa  destino(s): Municípios de abrangência 6ºcrS/SESPa
Período: 13 a 16/09/2021; 17/09/2021; 20 e 21/09/2021; 22 a 
24/09/2021; 13 a 15/09/2021.
Servidor (es):
5687489-1/Maria lucilene ribeiro das chagas/coord. Técnica
57190605-1/Kellen costa Barbosa/Enfermeira
5896774-1/Welida Vaz Pereira/Téc. Enfermagem
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa

Protocolo: 707331

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

Portaria N° 260 de 20 de setembro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 27/09/2021 a 09/10/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5329264-1 / EdSoN JoSE liMa doS rEiS / 392.610.502-04
oBJETiVo: dar aPoio oPEracioNal, loGÍSTico E aUXiliar a MÉdica 
VETEriNária do 7º. crS - MaraJÓ i, faBÍola PaiVa riBEiro, Na rEa-
liZaÇÃo da aTiVidadE dE coNTrolE E caPTUra dE QUirÓPTEroS EM 
ProPriEdadES da ZoNa rUral do MUNicÍPio E oNdE Há rEGiSTro dE 
aGrESSÃo Por MorcEGoS EM aNiMaiS. ESTa aTiVidadE SErá rEali-
Zada EM ParcEria coM o GT ZooNoSES E faZ ParTE do PlaNo ESTa-
dUal dE PrEVENÇÃo da raiVa HUMaNa E coNTrolE da raiVa aNiMal 
do 7° cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 706950

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diáriaS
Portaria Nº 276 de 17 de setembro 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Visita Técnica dos servidores do Tfd deste 9º crS “in locos” 
no município de Aveiro, devido as dificuldades encontradas nos processos 
enviados para autorização, que devem estar de acordo com a PorTaria Nº 
055/1999, e Manual de Tratamento fora de domicilio.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Aveiro/ PA – Brasil
Período: 04/10/2021 a 07/10/2021 / N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
Servidores:
Hellen ane dos anjos Picanço
cPf: 742.484.722-87
Matrícula: 57191604/2
cargo: Técnica em enfermagem
ana Marcia leão de andrade
cPf: 630.996.162-49
Matrícula: 5901174/1
cargo: Técnico de Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 707244

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 350/2021, de 21/09/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidoras para participar da mesa 
redonda em programação intersetorial com a saúde, educação e conselho 
Tutelar referente ao Setembro amarelo
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo
Servidor: 5155452-1/ JaNdUY SiMÃo (Motorista) / 1,5 diária (completa) 
de 22/09/2021 e 23/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 707400
Portaria N° 349/2021, de 21/09/2021
Portaria coletiva
objetivo: Participar da mesa redonda em programação intersetorial com a 
saúde, educação e conselho Tutelar referente ao Setembro amarelo
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo
Servidor: 54190012-1 / claUrilENE lacErda loiola (Enfermeira) / 1,5 
diária (completa) de 22/09/2021 e 23/09/2021
Servidor: 5942775 / Karlla fErNaNda aZEVEdo BriTo dE lUcENa Tor-
rES (PSicÓloGo) / 1,5 diária (completa) de 22/09/2021 e 23/09/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 707397

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 77 de 21 de setembro de 2021
o (a) ordENador ( a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado/Obtendo Capacitação Profissional.
coM oBJETiVo: ParTiciPar dE UMa caPaciTaÇÃo dE aliNHar coM 
TodaS aS coMiSSoES o MoNiToraMENTo MENSal QUE coNTEMPlE oS 
criTÉrioS ESTaBElEcidoS EM QUESTÃo do PrEENcHiMENTo corrETo 
do rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo E QUalificaÇÃo doS HoSPiTaiS 
da rEdE coNTraTUaliZadoS E coNVENiadoS.
dESTiNo: MaraBa/ BElÉM
PEriodo: 23 a 25/09/2021
.N° de diárias: 2/5 (MEia diaria )

NoME carGo  MaTricUla
ElENY rodriGUES GUiMarÃES auxiliar de informática em Saúde 5113130/1

roEZEr BaNdEira loBo odoNToloGo 1135
Maria roSalia BriTo cardoSo odoNTolaGa 05088640

  ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 707528

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 026 de 20 de setembro de 2021
a diretora do 12ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições legais, através da 
PorTaria Nº 351 / 20.05.2021, publicada no doE Nº 34.592 / 24.05.2021, e;
resolve:
I – Designar o servidor Pedro Luiz Gomes - 0504410, como Coordenador 
do Núcleo de Planejamento e Educação em Saúde deste 12º centro regio-
nal de Saúde / SESPa (NUPES /12ºcrS / SESPa).
ii - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE E PUBliQUE-SE.
GaBiNETE da dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 20 
de Setembro de 2021.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12ºcrS/SESPa
PorTaria Nº 351 / 20.05.2021

Protocolo: 707240
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diÁria
.

Portaria Nº 510 de 21 de setembro de 2021.
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: João Magalhães de carvalho
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498811
cPf: 178.089.792-87
Período: 27.09 à 01.10.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Xinguara e agua azul do Norte
objetivo: assessorar o município nas ações da ViSaMB, quanto aos progra-
mas: ViGiÀGUa (implementação no sistema SiSaGUa) e VSPEa (orienta-
ção dos instrumentos do Plano de ações 2021/2023.
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPA, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 707228
Portaria Nº 509 de 21 de setembro de 2021
Nome: cleidson Martins calda.
cargo: coordenador de Ti.
Matrícula/Siape: 54193345-4.
cPf: 701.175.862-34.
Nome: fernando José fernandes de Souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 57191127-1.
cPf: 866.534.662-72.
Nome: renan roberto ferreira da Silva.
cargo: chefe de centro de Saúde.
Matrícula/Siape: 5957653-1.
cPf: 749.410.622-72.
Período: 19 a 25.09.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: Belém-Pa.
destino: conceição do araguaia.
objetivo: realizar distribuição de equipamentos de informática e internet 
para facilitar os serviços laborais e manutenção preventiva e corretiva do 
parque computacional.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 706990
Portaria Nº 506 de 21 de setembro de 2021.
Nome: Maria aparecida da costa.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 5151449-1.
cPf: 318.631.162-49.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Período: 28.09 a 01.10.2021
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Xinguara, Sapucaia e floresta do araguaia
objetivo: realizar auditoria e Monitoramento nos sistemas de informação: 
Sim (Sistema informação Mortalidade), SiNaSc (Sistema de informação 
Nascido Vivi). Realizar busca ativa nas fontes notificadoras (Cartório, ce-
mitério e hospitais).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 707011
Portaria Nº 507 de 21 de setembro de 2021.
Nome: antonio luíz Pereira lima
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504820.
cPf: 108.006.202-59.
Nome: Gilvan rodrigues Pereira.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0498913.
cPf: 185.754.632-68.
Nome: odilon Silva ramos.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 0498899.
cPf: 234.722.192-20.
Nome: Edeuvaldo ciriano da Silva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504714.
cPf: 279.619.662-34.
Período: 04 a 18.10.2021.
Nº de diárias: 14,5 (quatorze e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte (garimpo Santidio).
objetivo: Pesquisa Entomológica de anófeles, em parceria com Nível cen-
tral, na transmissão de Malária no município de cumaru do Norte.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 707035
Portaria Nº 508 de 21 de setembro de 2021.
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.

Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667
cPf: 973.186.982-49.
Período: 06 à 08.10.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria e floresta do araguaia.
Objetivo: Capacitação PREP profilaxia pré exposição e PEP profilaxia de pós 
exposição  HiV/aidS
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPA, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 707103

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 014/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 17/09/2021
Valor total estimado: r$ 468.260,16 (quatrocentos e sessenta e oito mil 
duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos).
objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no 
equipamento de teleterapia o acelerador linear com 2 energias de fóton e 6 
de elétron o clinac 2100c com sistema de multleaf (Mlc).
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2021/304141
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: VariaN MEdical SYSTEMS BraSil lTda
JoEl MoNTEiro dE JESUS
 diretor Geral

Protocolo: 707256

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 014/2021-HoL

o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 02.535.707/0001-28, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo nº 014/2021-Hol, em consonância com o disposto 
no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa 
VariaN MEdical SYSTEMS BraSil lTda, para Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva no equipamento de teleterapia o ace-
lerador linear com 2 energias de fóton e 6 de elétron o clinac 2100c com 
sistema de multleaf (Mlc). No valor total de r$ 468.260,16 (quatrocentos 
e sessenta e oito mil duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos).
Belém, 21 de setembro de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 707261

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 118/2021
Processo nº 2020/264011
objeto: aQUiSiÇÃo de iNSTrUMENTaiS Para a rEaliZaÇÃo daS cirUr-
GiaS dE rTU dE PrÓSTaTa.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
H. STraTTNEr & cia. lTda
Valor Total da licitação: r$ 244.083,46
Belém, 17 de Setembro de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 707197

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 676/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/934955 de 
25/08/2021.
rESolVE:
I – REMANEJAR a partir de 01/09/2021 o servidor ALEX PAULA TAVARES, 
Técnico em radiologia,
matrícula nº 54190741/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da SES-
Pa, da divisão de Medicina
Nuclear para a divisão de diagnostico Por imagem - ddi , deste Hospital.
II – Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 01/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de setembro de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 707217
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 847/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 34.864.
coNSidEraNdo o falecimento da genitora da servidora cElia Maria al-
VES doS SaNToS, ocorrido em 06 de Setembro de 2021, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família da 
servidora cElia Maria alVES doS SaNToS, id. funcional nº 55586593/5, 
Técnica de Enfermagem, lotada na coordenação de alojamento conjunto, 
no período de 06/09/2021 a 13/09/2021, conforme certidão de Óbito nº 
065623 01 55 2021 4 00028 175 0011393 98.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 06/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707158
Portaria Nº 853/2021/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,
coNSidEraNdo o PaE Nº 2020/672646
 rESolVE:
i - dESiGNar o servidor Paulo Sérgio ramos Maia, id.funcional 
nº5955931/1, Gerente de Hotelaria Hospitalar, Telefone: 91 4009-2242, 
e-mail: paulo.maia@santacasapa.pa.br, para exercer o encargo de fiscal 
do Contrato nº 006/2021/FSCMP, firmado entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP e a empresa PrESErVE colETora 
dE rESÍdUoS lTda - ME, cNPJ nº 09.332.562/0001-07, cujo objeto é 
a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE colETa, TraNSPorTE, arMaZENaMEN-
To, TraTaMENTo E dESTiNaÇÃo fiNal dE rESÍdUoS SÓlidoS, em subs-
tituição dos servidores Marcelo cardoso costa angelim frota, cargo enge-
nheiro, lotado Gerência de infraestrutura, matricula nº 80846258/5, ro-
siane lourdes Miranda Brito, lotada no gabinete da presidência, matrícula 
nº 5909402/3 e Tamires Queiroz Tupinambá, assessora Gerente lotada na 
assessoria de controle de infecção Hospitalar, matrícula nº 5946900/2 .
 ii- dESiGNar o servidor arnaldo Pinto Macedo, coordenador de Higie-
nização Matrícula nº5959803/01, telefone: (91) 998226831, e-mail: ar-
naldo.macedo@santacasapa.pa.br, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 20 de setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 707120
Portaria Nº 823/2021/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 2020/1011718
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora aNa cláUdia liMa dE SoUZa, Enfermeira, Ma-
trícula: 5671736/2, lotadada na Gerência da central de Material e Esterili-
zação, e-mail: gpme.fscmpa@santacasa.pa.gov.br ou ana.claudia@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 152/2021/
FSCMP, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021/FSCMP, firmado 
pela fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - 
fScMP e a empresa EliETE S diNiZ coMÉrcio E SErViÇoS odoNTolÓ-
GicoS-ME, cNPJ nº 19.283.539/0001-23, que tem como objeto a aQUiSi-
ÇÃo dE iNSTrUMENTaiS cirÚrGicoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 15 de setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 707554
Portaria Nº 824/2021/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 2020/1011718
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora aNa cláUdia liMa dE SoUZa, Enfermeira, Ma-
trícula: 5671736/2, lotadada na Gerência da central de Material e Esterili-
zação, e-mail: gpme.fscmpa@santacasa.pa.gov.br ou ana.claudia@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 153/2021/
FSCMP, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021/FSCMP, firmado 
pela fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará 

- fScMP e a empresa faTo iMPorTadora E EXPorTadora dE iNSTrU-
MENToS cirÚrGicoS lTda, cNPJ nº 26.043.097/0001-03, que tem como 
objeto a aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENTaiS cirÚrGicoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 15 de setembro de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 707557
Portaria Nº 825/2021/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 2020/1011718
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora aNa cláUdia liMa dE SoUZa, Enfermeira, Ma-
trícula: 5671736/2, lotadada na Gerência da central de Material e Esterili-
zação, e-mail: gpme.fscmpa@santacasa.pa.gov.br ou ana.claudia@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 154/2021/
FSCMP, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021/FSCMP, firmado 
pela fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - 
fScMP e a empresa J l doS SaNToS coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTa-
larES, cNPJ nº 83.880.294/0001-10, que tem como objeto a aQUiSiÇÃo 
dE iNSTrUMENTaiS cirÚrGicoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 15 de setembro de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 707559

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): JESSica BarroS da coSTa
id. fUNcioNal:5955335/1
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 24/08/2021
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2021/1033551
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 17 de setembro de 2021.

Protocolo: 707355

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 843/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/454157;
coNSidEraNdo que o servidor aNToNio fErNaNdo PiNHEiro da coS-
Ta encontra-se afastado em virtude da instauração do processo de apo-
sentadoria através do nº 2021/992769.
r E S o l V E:
coNcEdEr, ao servidor aNToNio fErNaNdo PiNHEiro da coSTa, 
id.funcional nº 593168/1, datilógrafo, iotado na coordenação de con-
tratos, 420 (Quatrocentos e vinte) dias de licença Prêmio para serem 
usufruídos no período de 01/10/2021 a 24/11/2022, referente aos triê-
nios 24/01/1997 a 23/01/2000, 24/01/2000 a 23/01/2003, 24/01/2003 
a 23/01/2006, 24/01/2006 a 23/01/2009, 24/01/2009 a 23/01/2012, 
24/01/2012 a 23/01/2015 e 24/01/2015 a 23/01/2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707176
Portaria Nº 846/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/1035068;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora arlETE criSTiNa doS SaNToS, id. funcio-
nal nº 57193876/1, Técnica de Enfermagem, iotada na coordenação de 
Prontuário, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 07/02/2011 a 
06/02/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707166
Portaria Nº 844/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
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coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/720229;
r E S o l V E:
coNcEdEr, ao servidor clEBSoN lUiS TriNdadE da SilVa, id. funcional 
nº 57192706/1, Técnico de Enfermagem, iotado na Gerência de diagnós-
tico por imagem, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 06/10/2021 a 04/11/2021, referente ao triênio 28/12/2007 
a 27/12/2010.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707170
Portaria Nº 838/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/905918;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora roZiNEidE PErEira doS SaNToS, id.funcional 
nº 5170974/1, agente de Serviços Gerais, iotada na Gerência de clíni-
ca Médica , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 02/10/2021 a 31/10/2021, referente ao triênio 26/04/2009 a 
25/04/2012.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707199
Portaria Nº 837/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/852877;
r E S o l V E:
coNcEdEr, ao servidor cESar aUGUSTo carNEiro loPES JUNior, id.
funcional nº 57173764/1, Procurador fundacional, iotado na assesso-
ria Jurídica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 01/08/2012 a 
31/07/2015.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707205
Portaria Nº 836/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/843162;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora UilaME MarGarETE SilVa da crUZ, id.funcional 
nº 5171113/1, agente de Serviços Gerais, iotada na Gerência do Banco de 
leite Humano , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 26/04/2008 
a 25/04/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707211
Portaria Nº 842/021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/805014;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora criSTiaNE do Socorro rodriGUES corrEia, 
id.funcional nº 57234472/1, assistente administrativo, iotada na Gerên-
cia do complexo ambulatorial, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para 
serem usufruídos no período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao 
triênio 01/12/2013 a 30/11/2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707183
Portaria Nº 8412021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/837705;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora aNa Maria PErEira dE JESUS, id.funcional 
nº 5173418/1, agente de Saúde, iotada na Gerência do complexo am-
bulatorial, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 26/04/2005 a 
25/04/2008.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707187

Portaria Nº 840/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/796057;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora dEBoraH TaTiaNE PiNHEiro doS SaNToS coS-
Ta, id.funcional nº 54185912/3, fonoaudióloga, iotada na Gerência do 
Núcleo Biopsicossocial , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem 
usufruídos no período de 04/10/2021 a 02/11/2021, referente ao triê-
nio 12/03/2012 a 11/03/2015.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707192
Portaria Nº 839/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/796057;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora dEBoraH TaTiaNE PiNHEiro doS SaNToS coS-
Ta, id.funcional nº 54185912/2, fonoaudióloga, iotada na Gerência do 
Núcleo Biopsicossocial , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem 
usufruídos no período de 04/10/2021 a 02/11/2021, referente ao triê-
nio 21/12/2010 a 20/12/2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707195
Portaria Nº 834/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/719777;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora PaTricia SUElY caValcaNTE NoNaTo, id.funcio-
nal nº 57193112/1, assistente administrativo, iotada na comissão de Pad 
e Sindicância, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 18/01/2014 a 
17/01/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707221
Portaria Nº 835/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/833675;
r E S o l V E:
coNcEdEr ,à servidora cloTildE oliVEira da SilVa PErEira, id.fun-
cional nº 5521335/2, Técnica de laboratório, iotada na Gerência do Banco 
de leite Humano , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 19/11/2010 
a 18/11/2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707215
Portaria Nº 832/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/646374;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora KaTia cilENE MElo dE SoUZa, id.funcional 
nº 54185067/2, Técnica de Enfermagem, iotada na Gerência de Processa-
mento de Materiais Esterelizados, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para 
serem usufruídos no período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao 
triênio 16/01/2011 a 15/01/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707230
Portaria Nº 833/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/727659;
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r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora MilENE criSTiNa SilVa MENEZES, id.funcional 
nº 5762006/2, Enfermeira obstetra, iotada na coordenação de alojamen-
to conjunto, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 01/01/2012 a 
31/12/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707224
Portaria Nº 831/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/852039;
r E S o l V E:
coNcEdEr, ao servidor EliaS froTa dE oliVEira, id.funcional 
nº 57194984/1, agente administrativo, iotado na Gerência de clínica 
Médica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no pe-
ríodo de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 10/03/2014 a 
09/03/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707233
Portaria Nº 830/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/26844;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora SiaNE dE oliVEira SoarES, id.funcional 
nº 54190853/2, Enfermeira Generalista, iotada na Gerência de Processa-
mento de Materiais Esterelizados, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para 
serem usufruídos no período de 03/10/2021 a 01/11/2021, referente ao 
triênio 02/01/2012 a 01/01/2015.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707234
Portaria Nº 829/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/128219;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora lUciNEa do carMo WaNZElEr doS SaNToS, 
id.funcional nº 5326494/2, Técnica de Enfermagem, iotada na coordena-
ção de Nutrição, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 01/02/2014 
a 31/01/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707235
Portaria Nº 828/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/917066;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora HElEN aMElia da SilVa frEiTaS, id.funcional 
nº 57192694/1, Técnica de Enfermagem, iotada na Gerência de Neona-
tologia, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no pe-
ríodo de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 04/01/2011 a 
03/01/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707236
Portaria Nº 827/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/941535;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora MarilENE da SilVa daNTaS, id.funcional 
nº 91928/1, Médica Ginecologista, iotada na Gerência do complexo am-
bulatorial, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao triênio 01/09/1998 a 
01/09/2001.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707237

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 819/2021-caPe/GP/FscM
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2021/992569
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da consti-
tuição do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Materni-
dade a servidora GaBriElla MiraNda lEda, id. funcional nº 5917762/2, 
Servidora em regime de contrato Temporário, Médico, no período de 
13/06/2021 a 09/12/2021.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 13de Junho de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – PA, 17 de Setembro de 2021.
 BrUNo MENdES carMoNa
 Presidente da fScMP

Protocolo: 707383

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 845/2021 – caPe/GP/FscMP, 
de 17 de seteMBro 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 dos Processos nº 2021/984830 e nº 
2021/1028216;
rESolVE:
1. TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 304/2021-caPE/GP/fScMP, de 
30/04/2021, que nomeou acomissão Técnica de Padronização de Materiais 
Médico-Hospitalares da fScMP;
2. NoMEar osservidores abaixo relacionados para compor a comissão Téc-
nica de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares da fScMP:

NoME do SErVidor SETor carGo

roSa aMElia TaVarES SilVa GNEo coordENador

diENNE HElEN fErrEira MaUES GMEd MEMBro

lUiZ fErNaNdo dE caSTro rodriGUES GSUP MEMBro

rENaTa SoEiro da SilVa coMP MEMBro

KaTHia SUElY GaYoSo da coSTa GPEd MEMBro

iSa claUdia NaSciMENTo crUZ GdiE MEMBro

carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa daTo MEMBro

SilVia HElENa SilVa do NaSciMENTo GNEf MEMBro

iSiS SilVa o dE alMEida alMEida GNEo MEMBro

Maria do Socorro da SilVa rUiVo GENf MEMBro

dioNE Marilia alBUQUErQUE cUNHa dTaS MEMBro

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 17 de setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707353

coNtrato
.

coNtrato: 154/2021/FscMP
data de assinatura: 15/19/2021
Vigência: 15/09/2021 a 15/09/2022
objeto: aquisição de instrumentais cirúrgicos.
Valor estimado: r$ 1.176,45
Pregão Eletrônico SrP Nº 020/2021/fScMP - PaE Nº 2020/1011718
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fonte de recurso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301, 
0303 , 0661, 0669, 0301008850; Elemento de despesa: 449052;
contratado: J l doS SaNToS coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTala-
rES, cNPJ/Mf n.º 83.880.294/0001-10
Endereço: av. Governador Helio da Mota Gueiros, n° 73, Bairro coquei-
ro, ananindeua-Pa, cEP: 67.120-370, telefone: (91) 3014-1203
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 707511
coNtrato: 153/2021/FscMP
data de assinatura: 15/19/2021
Vigência: 15/09/2021 a 15/09/2022
objeto: aquisição de instrumentais cirúrgicos.
Valor estimado: r$ 60.056,20
Pregão Eletrônico SrP Nº 020/2021/fScMP - PaE Nº 2020/1011718
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fonte de recurso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301, 
0303 , 0661, 0669, 0301008850; Elemento de despesa: 449052;
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contratado: faTo iMPorTadora E EXPorTadora dE iNSTrUMENToS ci-
rÚrGicoS lTda, cNPJ/Mf n.º 26.043.097/0001-03
Endereço: rua José Stupello, N° 477, Bairro Parque anhanguera, ribeirão 
Preto/SP, cEP: 14.093-060, telefone: (16) 3234-2151/99613-2405
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 707506
coNtrato: 152/2021/FscMP
data de assinatura: 15/19/2021
Vigência: 15/09/2021 a 15/09/2022
objeto: aquisição de instrumentais cirúrgicos.
Valor estimado: r$ 15.681,87
Pregão Eletrônico SrP Nº 020/2021/fScMP - PaE Nº 2020/1011718
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fonte de recurso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301, 
0303 , 0661, 0669, 0301008850; Elemento de despesa: 449052;
contratado: EliETE S diNiZ coMÉrcio E SErViÇoS odoNTolÓGicoS-
ME, cNPJ/Mf n.º 19.283.539/0001-23
Endereço: TV WE 72, nº 691, cidade Nova, ananindeua-Pa, cEP: 67.140-
687, telefone: (91) 3212-1061
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 707498

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato nº 006/2021
data de assinatura: 20/09/2021
PaE nº 2020/672646
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a substituição dos 
fiscais do Contrato supramencionado, passando a ser fiscal titular o ser-
vidor Paulo Sérgio ramos Maia, Gerente de Hotelaria Hospitalar, Matricu-
la nº 5955931, email: paulo.maia@santacasapa.pa.br Tel: 91 4009-2242 
e fiscal substituto o servidor Arnaldo Pinto Macedo, Matricula nº 5959803, 
coordenador de Higienização, e-mail: arnaldo.macedo@santacasapa.pa.br 
Tel: 91 4009-2242, em substituição aos sevidores Marcelo cardoso costa 
angelim frota, cargo engenheiro, lotado Gerência de infraestrutura, ma-
tricula nº 80846258/5, rosiane lourdes Miranda Brito, lotada no gabinete 
da presidência, matrícula nº 5909402/3 e Tamires Queiroz Tupinambá, as-
sessora Gerente lotada na assessoria de controle de infecção Hospita-
lar, matrícula nº 5946900/2
contratada: PrESErVE colETora dE rESÍdUoS lTda - ME, cNPJ/Mf n.º 
09.332.562/0001-07
Endereço: Tv. Seg. Trav. colônia Marupauba, s/n°, Zona rural, Tomé-acú/
Pa, cEP: 68.680-000, Telefone: (91) 3727-1268
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 707407

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 848/2021 – caPe/GP/FscMP, 
20 de seteMBro 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 a solicitação de concessão de suprimento de fundos, através 
do Processo nº 2021/1001838, Memorando nº 227/2021-coMP/fScMP, de 
10/09/2021;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora rENaTa SoEiro da SilVa, Matrícula nº 
5949141/1, cargo de Gerente, cPf: 507.878.882-49, lotada na coorde-
nação de compras - coMP/fScMP, no valor total de r$ 4.000,00 (quatro 
mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

ProGraMa dE TraBalHo foNTE dE rEcUrSo ElEMENTo dE dESPESa Valor
10.302.1507.8288 0269 339030 r$ 4.000,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 45 
dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para prestação de 
contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido 
para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 20 de setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707348

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 816/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando o processo nº 2021/999429

r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de MarJaNE aZEVEdo SEr-
ra, cargo Médico Pediatra, lotada na Gerência da Neonatologia, Matricula 
nº. 5445434/3, concedida de 16/09/2021 a 15/10/2021, conforme Por-
taria nº. 673/2021- caPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº. 34.669 de 
13/08/2021.
rEGiSTrE - SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 15 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707404

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 127/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 016/2021 
- fScMP, Processo nº 182950/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 16/08/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – LUVAS”, para 
suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes 
do Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 16/09/2021 a 
16/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

ifS NaSciMENTo E cia lTda EPP, com sede em Belém/Pa, na Tv. dr. Enéas Pinheiro, N°: 875 Bairro: Pedreira, cEP: 
66.083-156, Telefone: (91)3276.6675 / 3276.6675 / 3276.5116, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 63.872.493/0001-70, 

e-mail ifsnascimento@hotmail.com

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

06

lUVa Para ProcEdiMENTo, EM Bor-
racHa 110 SiNTÉTica, NÃo ESTÉril, 
TaMaNHo M: 100% iSENTa dE láTEX, 
SEM PÓ, BioaBSorVÍVEl, aTÓXico, 

HiPoalErGÊNica, aMBidESTra, coM 
BaiNHa No PUNHo E SUPErfÍciE liSa, 
acoNdicioNada EM caiXa coM 100 

UNidadES. a EMBalaGEM PriMária oU 
iNdiVidUal dEVErá coNSTar dE TiPo 
dE ESTEriliZaÇÃo, NoME E Marca do 
ProdUTo, dadoS do forNEcEdor E 

ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, daTa dE 
faBricaÇÃo, ValidadE E rEGiSTro No 

MiNiSTÉrio da SaÚdE/aNViSa

dEScarPacK 110/cX 98,50 10.835,00

Valor ToTal: r$ 10.835,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 707152

Portaria Nº 826/2021 - caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29/05/2020, que dispõe sobre a 
cessão de servidores de Órgãos e entidades da administração Pública Es-
tadual direta, autárquica e fundacional, publicado no doE nº 34.240, de 
01/06/2020.
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2021/1015327.
r E S o l V E:
cEdEr, pelo período 04/10/2021 a 03/10/2025, a servidora aNdrEa Ma-
ria dE oliVEira MoUra, Matrícula nº 57193030/1, cargo Biomédica, para 
a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, com ônus para o órgão 
cessionário, considerando o art. 3º, § 2º , do decreto supramencionado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 16 de Setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707146
Portaria Nº 820/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 15 de seteMBro de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/989986;
rESolVE:
EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) Nor-
Ma SUElY SilVa doS SaNToS, id. funcional nº 5171180/1, ocupante do 
cargo de Enfermeiro, lotado (a) na Gerência do complexo ambulatorial 
- GaMB desta fundação, a contar de 01/09/2021;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 15 de setembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 707350
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 765/2021 – aJUr/GaPre/HeMoPa, 
 20 de setembro de 2021
o Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
Considerando o Processo Administrativo Eletrônico – PAE n° 2021/989123.
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME
 carGo loTaÇÃo MaTrÍcUla a coNTar

Juliana albuquerque Pinto Paiva Biomédica GEPcT 5902028 02/08/2021

II – Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– Fundação HEMOPA, em 20 de Setembro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 707126

.

.

errata
.

errata ao coNtrato Nº 079/2021 
(doe Nº 34.683 de 27 de aGosto de 2021)

oNde se LÊ:
A FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – 
HEMoPa, pessoa jurídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o no 
05.837.521/0001-11, cNES nº 2767066, com sede nesta cidade, na Tv. Pa-
dre Eutíquio nº 2109, bairro de Batista campos, neste ato representada por 
seu Presidente Paulo andré castelo Branco Bezerra , brasileiro, administra-
dor, portador do rG nº 2847.152 SEGUP/Pa e cPf nº 229.089.192-49, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada coNTraTaNTE, 
e a empresa aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 17.73.353/0001-00 
com sede na rua anchova, n°04, Pirapema, São João de Pirapemas/Pa,-
cEP: 68719-000, neste ato representada por seu representante legal Jairo 
luiz asevedo Silva, portador da cédula de identidade nº 21630494-6, cPf/
Mf sob o nº 613.455.802-82, doravante denominada coNTraTada, resol-
vem celebrar o presente coNTraTo adMiNiSTraTiVo, nos termos da lei 
federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas 
e condições seguintes:
Leia-se:
A FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – 
HEMoPa, pessoa jurídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o no 
05.837.521/0001-11, cNES nº 2767066, com sede nesta cidade, na Tv. Pa-
dre Eutíquio nº 2109, bairro de Batista campos, neste ato representada por 
seu Presidente Paulo andré castelo Branco Bezerra , brasileiro, administra-
dor, portador do rG nº 2847.152 SEGUP/Pa e cPf nº 229.089.192-49, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada coNTraTaNTE, 
e a empresa aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 17.739.353/0001-00 
com sede na rua anchova, n° 24, Pirapema, São João de Pirapemas/Pa,-
cEP: 68719-000, neste ato representada por seu representante legal Jairo 

luiz asevedo Silva, portador da cédula de identidade nº 21630494-6, cPf/
Mf sob o nº 613.455.802-82, doravante denominada coNTraTada, resol-
vem celebrar o presente coNTraTo adMiNiSTraTiVo, nos termos da lei 
federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas 
e condições seguintes:
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– Fundação HEMOPA, em 14 de Setembro de 2021
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 707096
errata ao 5º terMo aditiVo ao coNtrato 

Nº 027/2017 (Proc 2021/399580).
oNde se LÊ:
ll BarBoSa HoldiNG lTda, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ sob nº 33.560.445/0001-85, com sede na Travessa Barão do Triunfo, 
3540 – Edificio Infinity Corporate, sala 2601 – Bairro: Marco – CEP: 66095-
055 – Belém/PA,neste ato representada por seu sócio, LINESIO GOMES 
BarBoSa JUNior, brasileiro, casado, portador de ci n. 385.845- Minis-
tério da defesa e cPf(Mf) nº 184.540.112-34, residente e domiciliado na 
Travessa Almirante Wandenkolk, 135, Cobertura, Bairro Umarizal – CEP: 
66055-030 – Belém-Pará, denominado CONTRATADO.
liNESio GoMES BarBoSa JUNior
ll BarBoSa HoldiNG lTda
locador
Leia-se:
lM BarBoSa HoldiNG lTda, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ sob nº 33.560.445/0001-85, com sede na Travessa Barão do Triunfo, 
3540 – Edificio Infinity Corporate, sala 2601 – Bairro: Marco – CEP: 66095-
055 – Belém/PA,neste ato representada por sua sócia , MYTZ SALES FREI-
rE BarBoSa, brasileira, viúva, administradora, residente e domiciliada à 
av. almirante Wandenkolk, nº 135, apto cobertura, Ed. Village ritz, bairro 
Umarizal, cEP 66055-030, Belém/Pa, denominado coNTraTado.
Mytz Sales freire Barbosa
lM BarBoSa HoldiNG lTda
locador
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– Fundação HEMOPA, em 16 de setembro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 706968

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato 006/2021 Processo 2019/594466
ForNeciMeNto de saNGUe e HeMocoMPoNeNtes
daS ParTES: PrÓ-SaÚdE aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiSTÊNcia 
Social E HoSPiTalar / HoSPiTal dE PorTo TroMBETaS (coNTraTaN-
TE); CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA 
(coNTraTado).
do oBJETo: Tem como objeto o fornecimento de sangue e hemocompo-
nentes examinados e liberados por parte do contratado, aos pacientes da 
contratante.
do PraZo: o presente contrato vigorará, pelo prazo de 01 (um) ano, con-
tado da data de sua assinatura, podendo ao final deste prazo e segundo 
o interesse das partes que o subscrevem, ser renovado, mediante Termo 
aditivo por iguais e sucessivos períodos até o limite de 05 (cinco) anos.,
do Valor: Sem valor estimado.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Sem fonte de recurso estimada.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra: 26 de agosto 2021
aSSiNaTUraS:
fErNaNdo MallET SoarES ParaGÓ E EdUardo PorTUGal MENEZES 
PrÓ-SaÚdE aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiSTÊNcia Social E HoS-
PiTalar / HoSPiTal dE PorTo TroMBETaS (coNTraTaNTE)
PAULO ANDRÉ CASTELO BRANCO BEZERRA – HEMOPA.
ENdErEÇo do coNTraTado E cEP: Trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro 
Batista Campos, CEP nº 66.033-000, Belém – PA.

Protocolo: 707182
eXtrato do coNtrato Nº 094/2021 decorreNte do PreGÃo 
eLetrÔNico srP Nº 007/2021- sePLad - Processo adMiNis-
tratiVo Nº 2021/100091.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
DO PARÁ – HEMOPA
coNTraTado: claro S/a, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ sob o nº 40.432.544/001-47 com sede na rua Henri dunant, n° 
780, Torres a e B Santo amaro, São Paulo, com escritório regional loca-
lizado na Travessa Quintino Bocaiúva, n°1186, Nazaré, Belém/Pa, neste 
ato representada por seu representante legal regina Zarife do Nacimento, 
portador da cédula de identidade nº 2309283/ SEGUP/Pa, cPf/Mf sob o 
nº 426.148.212-68, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) para 
atender aos órgãos e entidade do Poder Executivo Estadual, que deverá 
atender às especificações técnicas abaixo relacionadas bem como a todas 
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as disposições constantes do Termo de referência que embasa o Edital do 
Pregão Eletrônico nº 007/2021 (itens 01,02,03 e 06).
do PraZo: o prazo de execução do objeto deste contrato inicia-se na 
data de sua assinatura, encerrando-se em 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por igual e sucessivos períodos, conforme disposição legal ins-
tituída no artigo 57, inciso ii, da lei 8.666/93 .
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0103002156
Natureza de despesa: 339039
do Valor: r$ 15.056,88 (Quinze mil, cinqüenta e seis reais e oitenta e 
oito centavos).
do fiScal do coNTraTo:. Na forma do que dispõe o artigo 67, da lei 
nº 8.666/93, o objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado pelo 
Servidor Gerente leopoldo Machado Queiroz rodrigues Neto, lotado na 
gerência da GEdoi.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 21 de Setembro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-Presidente da fundação HEMoPa-contratante
regina Zarife do Nacimento-claro S/a-contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 707005

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 069/2021
oBJETo: aquisição de materiais de consumo elétricos para atender as de-
mandas de manutenções prediais que serão utilizadas nas manutenções 
preventivas e corretivas do Hemocentro coordenador, anexos e agência 
de coleta Belém (Pa), pertencentes a fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – Fundação Hemopa.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 05/10/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 707242

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 066/2021
A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo adm. nº 
2021/217043 referente ao Pregão Eletrônico nº 066/2021 contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de 
manutenção preventiva e corretiva, em 02 (duas) câmaras frigoríficas da 
marca Guimaraens Nasser.
GRUPO 01 (ITENS 01 e 02): CNPJ 02.479.932/0001-94 – NORTFORT COMER-
cio E SErViÇoS EirEli com proposta no valor total de r$173.766,60 (cento 
e setenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/217043 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa) 21 de setembro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 707362

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio 008/2021 Processo 2021/922721
ForNeciMeNto de saNGUe e HeMocoMPoNeNtes
daS ParTES: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E SaNEaMENTo dE 
NoVo rEParTiMENTo / HoSPiTal MUNiciPal SÃo fraNciSco (coNVE-
NENTE); fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia do Pará 
– HEMOPA (CONcEdENTE).
do oBJETo: Tem como objeto o fornecimento de sangue e componentes 
examinados e liberados por parte do coNcEdENTE, aos pacientes da coN-
VENENTE.
do PraZo: o presente convênio vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) me-
ses, contado da data da sua assinatura.
do Valor: Sem valor estimado.

doTaÇÃo orÇaMENTária: Sem fonte de recurso estimada.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra: 10 de setembro de 2021
aSSiNaTUraS:
PAULO ANDRÉ CASTELO BRANCO BEZERRA – FUNDAÇÃO HEMOPA. (CON-
cEdENTE)
aliNE BarroS SUlZBacH SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E SaNEa-
MENTo dE NoVo rEParTiMENTo / HoSPiTal MUNiciPal SÃo fraNciS-
co (coNVENENTE)
ENdErEÇo da coNcEdENTE E cEP: Trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro 
Batista Campos, CEP nº 66.033-000, Belém – PA.

Protocolo: 707139

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 770 de 21 de setembro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1034343/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o objetivo de :
ParTiciPar dE TrEiNaMENTo No HEMocENTro coordENador EM BE-
lÉM/Pa, no período de 19/09 a 22/09/2021.
Hilda criSTiNa dE fariaS rEGo, cPf: 303327612-15, farmac Bioq../
cHr-SaNT. MaT.: 5858259, 3,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de Setembro de  2021  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 707269
Portaria Nº 771 de 21 de setembro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1034794/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar dE dEPoiMENTo Na coPad No HEMocENTro co-
ordENador EM BElÉM/Pa no dia 22/09/2021.
PaUlo coUTo SaNToS JUNior, cPf: 299382012-53, op. de comp./cHr-
caS, MaT.: 5898785, 0,5, diaria1.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de  Setembro  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 707273
Portaria Nº 742 de 17 de setembro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 978582/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE ParaUaPEBaS/Pa no 
período de 25 a 26/09/2021.
rEGiaNE cHaMoN aVaNciNi iZaiaS, cPf: 743845112-72, Biomedica/
cHr-MaB, MaT.: 5947425, 1,5 diaria, UrSUla BriTo da coaTa,cPf: 
296544242-15, aux. admin../cHr-MaB. MaT.: 54826582, 1,5 diaria, 
lariSSa ValiNo coSTa SaNToS, cPf: 003340742-82, ag. admin./cHr
-MaB, MaT.: 5883717, 1,5 diaria, ElZa Baia rocHa, cPf: 468236702-
15, Téc. Enferm./cHr-MaB, MaT.: 5526973, 1,5 diaria, Mara dE JESUS 
SilVa doS SaNToS, cPf: 510322282-53, Téc. Enferm./cHr-MaB, MaT.: 
571746811, 1,5 diaria, ValEria SilVa MaToS, cPf: 025585152-92, T´éc. 
Enferm./cHr-MaB, MaT.: 5959062, 1,5 diaria, MarcoS aNToNio PErEira 
da SilVa, cPf: 269959052-53, ag. admin./cHr-MaB, MaT.: 5885191, 1,5 
diaria, daVi cHaVES SaNToS, cPf: 028818712-16, ag. admin./cHr-MaB, 
MaT.: 5953125, 1,5 diaria, SoraYa SoUSa PoVoaS, cPf: 329376952-
72, Servente/cHr-MaB, MaT.: 7000677, 1,5 diaria, diaNa ciNTia NUNES 
da SilVa fErrEira, cPf: 642019962-04, assist. Social/cHrMaB, MaT.: 
59390002, 1,5 diaria, faBiaNo SilVErio, cPf: 005845539-60, Enfermei-
ro/cHr=MaB, MaT.: 57229311, 1,5 diaria, JorGE lUiZ liMa NaSciMEN-
To, cPf: 640114022-49, Biomédico/cHr-MaB, MaT.: 58988291, 1,5 diaria,  
rENaTa EllEN doS SaNToS, cPf: 036050091-90, Enfermeira/cHr-MaB, 
MaT.: 5955480, 1,5 diaria, alaNE SaNToS alVES, cPf: 869120382-04, 
Enfermeira/cHr-MaB, MaT.: 5957925, 1,5 diaria, Maria do Socorro 
HErÊNio dE SoUSa, cPf: 141254552-87, aux. de admin./cHr-MaB, 
MaT.: 70002431, 1,5 diaria, e SaNdra HElENa da SilVa ViEGaS, cPf: 
332815992-49, farm. Bioq./cHr-MaB, MaT.: 53216202, 1,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  Setembro de  2021  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 707307
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 468, de 17 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
Designar os Servidores Leandro Souza Rodrigues (fiscalização técnica), 
matrícula: 5827850/2 e Delon Nascimento de Albuquerque (fiscalização 
administrativa), matrícula 57175248/1 para acompanhar e fiscalizar o se-
guinte contrato:
CONTRATO Nº 337/2021 – TRAEL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE TRANSFOR-
MadorES ElÉTricoS lTda
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de manutenção dos 02 (dois) transformadores: subestações da fGHcGV, 
com troca e regeneração de óleo, além de coleta de óleo para análises 
físico-química e cromatográfica.
ViGÊNcia: início em 13/09/2021 e término em 12/12/2021.
ProcESSo Nº 2021/610105.
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 28/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 707315
Portaria Nº 504, de 17 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor abaixo relacionado da diretoria Técnica para o Ser-
viço de Terapia Substitutiva renal/Hemodiálise, retroagindo seus efeitos a 
16/04/2021, para fins de regularização funcional.

MaTrÍcUla NoME carGo
57193420/ 2 EdiNaldo BaSToS SaNToS TEcNico dE ENfErMaGEM

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

Protocolo: 707487
Portaria N° 478, de 21 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
Designar a Servidora Valdira Cardoso – Matrícula: 54188554-2, para 
acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
CONTRATO Nº 347/2021 – J. L. DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉdico HoSPiTalarES.
CONTRATO Nº 348/2021 – SYMBITEC COMÉRCIO E IMPORT. DE PRODU-
ToS HoSP. EirEli.
oBJETo: aquisição emergencial de cateter central de inserção Periférica 
(Picc) e introdutor percutâneo para atender a necessidade de assistência 
a pacientes neonatos da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fHcGV) por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
ViGÊNcia: início em 21/09/2021 e término em 20/03/2022.
ProcESSo: 2021/674167
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 132/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 707495
Portaria Nº 507  de 20 de seteMBro de 2021
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto 
Governamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE Nº 34259, de 
22 de junho de 2020.
resolve:
Substituir na comissão de Processo administrativo disciplinar, instaurado 
através da PorTaria Nº 108, de 23 de fevereiro de 2021, publicada no 
doE Nº 34.500, de 24 de fevereiro de 2021, o servidor EdiclEY JoSÉ 
BENJaMiN da cUNHa, Matrícula Nº 55587887/1, ocupante do cargo de 
administrador, pela servidora TaTiaNa VEra PiNHEiro rEiS, Matrícula Nº 
5829887/4, ocupante do cargo de Psicóloga.
dê-se ciência, registre-se,publique-se e cumpra-se.
ivete Gadelha Vaz
diretora Presidente/fHcGV

Protocolo: 707512

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 287/21
Nome: aNdrEia lUiZa fraNciSco liMa
Matrícula: 8400850/1
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 13/09/2021 a 27/09/2021

Protocolo: 707420
Laudo: 286/21
Nome: aNa claUdia rEiS rocHa
Matrícula: 5834686/3
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 13/09/2021 a 17/09/2021

Protocolo: 707558

.

.

errata
.

errata
rETificar na PorTaria N° 80 de 04/02/2021, publicada no d.o.E. n° 
34.485/08.02.2021, e obedecendo ao art. 3º da lei n° 13.787 de 27 de 
dezembro de 2018;
oNde se LÊ: comissão de avaliação de documentos do Prontuário do 
Paciente,
Leia-se:  coMiSSÃo PErMaNENTE dE rEViSÃo dE ProNTUárioS E 
aValiaÇÃo dE docUMENToS.
iVETE GadElHa VaZ
PrESidENTE/fPEHcGV

Protocolo: 707302
errata da PUBLicaÇÃo da ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
N° 30/2021
No doE N° 34.699 de 15/09/2021, que publicou o número da publicação 
n° 704340
oNde se LÊ:
fundamento legal: art. 25, inciso ii, da lei nº. 8.666/93.
Leia-se:
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº. 8.666/93.
EMPrESa: f. cardoSo & cia lTda
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 707440

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 348/2021
objeto: aquisição emergencial de cateter central de inserção Periférica 
(Picc) e introdutor percutâneo para atender a necessidade de assistência 
a pacientes neonatos da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fHcGV) por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
Valor: r$ 174.692,00 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa 
e dois reais)
data de assinatura: 21/09/2021
Vigência: início em 21/09/2021 e término em 20/03/2022.
dispensa nº 132/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa 10.302.1507.8288
fonte: 0261, 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes e superavits
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: SYMBiTEc coMÉrcio E iMPorT. dE ProdUToS HoSP. EirEli
Endereço: Travessa Barão do Triunfo, 3540 – SL 306
cEP: 66.095-055
Telefone: (91) 3257-5056
E-mail: licitacaosymbitec@gmail.com
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 707551
coNtrato Nº 347/2021
objeto: aquisição emergencial de cateter central de inserção Periférica 
(Picc) e introdutor percutâneo para atender a necessidade de assistência 
a pacientes neonatos da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fHcGV) por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
Valor: r$ 90.750,00 (NoVENTa Mil, SETEcENToS E ciNQUENTa rEaiS)
data de assinatura: 21/09/2021
Vigência: início em 21/09/2021 e término em 20/03/2022.
dispensa nº 132/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa 10.302.1507.8288
fonte: 0261, 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes e superavits
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: J.l. doS SaNToS coMÉrcio dE ProdUToS MÉdico HoSPiTa-
larES
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Endereço: aV. GoVErNador HÉlio da MoTa GUEiroS, N° 73 - alToS
cEP: 67.120-370
Telefone: (91) 3014-1203
E-mail: jlhospitalar@gmail.com
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 707543

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 135/2021
Valor: r$ 151.250,00 (cENTo E ciNQUENTa E UM Mil, dUZENToS E ciN-
QUENTa rEaiS).
objeto: aquisição de conjuntos de circulação Extracorpórea (cEc) para 
crianças, com máquinas de cEc em comodato, para realização de cirurgias 
cardíacas na fundação pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fHcGV) por um período de 90 dias.
Data de Ratificação: 21/09/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fonte: 0103.
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: M.r BioMÉdica rio PrETo lTda.
Endereço: AVENIDA MURCHID HOMSI Nº 2313 – BAIRRO SANTA MARIA
SÃo JoSÉ do rio PrETo - SP
cEP: 15.080-210
Telefone: (17) 3227-3234
E-mail: mrbiomedica@terra.com.br
ordenadora:  ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 707510

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 500, de 14 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE,
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, lo-
tados na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
referente ao mês de oUTUBro/2021.
PerÍodo aQUisitiVo 2020/2021

MaTricUla NoME PErÍodo
57190573 1 adoGlESio MaGalHaES dE JESUS 04/10/2021 23/10/2021
5851165 3 adriaNa JUca Vilar coUTiNHo 15/10/2021 13/11/2021
5938083 2 alaiS BriTo NaSciMENTo 01/10/2021 30/10/2021
5108535 1 alciNEa MariNHo corrEa 04/10/2021 02/11/2021
3261204 1 alicE do Socorro PaNToJa SilVa 01/10/2021 30/10/2021
57188305 1 aNa alETEia coElHo BraSil doS SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
5141583 1 aNa do Socorro SaNToS da PoNTE SoUZa 01/10/2021 30/10/2021
5950833 1 aNa PaUla raiol PiNHEiro SiroTHEaU corrEa 04/10/2021 02/11/2021
54191778 1 aNdrE VilHENa da SilVa 01/10/2021 30/10/2021
54184353 3 aNdrEia ViEira rodriGUES 01/10/2021 30/10/2021
57188294 1 aNToNio iVaNilSoN aNdradE BEZErra 01/10/2021 30/10/2021
5894228 1 arilSoN da SilVa rodriGUES 04/10/2021 23/10/2021
57231102 1 arliNdo fiEl da coSTa NETo 01/10/2021 30/10/2021
5854385 3 aUXiliadora PaNToJa fErrEira 01/10/2021 30/10/2021
57191996 1 BrENda TaTiaNE do roSario liMa 15/10/2021 13/11/2021
57214614 4 caMila ViaNNa SoUSa 01/10/2021 30/10/2021
5895701 3 carla cElSa da coSTa Maia 01/10/2021 30/10/2021
5927501 2 carloS PiNHEiro dE frEiTaS 01/10/2021 30/10/2021
54182286 4 caroliNa SoarES laNGaNKE 01/10/2021 30/10/2021
5903916 3 caSSilda doS SaNToS GUiMaraES 01/10/2021 30/10/2021
54184637 3 caSSio claYToN dE SoUSa BarradaS 01/10/2021 30/10/2021
5891569 1 cEliaNE KaTia fariaS SoarES 01/10/2021 30/10/2021
55589999 1 claUdio claUdiNo alVES alMEida 01/10/2021 30/10/2021
54190909 1 clEiViSSoN HarlEY da SilVa MaNo 01/10/2021 30/10/2021
54181810 2 criSTiaNa daMaScENo doS SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
54184336 2 daNiEl fErrEira fariaS 01/10/2021 30/10/2021
54185115 2 daNiEla criSTiNa da foNSEca aGUiar 01/10/2021 30/10/2021
57193883 1 daNiElE fariaS daS cHaGaS 18/10/2021 06/11/2021
57192771 1 dEiJaNE Baia daS cHaGaS 01/10/2021 30/10/2021
5920905 2 dEiSE ValEria dUarTE PiNTo 01/10/2021 30/10/2021
5854334 2 dENildE ciriNo doS SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
5955210 1 EdNa caNTao BaiXa 01/10/2021 30/10/2021
57230943 3 EdNilcE rodriGUES foNSEca 04/10/2021 02/11/2021
5955173 1 EliaNE coNcEicao da coSTa 01/10/2021 30/10/2021
54181975 2 EliZETE caBral fariaS 15/10/2021 13/11/2021
54190578 1 EliZETE MENESES cUENTro 01/10/2021 30/10/2021
54191371 1 ElVira Maria dE MoUra PalHa SilVa 04/10/2021 02/11/2021
57203325 1 EMaNoEla SilVa da SilVa 01/10/2021 30/10/2021
6113118 3 faBio coNcEicao doS SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
5889297 1 fEliciaNo dE araGao PoNTE NETo 01/10/2021 30/10/2021
722693 1 fEliPE riBEiro MoNTEiro 04/10/2021 02/11/2021
116190 1 fraNcilENa claUdia SoUZa dE aNdradE 04/10/2021 02/11/2021

57188322 1 fraNK diaS doS SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
5955518 1 GaBriEla do NaSciMENTo BErNardo 01/10/2021 30/10/2021
57188328 1 GEiSiMarY SaNToS MorEira dE BarroS 01/10/2021 30/10/2021
54190641 1 GiSEllY doS SaNToS da SilVa 04/10/2021 02/11/2021
54184212 2 GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE 18/10/2021  16/11/2021
5866057 3 GlEYcE BarBoSa PiNHEiro dE fraNca 15/10/2021 13/11/2021
89788 1 iracEMa GUErrEiro MEirEllES 01/10/2021 30/10/2021

54190674 1 iVoNE da SilVa SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
5955222 1 JESSica HaBr TaVarES 01/10/2021 30/10/2021
6018718 2 Joao BoSco MoNTEiro 04/10/2021 02/11/2021
5430020 2 JorGE lUiZ Bordallo PaNToJa 15/10/2021 13/11/2021
55587319 1 JoSE aUGUSTo da SilVa SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
57190124 2 JoSE dE ariMaTEia rodriGUES rEiS 01/10/2021 30/10/2021
55589919 1 JoSE VENicio MariNHo da SilVa 01/10/2021 30/10/2021
6045527 2 JoSiElMa NEco PiNa 01/10/2021 30/10/2021
54190643 1 JUcilENE rEiS coSTa 15/10/2021 13/11/2021
5867460 2 Karla fErNaNda dE caSTro caValcaNTE 15/10/2021 13/11/2021
5944075 2 KaSSia do Socorro MoraES Baia 01/10/2021 30/10/2021
57198495 1 KEllY fErrEira da SilVa 15/10/2021 13/11/2021
57188527 1 KElY do Socorro MaNHoarES TriNdadE 01/10/2021 30/10/2021
6403685 2 KlEBEr alMEida da SilVa 01/10/2021 30/10/2021
5888777 1 laila KEllY corrEia PErEira BarBoSa 01/10/2021 30/10/2021
55589893 2 lariSSa PacHEco dE MoUra KZaM 01/10/2021 30/10/2021
5934451 2 lariSSa SoarES Garcia 01/10/2021 30/10/2021
57188401 1 lENi Maria MEira 01/10/2021 30/10/2021
5950868 1 lEoNardo aUGUSTo alVES dE SoUZa 01/10/2021 30/10/2021
55586638 3 lUaNa ValEria doS SaNToS BloiS 01/10/2021 30/10/2021
5922915 2 lUcirENE BaTiSTa PiNTo 01/10/2021 30/10/2021
5461430 1 lUciValdo da SilVa NaSciMENTo 01/10/2021 30/10/2021
57224173 1 Marcia criSTiNE SilVa BUriTi 01/10/2021 30/10/2021
57200318 1 Marcia dE faTiMa MaUES BENTES 01/10/2021 30/10/2021
57196728 1 Marcia dE oliVEira PiNTo 01/10/2021 30/10/2021
5829992 5 Marcia do carMo MoNTEiro da SilVa 01/10/2021 30/10/2021
57188650 1 Marcia HElENa oliVEira rodriGUES 01/10/2021 30/10/2021
57188657 2 MarcilENE fariaS da SilVa 01/10/2021 30/10/2021
5955146 1 Maria BriTo dE SoUSa 01/10/2021 30/10/2021
54195840 1 Maria claUdia dUarTE da coNcEicao 04/10/2021 02/11/2021
54187968 1 Maria criSTiNa dE MElo BarroS 18/10/2021 16/11/2021
5149223 1 Maria dalVa MarTiNS caldaS 14/10/2021 12/11/2021
5155487 1 Maria dE faTiMa SoUSa foNTE 01/10/2021 30/10/2021
55588405 1 Maria dE NaZarE MoNTEiro E SilVa 01/10/2021 30/10/2021
5943097 2 Marilia liMa dE MaTToS 20/10/2021 18/11/2021
57188604 1 MarilU PaiVa NaSciMENTo 01/10/2021 30/10/2021
5596920 1 MarlENE carValHo dE MElo rodriGUES 04/10/2021 02/11/2021
57188789 1 MarlETE NaSciMENTo dE caSTro 01/10/2021 30/10/2021
54190679 1 MarTa VEroNica BraNdao dE liMa 10/10/2021 29/10/2021
54191813 1 MaUro cESar Maia da cUNHa 01/10/2021 30/10/2021
5955168 1 MicHElE criSTiNa cUNHa NoGUEira 01/10/2021 30/10/2021
5829534 2 MicHEllE GoBiTScH dE alMEida MEllo 01/10/2021 30/10/2021
54191770 1 MidiaN MENdES dE aZEVEdo 01/10/2021 30/10/2021
54193806 1 MilToN do NaSciMENTo GoNcalVES 01/10/2021 30/10/2021
54191816 1 NailZa riBEiro dE SoUZa 01/10/2021 30/10/2021
5955521 1 odailSoN rodriGUES corrEa 01/10/2021 30/10/2021
57174670 1 odalEa PaNToJa dE MoraiS 01/10/2021 30/10/2021
57175241 1 PaUla criSTiNa VilHENa diaS 01/10/2021 30/10/2021
54190229 3 PaUla rEGiNa fErrEira lEMoS 01/10/2021 30/10/2021
5949770 1 PaUlo dE TarSo ToScaNo JUNior 01/10/2021 30/10/2021
5146623 1 PEdro PaUlo riBEiro BaSToS 04/10/2021 02/11/2021
57198029 2 QUiria JUdiTH KallfMaN dE carValHo 01/10/2021 30/10/2021
54196150 1 raiMUNda dE araUJo SilVa 01/10/2021 30/10/2021
57215201 2 raiMUNdo fraNK loPES diaS 15/10/2021 13/11/2021
57188655 1 rENildE fErrEira da crUZ 01/10/2021 30/10/2021
57188613 1 roBErTa dE caSSia NaSciMENTo MElo 01/10/2021 30/10/2021
5923632 1 rodriGo alMEida SoUZa 30/10/2021 18/11/2021
5892420 1 rodriGo NEVES BiTTENcoUrT 04/10/2021 02/11/2021
5142024 1 roSa dE faTiMa MacEdo Porfirio 01/10/2021 30/10/2021
5831830 2 roSaNGEla dE aViZ SilVa 01/10/2021 30/10/2021
5084865 3 roSaNGEla MaToS da SilVa 01/10/2021 30/10/2021
54185584 2 roSilENE frEiTaS rodriGUES cordEiro 01/10/2021 30/10/2021
57188628 2 roSilENE PErEira aMaral 01/10/2021 30/10/2021
5955581 1 SaNdra SUEli fUrTado GoNcalVES coSTa 01/10/2021 30/10/2021
5949802 1 Sara ValENa do roSario SalES MiraNda 15/10/2021 13/11/2021
54185052 2 SElMa Maria BorGES araUJo 01/10/2021 30/10/2021
57188659 1 SilVaNa Maria GoNcalVES cordEiro 01/10/2021 30/10/2021
54185127 3 SilVia SilVaNa diaS dE oliVEira 01/10/2021 30/10/2021
57175061 2 SiMoNiE TEiXEira BraGa 15/10/2021 13/11/2021
54191764 1 SoNia do Socorro SoUSa MaUES 01/10/2021 30/10/2021
5955174 1 TaliTa ariaNE aMaro loBaTo 04/10/2021 02/11/2021
54191792 1 TarciSio aNdrE da SilVa rEiS 05/10/2021 03/11/2021
57188606 1 VaNaldo alVES da SilVa 01/10/2021 30/10/2021
55589234 1 VaNJa da coSTa loBaTo 01/10/2021 30/10/2021
5923954 2 WllY TaYNNa BarBoSa fUrTado 01/10/2021 30/10/2021

PerÍodo aQUisitiVo 2019/2020
MaTricUla NoME PErÍodo

5154561 1 aMElia faTiMa MENdES PEdro TraVaSSoS 01/10/2021 30/10/2021
5361010 2 aNa claUdia carValHo dE alMEida 01/10/2021 30/10/2021
57191999 1 BrUNa lorENa do ESPiriTo SaNTo cUNHa 01/10/2021 30/10/2021
54187977 1 cErES aUGUSTa dE SoUZa caSTro 1/10/2021 30/10/2021
57192917 1 cicEro roMao doS SaNToS alBUQUErQUE 01/10/2021 30/10/2021
57188319 1 ElaNa claUdia fariaS fErrEira 18/10/2021 16/11/2021
5221404 1 EliaNa MENEZES da SilVa 01/10/2021 30/10/2021
57175392 1 EMilia SaNToS SilVa caMPoS 04/10/2021 02/11/2021
54194031 1 faTiMa dE JESUS da TriNdadE GoNcalVES 01/10/2021 30/10/2021
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57188325 1 fraNcilENa NUNES carValHo 15/10/2021 13/11/2021
123021 1 fraNciSco rUY SilVa MaToS 01/10/2021 30/10/2021

57188337 1 Graca do Socorro SaNToS dE SENa 01/10/2021 30/10/2021
57213344 3 GracY KEllY da SilVa ToBiaS 04/10/2021 02/11/2021
5829372 2 HEldEr JoSE liMa rEiS 01/10/2021 30/10/2021
57188553 1 iSaBEl do carMo fariaS 04/10/2021 02/11/2021
57219938 1 JaiME crUZ SaNToS NETo 15/10/2021 13/11/2021
5828023 2 Joao BraSil loPES WaNZElEr JUNior 01/10/2021 30/10/2021
57195072 3 JoSE MaciEl caldaS doS rEiS 11/10/2021 09/11/2021
5899236 2 KEllY aMaral doS SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
57205651 1 Mafalda da SilVa calcaGNo 01/10/2021 30/10/2021
5682045 1 MaiSa MaToS Maria MENdES 01/10/2021 30/10/2021
5171245 2 MarcoS BElicHa alVES 08/10/2021 06/11/2021
5433290 2 Maria da coNcEicao da SilVa GoMES 15/10/2021 13/11/2021
57210162 1 Maria da Gloria dUarTE do coUTo BoTElHo 01/10/2021 30/10/2021
57188562 1 Maria do Socorro da PaiXao GoMES 01/10/2021 30/10/2021
5656460 2 Maria lUiZa rodriGUES doS SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
5913102 1 MariValdo fErrEira da cUNHa 04/10/2021 02/11/2021
5638240 1 MarY EliSa VElloSo BaSToS 01/10/2021 30/10/2021
5829321 2 MaUricio SoarES carNEiro 01/10/2021 30/10/2021
54184216 2 MilENE dE aNdradE GoUVEa TYll 15/10/2021 13/11/2021
57234499 1 NaTalia dE SoUSa riBEiro 04/10/2021 02/11/2021
5898339 1 PaUlo doUGlaS dE oliVEira aNdradE 01/10/2021 30/10/2021
57199336 3 PriScila KaTiaNE MElo Garcia 01/10/2021 30/10/2021
57192843 1 raiMUNda riTa SoUZa BraZao 01/10/2021 30/10/2021
57231038 2 SaNdra MoraES MarTiNS doS SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
54194973 1 SaraH THaiS rodriGUES VilHENa 01/10/2021 30/10/2021
54184432 2 SHirlEY raiMUNda VaNZElEr BarroS 01/10/2021 30/10/2021
5707277 3 Sofia VaScoNcEloS alVES 04/10/2021 02/11/2021
54191551 2 SUElY rocHa dE oliVEira 01/10/2021 30/10/2021
54184612 2 THaiS MarTiNS MacHado 01/10/2021 30/10/2021
54195103 1 WaldirENE SilVa SaNToS 01/10/2021 30/10/2021
54195103 2 WaldirENE SilVa SaNToS 01/10/2021 30/10/2021

PerÍodo aQUisitiVo 2018/2019
MaTricUla NoME PErÍodo

5832438 4 aNa lYdia lEdo dE caSTro riBEiro caBEca 01/10/2021 30/10/2021
57188534 1 KEllY criSTiNa GoNcalVES MarTiNS 01/10/2021 30/10/2021

PErÍodo aQUiSiTiVo 2016/2017
MaTricUla NoME PErÍodo

54190144 2 JoSiE PErEira da MoTa 01/10/2021 30/10/2021

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

Protocolo: 707455

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 506, de 20 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE:
EXclUir, o nome do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), da PorTaria 
N° 377 de 09/07/2021, publicada no doE nº 34.633 de 09/07/2021, que 
concedeu férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de 
Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV, no mês de AGOSTO/2021.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021

MaTricUla NoME PEriodo

5896860 2 raiaNY SoUZa da SilVa BENdElaQUE 15/08/2021 a 13/09/2021

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

Protocolo: 707499
Portaria Nº 505, de 20 de seteMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE:
EXclUir, o nome do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), da PorTaria 
N° 242 de 15/04/2021, publicada no doE nº 34.560 de 22/04/2021, que 
concedeu férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de 
Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV, no mês de ABRIL/2021.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021

MaTricUla NoME PEriodo

79758 1 JoSE TaVarES Barra 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Protocolo: 707494

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

errata
.

doe nº 34.704, de 20.09.21
onde se lê:
PorTaria Nº 080/2021 de 15 de setembro de 2021
Matricula nº :55585570-1
Leia-se:
Matricula nº :57206797-1

Protocolo: 707389

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 034/2021.
oBJETo: conservação Preventiva e rotineira da Malha rodoviária do 4º 
Núcleo regional - lote i: Pa-151 trecho: Baião / Entr. Pa-252; Pa-252, 
trecho: colônia Velha / abaetetuba e Entr. Pa-252 / acará; Perna Sul, tre-
cho: Entr. alça Viária / Entr. Pa-252; Pa-403, trecho Beja / Entr. Pa-409; 
Pa-409, trecho: Entr. Pa-252 / Entr. Pa-403 e Pa-469, trecho: Entr. Pa-151 
/ carapajó, na região de integração Tocantins.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 24/09/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-PA, bem como, estará disponível 
no site da SETraN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da 
SETraN.
data de abertura: 28/10/2021.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 21 de setembro de 2021.

Protocolo: 707262
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 033/2021.
oBJETo: restauração da rodovia Pa-279, lote iii, trecho: Perim. Urb. 
Tucumã / Perim. Urb. de São félix do Xingu, com extensão de 102,00 Km 
na região de integração araguaia, sob a jurisdição do 6º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 24/09/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-PA, bem como, estará disponível 
no site da SETraN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da 
SETraN.
data de abertura: 26/10/2021.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 21 de setembro de 2021.

Protocolo: 707259

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 028/2021 Processo nº 2021/450756
Valor Total: r$ 240.134,56 (duzentos e quarenta mil, cento e trinta e qua-
tro reais e cinquenta e seis centavos)
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objeto: À aquisição de 50.010 litros de Óleo diesel S-10 para a recu-
peração de 114 km de Estradas Vicinais, no município de Bom Jesus do 
Tocantins/Pa.
data de assinatura: 21/09/2021 Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de Vig.: 21/09/2021 T. Vig.: 18/01/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0124000000; origem: recurso TESoUro; Plano interno: 206coMBUSBJ; 
ação detalhada: 000269689.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BoM JESUS do TocaNTiNS  
cNPJ: 22.938.757/0001-63.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 707502

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao 
coNVÊNio.
Nº. do convênio: 048/2020  Processo nº: 2019/385594
Nº. do Termo: 2º data de assinatura: 17/09/2021
Justificativa: A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h” e, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 270 (duzentos e setenta) dias inic. de Vig.: 19/09/2021 T. Vig:  
15/06/2022
contratado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE GarrafÃo do NorTE cNPJ nº 
22.980.940/0001-27-17.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 707493

diÁria
.

Portaria Nº 265 de 16 de setembro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para realizar o levantamento patrimonial 
no 8º Núcleo regional e suas subordinadas.
origem: Belém
destino(s): cametá
Servidor (a): cleber rubens fernandes da costa
cargo: Gerente
id. funcional: 5956283/2
Período: 13 a 15/10/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Portaria Nº 266 de 16 de setembro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para realizar o levantamento patrimonial 
no 8º Núcleo regional e suas subordinadas.
origem: Belém
destino(s): cametá
Servidor (a): Júlio cezar Henriques Maia
cargo: auxiliar de administração
id. funcional: 3276040/1
Período: 13 a 15/10/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 707263

FÉrias
.

Portaria Nº 267 de 17 de seteMBro de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 74 da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
considerando o teor do PaE nº 2021/1033756;
considerando que através da PorTaria Nº 096 de 07.06.2021, publicada 
no doE nº 34.610 de 14.06.2021, que suspendeu as férias do servidor 
referente ao exercício de 01.06.2020 a 31.05.2021;
r e s o l v e:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias, o usufruto de férias que foi concedido por 
meio da PorTaria Nº 096 de 07.06.2021, publicada no doE nº 34.610 de 
14.06.2021, ao servidor NaZarENo fiGUEirEdo da SilVa, id. funcional 
nº 3275019/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, referente 
ao exercício de 01.06.2020 a 31.05.2021, no período de 13 a 27.10.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 17 de setembro de 2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 707264

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ordeM de serViÇo
ordem de serviço n°: 036/2021-dirtec Processo: 2018/165447
Partes:SETraN-Secretaria de Estado de Transportes  cNPJ 
- 04.953.717/0001-09  e aMETa ENGENHaria lTda  cNPJ - 

04.101.986/0001-47
objeto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trecho: Malha 
rodoviária do 1º
Núcleo regional, exceto: Br-316 (km 1,6 / trevo da Pa-404) / av. inde-
pendência (rodovia
Mário covas / Br-316 / alça Viária (Br-316 / rotatória da Pa-151) /  Pa-
402 (Br-316 /
aurá), por um período de 12 (doze) meses, sob a jurisdição do 1º Núcleo 
regional.
Modalidade de licitação: cP-023/2018-004
contrato: 073/018
Valor contratual: r$ 32.599.047,70
Prazo de Execução: 365 (Trezentos e Sessenta e cinco ) dias
Vigencia: 20/09/2021 à 19/09/2022
data: 20/09/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira - Secretário de Estado de 
Transportes

Protocolo: 707252
eXtrato de ordeM de serViÇo
ordem de serviço n°: 035/2021-dirtec
Processo: 2018/138634
Partes: SETraN-Secretaria de Estado de Transportes  cNPJ - 
04.953.717/0001-09  e TErraPlENa lTda  cNPJ - 14.698.658/0001-23
objeto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Br-316 
(KM 1,6 / Trevo
acesso a Pa-404 km 18,0), av. independência (rod. Mário covas / Br-
316), alça Viária (Br-
316 / rotatória Pa-151) e Pa-402 (Br-316 / aurá), por um período de 12 
(doze) meses, sob
a jurisdição do 1º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-016/2018-004
contrato: 067/018
Valor contratual: r$ 32.659.315,33
Prazo de Execução: 365 (Trezentos e Sessenta e cinco ) dias
Vigencia: 11/09/2021 à 10/09/2022
data: 11/09/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira - Secretário de Estado de 
Transportes

Protocolo: 707470

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 310 de 17 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2021/1013753;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Paternidade ao servidor cÉlio foNSEca dE NoVoa, 
matrícula nº 5900410/1, ocupante do cargo de assistente administrati-
vo, 10(dez) dias, no período de 08.09.2021 a 17.09.2021, formalizada de 
acordo com a certidão nº 122804 01 55 2021 00381 029 0220969-12.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-SEdaP.

Protocolo: 707200

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 293 de 13 de seteMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcU-
ário E da PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019
coNSidEraNdo o processo nº 2021/967075;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora clElY rEGiNa da rocHa BriGlia, 
matrícula 19518/1, ocupante do cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 
no período de 13/10/21 a 11/11//21 - 1º período (30 dias), corresponden-
tes ao triênio 2013/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 707188
Portaria Nº 294 de 13 de seteMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcU-
ário E da PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
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decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/945236;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora roSiNETE Vidal dE carValHo, 
matrícula 5009146/1, ocupante do cargo de aUXiliar TEcNico rEfErEN-
cia, 1º período de 24/02/22 a 25/03/22 - (30 dias), correspondentes ao 
triênio 2014/2017.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 707191
Portaria Nº 295 de 13 de seteMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcU-
ário E da PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019
coNSidEraNdo o processo nº 2021/941517;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor cElio foNSEca dE NoVoa, matrí-
cula 5900410/1, ocupante do cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, no 
período de 27/10/21 a 25/11/21 - 1º período (30 dias), correspondentes 
ao triênio 2015/2018.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 707194
Portaria Nº 292 de 17 de seteMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcU-
ário E da PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/952741;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor laÉrcio PErEira VUlcÃo, matrí-
cula 12750/1, ocupante do cargo de Engenheiro florestal, no período de 
27/12/21 a 25/01/22 - 1º período (30 dias), correspondentes ao triênio 
1993/1996.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 707186
Portaria Nº 291 de 13 de seteMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcU-
ário E da PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019
coNSidEraNdo o processo nº 2021/967899;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor fraNciSco aUGUSTo dE MacÊ-
do, matrícula 18317/2, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, no 
período de 01/10/21 a 30/10/21 - 1º período (30 dias), correspondentes 
ao triênio 1997/2000.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 707179

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 306 de 16 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo 2021/936168;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde a servidora Maria oZilEidE dE oliVEira MoU-
ra, mat. 16802/ 1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, no perío-
do de 29/07/2021 a 11/08/2021, conforme laudo médico nº 79514.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da SEdaP
 

Protocolo: 707203

.

.

errata
.

errata
coNTraTo Nº 111/2021 - SEdaP - Publicado no doE Nº 34.679 em 
24/08/2021 Protocolo: 695910
onde se lê: cláusula Segunda: do Preço e das condições de Pagamento: 
o valor total do contrato é de r$ 44.900,00 (Quarenta e Quatro Mil e No-
vecentos reais)

Leia-se: cláusula Segunda: do Preço e das condições de Pagamento: o 
valor total do contrato é de r$ 56.125,00 (cinquenta e Seis Mil e cento e 
Vinte e cinco reais)
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 707172

.

.

coNtrato
.

contrato nº 89/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
contrato de repasse nº 1019.203-75/2014 (SicoNV: 805455)
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria item 48, na quantidade de 27(vinte e sete) carrETaS 
EM MadEira P/MicroTraTor.
Valor Global: r$ 121.230,00 (cento e vinte e um mil, duzentos e trinta 
reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 4490-52; fonte 
de recurso: 0306; função Programática: 20.608.1491.8715
data assinatura: 20/09/2021
Vigência: 22/09/2021 a 21/09/2022
contratado: lUVi iMPlEMENToS E coMÉrcio dE PEÇaS EirEli
Endereço: Br 316, nº 11.500, Km 11, Bairro: centro, Marituba/Pa
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 707165
contrato nº 118/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
EMENDA DE BANCADA – DEP. HÉLIO LEITE
Processo nº 2020/933271; 2021/606648
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria item 49, na quantidade de 06 (seis) caÇaMBaS rEBo-
QUE EM fErro Para TraTor dE 75 cV, coM EiXo E rodaGEM dUPla.
Valor Global: r$ 24.675,00 (Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e 
cinco reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8715
data assinatura: 20/09/2021
Vigência: 22/09/2021 a 21/09/2022
contratado: lUVi iMPlEMENToS E coMÉrcio dE PEÇaS EirEli
Endereço: Br 316, nº 11.500, Km 11, Bairro: centro, Marituba/Pa
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 707209
contrato nº 124/2021-sedaP
Pregão Eletrônico SrP nº 015/2020-SEdaP
Processos nº 2021/933271; 2021/204235
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria item 50, na quantidade de 07 (sete) roÇadEiraS Hi-
dráUlicaS.
Valor Global: r$ 66.937,50 (Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Trinta e 
Sete reais e cinquenta centavos).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 7306; função Programática: 20.608.1491.8715
data assinatura: 20/09/2021
Vigência: 22/09/2021 a 21/09/2022
contratado: lUVi iMPlEMENToS E coMÉrcio dE PEÇaS EirEli
Endereço: Br 316, nº 11.500, Km 11, Bairro: centro, Marituba/Pa
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 707213
contrato nº 127/2021-sedaP
Pregão Eletrônico nº 012/2021-SEdaP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEaliZaÇÃo 
dE rEforMa GEral, QUE coNTEMPla o PrÉdio SEdE da rEGioNal da 
SEdaP E aS EdificaÇÕES da ESTaÇÃo dE PiScicUlTUra UaGro SaNTa 
roSa, No MUNicÍPio dE SaNTarÉM-Pa.
Valor Global: r$ 447.297,16 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, duzen-
tos e Noventa e Sete reais e dezesseis centavos).
dotação orçamentária: ação: 7552; Natureza de despesa: 449039; fonte 
de recurso: 0101; função Programática: 20.451.1508.7552
data assinatura: 21/09/2021
Vigência: 22/09/2021 a 21/03/2022
contratado: Vco SErViÇoS TÉcNicoS EM TElEcoMUNicaÇÕES E ElE-
TricidadE lTda.
Endereço: Passagem Brotinho, nº 10, Sala 1, Bairro: Telégrafo, cidade: 
Belém/Pa - cEP: 66.113.440.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 707423

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
contrato nº 03/2021 – sedaP.
data de assinatura: 21/09/2021
objeto: alteração de dotação orçamentária: da fonte 0301 para 0101.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 707393



44  diário oficial Nº 34.706 Quarta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2021

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 020/2021 – sedaP
Processo nº 2021/615142
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para a aQUiSiÇÃo dE Má-
QUiNaS E EQUiPaMENToS Para SErViÇoS dE TErraPlaNaGEM, rEVES-
TiMENTo PriMário E PaViMENTaÇÃo Para o MUNicÍPio dE SÃo fÉliX 
do XiNGU - Pará.
data de assinatura: 21/09/2021
Valor Total: r$ r$ 1.701.980,00 (Um Milhão, Setecentos e Um Mil e Nove-
centos e oitenta reais).
contrapartida: r$ 170.198,00 (cento e Setenta Mil e cento e Noventa e 
oito reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elementos de des-
pesas: 444042, fontes de recursos: 0101, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 22/09/2021 a 21/03/2022.
convenente: Município de São felix do Xingu, cNPJ n° 05.421.300/0001-
68.
Endereço: avenida Vinte e dois de Março, n° 915, cEP: 68.380-000, no 
Município de São felix do Xingu, Estado do Pará.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 707482

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º termo aditivo ao convênio N° 11/2021 - sedaP
data de assinatura: 21/09/2021
objeto: autorizar as alterações do Plano de Trabalho propostas pelo coN-
VENENTE.
convenente: MUNiciPio dE ParaGoMiNaS
Endereço: rua do contorno, n° 1212, Bairro centro cEP: 68.625-970, no 
Município Paragominas, Estado do Pará.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 707379

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 562/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 ORIENTAÇÃO NORMATIVA 001/AGE – PORTARIA Nº 
278/2019
BENEficiário: arlindo lima Paiva
carGo/fUNÇÃo: Motorista
MaTricUla: 12130
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: Santa Bárbara/Pa
OBJETIVO: Conduzir servidoras que irão realizar entrega de certificados no 
curso SENar dE aGricUlTUra orGÂNica para o Movimento artEco; Visi-
ta a Escola Honorato filgueiras na Baía do Sol - Mosqueiro para viabilidade 
de implantação de horta escolar.
PErÍodo: 24/09/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador lucas Vieira Torres - Secretário adjunto/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 563/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 ORIENTAÇÃO NORMATIVA 001/AGE – PORTARIA Nº 
278/2019
BENEficiário: arlindo lima Paiva
carGo/fUNÇÃo: Motorista
MaTricUla: 12130
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: Moju/Pa
oBJETiVo: conduzir servidoras que irão apoiar a elaboração de uma pro-
posta de produção e comercialização de mandioca pela agricultura familiar 
do município de Moju para indústria a fecularia
PErÍodo: 23/09/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ORDENADOR Lucas Vieira Torres – Secretário Adjunto/SEDAP

Protocolo: 707492

t.
.

torNar seM eFeito
.

o secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca interino, torna sem efeito a publicação do contrato Nº 126/2021-SE-
daP, publicado no doE Nº 34.699 de 15/09/2021 - página 51, Protocolo 
nº 703908.

Protocolo: 707509
o secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca interino, torna sem efeito a publicação do contrato Nº 125/2021-SE-
daP, publicado no doE Nº 34.703 de 17/09/2021 - página 50, Protocolo 
nº 705399.

Protocolo: 707505

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata:
Processo nº. 2016/215358
interessado: faBio dE JESUS ViaNa
Edital publicado no doE nº 34.287 de 21/07/2020
Protocolo:  562725
onde se lê: árEa(Ha) 280,3815
Leia-se:  árEa(Ha) 281,9492

Protocolo: 707253
errata:
PORTARIA Nº 1423/2021 publicada no DOE nº 34.705, de 21/09/2021 –
Protocolo nº 796919
Interessado: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB
oNde se LÊ: 2021/102619
Leia-se: 2021/1026719 PaE
Belém(Pa): 21/09/2021
Bruno Yoheiji Kono Ramos – Presidente

Protocolo: 707271

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

editaL de LicitaÇÃo – coNcorrÊNcia PÚBLica srP

Número: 002/2021

objeto:

rEGiSTro dE PrEÇoS Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado dE 
lEVaNTaMENTo, fÍSico-cadaSTral E ToPoGráfico, dE loTES rUraiS, 

EM GlEBaS ESTadUaiS, QUE aBraNGErá a colETa dE iNforMaÇÕES 
dE coordENadaS E iNforMaÇÕES cadaSTraiS, GEorrEfErENciaMEN-
To, ElaBoraÇÃo dE PEÇaS TÉcNicaS, arMaZENaMENTo EM BaNco dE 
dadoS, BEM coMo aTUaliZaÇÃo E diSPoNiBilidadE Para coNSUlTa, 

do acErVo fUNdiário do ESTado do Pará, No ÂMBiTo daS aÇÕES dE 
rEGUlariZaÇÃo fUNdiária dESENVolVidaS PElo iNSTiTUTo dE TErraS 

do Pará.

Entrega do Editale Retificações:  Pelos sites  oficiais  www.compraspara.pa.gov.br, www.iterpa.pa.gov.br, ou 
pelo e-mail: ca.iterpa@gmail.com

responsável pelo certame: Raphael Augusto Corrêa – Presidente da Comissão Especial de Licitação

local de abertura: instituto de Terras do Pará - iTErPa

data de abertura: 05/ 11/ 2021.
Hora de abertura: 10:00 horas

orçamento:

·  ação: 266.584
·  Proj./ativ.: 21.631.1497.8366

·  fonte: 0397008598
· Elemento de despesa: 339039

·  Pi.: 210.000.8366c
Tipo de licitação: MElHor TÉcNica E PrEÇo

Maiores informações:

Na coordenadoria administrativa do iTErPa, pelo telefone (91)3181.6527, ou 
pelos sites: www.compraspara.pa.gov.br, www.iterpa.pa.gov.br, e pelo e-mail: 

ca.iterpa@gmail.com

ordenador: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS

Protocolo: 707384

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1436/2021 de 21/09/2021
oBJETiVo: Para atender a intimação processo nº 0800487-
82.2019.8.14.0008 Na 1º Vara cÍVil E EMPrESarial da coMarca dE 
BarcarENa-Pa.
PErÍodo : 23/09/2021  ( 0,5 ) diárias  p/ cada
SErVidorES :
5558.9694/2 -Tiago de lima ferreira (ouvidor)
316.7321-1 -José Valdir costa Miranda (Motorista)
 Ordenador: Bruno Yoheiji Kono Ramos– Presidente

Protocolo: 707322
Portaria Nº 01370 de 20/09/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: água azul do Norte.
Periodo: 21 a 22/09/2021(1,5) diárias
Servidores:
-5912-859/2-ana carolina cavalcante Jucá-Técnico/dEaf
-5961-510/1-laercio alves dos Santos-assist.Técnico/dEaf
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 707075
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.

.

oUtras MatÉrias
.

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

1 2021/689500 GalENo alVES 
PErEira JUNior

faZENda MaTa 
VErdE 119,3437 rodoVia Pa-151 

KM 52 BaiÃo

2 051600247/2019 aNdrE aNToNio 
MaliSKa

faZENda 
MaliSKa iii 213,621 rodovia Pa-255 

Km-68 MoNTE alEGrE

3 2021/937436 adilToN coiMBra 
GUiMarÃES SÍTio Boa fÉ 28,5736 raMal ZEca PiÃo JUrUTi

4 2010/118857 JoSÉ HENriQUE dE 
SoUSa BorBa

faZENda 
carioBal 75,4584

rodovia Pa-257 
Km-02, Km-10 

Vicinal comunidade 
Santa Maria do 

curumucuri

JUrUTi

5 2017/129121 aUrEliNo doS 
SaNToS BENTES

SÍTio caBEÇa 
fria 96,0122 M/E do iG. caBEÇa 

fria JUrUTi

6 2017/161886 fErNaNdo lUiZ 
alVES BaTiSTa

faZENda 
adSUMUS 56,5345 ESTrada do 

BaTaTa JUrUTi

7 2017/130834 JailSoN da SilVa 
caNTo

SÍTio JardiM 
aMÉrica 1,9763 ESTrada do 

carioBal JUrUTi

8 2015/552351 aNToNio MaGa-
lHÃES loBaTo

faZENda 
doNa EUNicE 

(PoSSE1)
33,0298 rodovia Pa-395 

5 KM MaracaNÃ

9 2015/552393 aNToNio MaGa-
lHÃES loBaTo

faZENda 
doNa EUNicE 

(PoSSE2)
138,3339 rodoVia Pa-395 

KM-05 MaracaNÃ

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém(Pa), 14.09.2021
Bruno Yoheiji Kono Ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura Flexa – Diretora DEAF

Protocolo: 707251
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ
editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações:

ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 2017/129065 TiMoTEo GUiMa-
rÃES TaVarES

faZENda SEr-
ra VErdE 305,5452 rodoVia Pa-192, 

KM 46 JUrUTi

2 2017/129165 JoSElMo TrENTiN faZENda 
HEBroN 399,989

rodoVia Pa-192, KM-
28, ViciNal do ciPÓ 

KM-03
JUrUTi

3 2015/6715
iraNilSoN clidES 

HolaNda dE 
caSTro

faZENda 
JaraNa 1.103,049 rodoVia Br-316, 

KM 31

iGaraPÉ-aÇU, 
caSTaNHal E 
SÃo fraNciS-
co do Pará

4 110302819/2020 ricardo rEcH
faZENda 

QUErÊNcia 
fErradUra iii

1.327,8580 coMUNidadE SaNTa 
Maria PraiNHa

5 2008/76893 roGÉrio dE fi-
GUEirEdo PESSoa SÍTio PaTaUá 485,1558 rodoVia Pa 257 JUrUTi

6 2017/131064 JESiMiEl corrEa 
SoBriNHo faZENda rEal 201,2985

rodoVia Pa 257, KM 
18, raMal do BEM 

loNGE, 8 KM
JUrUTi

7 2013/119753 aNTÔNio ioloNdo 
alVES dE Sá

SÍTio ParaÍSo 
do NorTE 8,0337 rodoVia Br-316, 

KM-50
SaNTa iZaBEl 

do Pará

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém(Pa), 17.09.2021
Bruno Yoheiji Kono Ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura Flexa – Diretora DEAF

Protocolo: 707204
Portaria Nº 1369/2021
O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/986090, datado de 08/09/2021.
r E S o l V E:
alTErar, o período de viagem das servidoras abaixo relacionadas, que 
havia sido concedida na PorTaria Nº 1339/2021 de 10/09/2021, publi-
cada no doE nº 34.699 de 15/09/2021, para o município de São Miguel 
do Guamá/Pa.

 MaT. NoME carGo PErÍodo  diáriaS Valor
ToTal r$

5723.3996/3 Eliene de fátima da 
Trindade Pinheiro Gerente op. Móvel 28/09 a 12/10/2021 14,5 3.442,01

5947.867/2
 

Victória Menezes da 
costa Técnico-dEaf 13 a 28/09/2021 15,5 3.679,39

  Publique-se.
  Bruno Yoheiji Kono ramos
  Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, em 20 de 
setembro de 2021.

Protocolo: 707004

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 5842 de 21 de setembro 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 Marcelo Eduardo ferreira amoras, matrícula 
nº 51855545/ 3, para exercer a função de fiscal do contrato nº 40/2021, 
firmado pela ADEPARÁ e a ASSOCIAÇÃO PÓLO PRODUTIVA PARÁ, CNPJ: 
07.553.026/0001-06, que tem por objeto aquisição de camisas para as 
ações do Projeto Setembro amarelo para atender a solicitação da Gerência 
de área de Gestão de Pessoas.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 707267

.

.

errata
.

errata da portaria 4740/2021, publicada dia 17/08/2021.
onde se lê: 17/08/2021 a 20/08/2021
Leia-se: 21/09/2021 a 24/09/2021
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707034
errata da portaria 4822/2021, publicada dia 19/08/2021.
onde se lê: 17/08/2021 a 19/08/2021
Leia-se: 20/09/2021 a 22/09/2021
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707049

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 40/2021 
Valor ToTal: r$ 8.000,00
ViGÊNcia: 21/09/2021 à 20/09/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: aQUiSiÇÃo dE caMiSaS Para aS aÇÕES 
do ProJETo SETEMBro aMarElo
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTada: aSSociaÇÃo PÓlo ProdUTiVa Pará, cNPJ: 
07.553.026/0001-06
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 707189

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo
coNtrato Nº 07/2019 
Valor global estimativo: r$ 446.760,00
ViGÊNcia: 13/09/2021 À 12/09/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: prestação de serviços de gerência em segu-
rança da informação e aquisição do tipo firewall.
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12(doze) meses. 
E reajuste de 25% do valor do contrato.
coNTraTado: EMPrESa iT ProTEc rEPrESENTaÇÕES E SErViÇoS dE 
coNSUlToria EM iNforMáTica EirEli, cNPJ nº: 23.378.923/0001-87
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 704174
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1ºterMo aditiVo
Processo N° 2020/77444
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 07/2020
Valor MENSal: r$ 1.260,00
Valor ToTal: r$ 15.120,00
ViGÊNcia: 22/09/2021 à 21/09/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de MUaNá
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: raiMUNdo fraNciNEi NUNES Garcia
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 705798

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5794/2021: BENEficiá-
rio: JardENicE Maria lEiTE GoMES ViTal; Matrícula: 54193781;fun-
ção: 20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de serviços de 
pessoa jurídica, para atender as necessidades da Gerência de desenvolvi-
mento Humano.Elemento de despesa / Valor: 339039/ r$ 3.210,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 706932
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5802/2021: BENEficiá-
rio: clEBEr EUfraSio SaMPaio; Matrícula: 57189772;função: 20agri-
cultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, para atender as necessidades da Gerência de Sementes e Mudas.
Elemento de despesa / Valor: 339039/ r$ 3.000,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 706943

diÁria
.

Portaria: 5843/2021 
Objetivo: Dar apoio na fiscalização volante. Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: GarrafÃo do NorTE/Pa destino: SaN-
Ta Maria do Pará, SÃo MiGUEl do GUaMá /Pa Servidor: 5885884/ rai-
MUNdo EliNaldo alVES corrEa (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diária 
/ 09/09/2021 a 11/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 707272
Portaria:5844/2021 
objetivo: coordenar e ministrar o Treinamento de capacitação Técnica 
em fiscalização, inspeção e amostragem de Sementes e Mudas no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57189772/clEBEr EUfraSio SaMPaio 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 26/09/2021 a 02/10/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 707276
Portaria: 5845/2021 
objetivo: Participar da capacitação em fiscalização, inspeção e amostra-
gem de Sementes e Mudas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 
5871042/ fáBio alaN QUEiroZ corrÊa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 
27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 707278
Portaria: 5846/2021 
objetivo: Participar da capacitação em fiscalização, inspeção e amos-
tragem de Sementes e Mudas. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: MaraBá/Pa. Servi-
dor: 5901322/rENaTa TriNdadE dE liMa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
4,5 diáriaS / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 707280
Portaria: 5847/2021 
objetivo: Participar da capacitação em fiscalização, inspeção e amos-
tragem de Sementes e Mudas. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: MaraBá/Pa.Servidor: 6403712/
lorENa lira lEiTE SaBiNo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário-ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diária / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 707288
Portaria: 5851/2021 
objetivo: realizar levantamento e detecção em plantios de citros, com ên-
fase para cancro cítrico, Pinta Preta e Grenhing, em nove (09) propriedades 
rurais produtora de citros.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: PraiNHa/Pa Servidor: 55586039/ 
clEo JoSE BaTiSTa dE aNdradE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/3,5 diáriaS / 22/09/2021 a 25/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNTo-
Ja PiMENTEl.

Protocolo: 707318
Portaria: 5852/2021 
objetivo: conduzir servidor com o objetivo de realizar Vistoria Técnica, 
em 12 estabelecimentos da cadeia produtiva da mandioca nos municípios. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa desti-
no: iNHaNGaPi, MaraPaNiM, SaNTa iZaBEl do Pará, SÃo doMiNGoS 
do caPiM, SÃo MiGUEl do GUaMá, TErra alTa/Pa Servidor: 57223370/ 
cElSo lUiZ rocHa dE JESUS (MoToriSTa) / 4,5 diáriaS / 13/09/2021 
a 17/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 707326

Portaria: 5850/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agropecuárias que comerciali-
zam agrotóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS/Pa Servidor: 8606194/
VaNdEilSoN BElforT MoUra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 
diáriaS / 20/09/2021 a 22/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 707310
Portaria: 5849/2021 
objetivo: realizar supervisão nos municípios produtores de cacau da re-
gional de altamira, bem como, realizar levantamentos de detecção da mo-
nilíase e cadastramento de propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, ViTÓria do XiNGU/
Pa Servidor: 5569648/ EUclidES HolaNda caValcaNTE filHo (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 14,5 diáriaS / 25/09/2021 a 09/10/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 707301
Portaria: 5848/2021 
objetivo: Participar da capacitação em fiscalização, inspeção e amostra-
gem de Sementes e Mudas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: XiNGUara/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223367/ dEY-
VESoN GoMES dE BaSToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 
diáriaS / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 707294
Portaria: 5805/2021 
objetivo: apoiar atividade de vigilância epidemiológica em granjas co-
merciais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caSTa-
NHal/Pa destino: cUrUÇá, TErra alTa/Pa Servidor: 5897812/ raiMUN-
do aPriGio MENdoNÇa SoUSa (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 
23/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 706948
Portaria: 5806/2021 
objetivo: realizar saneamento de focos de aiE. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: MaraBá/Pa 
Servidor: 54185774/dENilSoN liMa da SilVa (MÉdico VETEriNário) 
/ 3,5 diáriaS / 28/06/2021 a 01/07/2021.ordenador. JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 706951
Portaria: 5803/2021 
objetivo: realizar cadastramento de produtores, propriedades rurais e 
unidades produtivas da cultura do açaí.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BaiÃo/Pa destino: oEiraS do Pará /Pa Servidor: 
55586101/ ElYXarlES cÂMara da crUZ (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 4,5 diáriaS / 21/09/2021 a 25/09/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 706945
Portaria: 5804/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização volante. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: cUrioNÓPoliS, Eldorado 
doS caraJáS, iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS /Pa Servidor: 
57189977/EliaNa claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário) / 4,5 diáriaS / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 706946
Portaria: 5799/2021 
objetivo: realizar fiscalização volante.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do ara-
GUaia, cUMarU do NorTE, PaU d`arco, SaNTa Maria daS BarrEi-
raS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa 
diaS (GErENTE rEGioNal) /3,5 diáriaS / 27/09/2021 a 30/09/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 706939
Portaria: 5800/2021 
objetivo: realizar fiscalização volante.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do ara-
GUaia, cUMarU do NorTE, PaU d`arco, SaNTa Maria daS BarrEi-
raS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira 
da SilVa MarQUES (MÉdico VETEriNário) /3,5 diáriaS / 27/09/2021 
a 30/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 706940
Portaria: 5801/2021 
objetivo: realizar fiscalização volante.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, 
cUMarU do NorTE, PaU d`arco, SaNTa Maria daS BarrEiraS, SaN-
TaNa do araGUaia/Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS 
(MÉdico VETEriNário) /3,5 diáriaS / 27/09/2021 a 30/09/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 706941
Portaria: 5795/2021 
Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: BarcarE-
Na, iGaraPÉ-Miri, TailÂNdia /Pa Servidor: 57226263/KETTY rEJaNE 
MariNHo da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 
27/09/2021 a 30/09/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 706933
Portaria: 5796/2021 
objetivo: realizar cadastramento de produtores, propriedades rurais e 
unidades produtivas da cultura do açaí.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: BaiÃo, liMoEiro do 
aJUrU/Pa Servidor: 57198639/ alESSaNdro fraNca alfaia (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 20/09/2021 a 25/09/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 706934
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Portaria: 5837/2021 
objetivo: realizar fiscalização e Vistoria Técnica em abatedouros frigorí-
ficos.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA 
destino: coNcÓrdia do Pará, ToMÉ-aÇUPa Servidor: 5882877/ Marcio 
daS NEVES PiNTo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEri-
Nário) / 3,5 diáriaS 20/09/2021 a 23/09/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 706930
Portaria: 5793/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: iriTUia/Pa destino: SaNTa Maria do Pará, 
SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 55586127/ EliaNE SoarES NU-
NES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 09/09/2021 a 
11/09/202.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 706931
Portaria: 5797/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da soja.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: 
ParaGoMiNaS, UliaNÓPoliS /Pa Servidor: 54192707/ ENGEl BlaGiTZ 
cicHoVSKi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS /04/10/2021 a 
09/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 706936
Portaria: 5798/2021 
objetivo: realizar fiscalização volante.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: cUrioNÓPoliS, Eldorado 
doS caraJáS , iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa , ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 
54189684/ EdiNETE fErNaNdES SaMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 
diáriaS / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 706937
Portaria: 5810/2021 
objetivo: realizar visita administrativa mensal nas UlSas e escritórios 
de jurisdição da gerência regional de capanema.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo,NoVa 
TiMBoTEUa,PEiXE-Boi,QUaTiPUrU,SaNTarÉM NoVo,SÃo JoÃo dE Pira-
BaS/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa (GErENTE) 
/ 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 706995
Portaria: 5812/2021 
objetivo: dar apoio administrativo relacionado à emissão de GTa, recadas-
tramento e atendimento a produtores rurais no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: cacHo-
Eira do Piriá/Pa Servidor: 57175279/MicHElE roSaNa MENEZES (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 27/09/2021 a 01/10/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707000
Portaria: 5811/2021 
objetivo: realizar atividades de manutenção e conservação, relacionadas 
à limpeza em geral nos escritórios da gerência regional de capanema.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa 
destino: cacHoEira do Piriá/Pa Servidor: 5909025/JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 
24/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 706997
Portaria: 5807/2021 
objetivo: realizar entrega de documentos, busca de material de expedien-
te e conduzir o veículo recebido na Sede-Belém até a Gerência regional 
de altamira.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: al-
TaMira/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5868211/rUBENS SaNToS dE 
MoraiS (TÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diáriaS / 20/09/2021 a 23/09/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 706978
Portaria: 5808/2021 
objetivo: realizar entrega de documentos, busca de material de expe-
diente e conduzir o veículo recebido na Sede-Belém até a Gerência re-
gional de altamira.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: alTaMira/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 54193001/ricardo da 
SilVa rodriGUES (TÉcNico aGrÍcola) /,3,5 diáriaS / 20/09/2021 a 
23/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 706984
Portaria: 5809/2021 
objetivo: dar apoio no setor administrativo em rondon do Pará.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/Pa des-
tino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 54193775/ THaTiaNY do Socor-
ro arraiS GoMES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
13/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 706987
Portaria: 5826/2021 
objetivo: realizar fiscalização volante. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: cUrioNÓPoliS, Eldorado 
doS caraJáS, iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 
54186801/ SErGio lUiS aMaral (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707055
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 
43834/2021, Portaria Nº 5398 de 10/09/2021
Portaria: 5829/2021 
objetivo: Permanecer na capacitação em defesa Sanitária animal dos 
fEaS - Médicos Veterinários e afas aprovados no 6º PSS, no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-

no: MaraBá/Pa Servidor: 51855640/ SUSiclaY dE BarroS NETo (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 1,0 diária / 
17/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707056
Portaria: 5821/2021 
objetivo: Treinar, capacitar, orientar e sanar dúvidas quanto a lavratura e 
Tramitação de autos de infrações. Bem como, prestar orientações e ins-
truções quanto ao Módulo GaMUlT.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 57201385/ 
Marco faraJ SalMa (GErENTE (GaMUlT)) / 6,5 diáriaS / 26/09/2021 a 
02/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707033
Portaria: 5828/2021 
objetivo: realizar palestras educativa sobre a Brucelose Bovina e a Tu-
berculose.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNE-
Ma/Pa destino: BoNiTo,PriMaVEra,QUaTiPUrU/Pa Servidor: 57201611/ 
GErlaN MaToS dE alVarENGa (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS 
/27/09/2021 a 30/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707048
Portaria: 5830/2021 
Objetivo: Realizar vacinação na modalidade agulha oficial no município. As 
diárias justificam-se devido as propriedades ficarem distantes da sede do 
município e a região sofrer a influência da maré, não é possível o retorno 
no mesmo dia para a sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: cHaVES/Pa destino: cHaVES/Pa Servidor: 
57221223/MarÇal caValcaNTi dE SoUZa BarroS (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 11,5 diáriaS / 04/10/2021 a 
15/10/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707076
Portaria: 5827/2021 
objetivo: dar apoio à Busca de inadimplentes no município de rondon do 
Para. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM Eli-
SEU/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 55587389/ BarTo MoN-
TEiro loPES (ENGENHEiro florESTal) / 4,5 diáriaS / 13/09/2021 a 
17/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707066
Portaria: 5813/2021 
objetivo: dar apoio administrativo.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SalVaTErra/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 
5906118/JUNiValdo coSTa BarBoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 707003
Portaria: 5823/2021 
objetivo: realizar capacitação de lavratura e Tramitação para autos de 
infrações. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoJUÍ 
doS caMPoS/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 4281060/aNdErSoN 
carValHo dE fariaS (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 28/09/2021 
a 28/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707012
Portaria: 5814/2021 
Objetivo: Realizar orientação administrativa, como também explicar o fluxo 
de processos e demandas do Escritório ao novo servidor lotado no Eac no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTa-
Mira/Pa destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 55588179/ aNa PaU-
la PEdroSo dE SoUZa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 
16/09/2021 a 17/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707009
Portaria: 5822/2021 
objetivo: Treinar, capacitar, orientar e sanar dúvidas quanto a lavratura e 
Tramitação de autos de infrações. Bem como, prestar orientações e ins-
truções quanto ao Módulo GaMUlT.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 57216615/
Gilliard coSTa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 
26/09/2021 a 02/10/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707036
Portaria: 5820/2021 
objetivo: realizar apoio administrativo relacionado à emissão de GTa, 
recadastramento e atendimento a produtores rurais.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: SaNTarÉM 
NoVo/Pa Servidor: 5943809/raYaNE rocHa PErEira (aUXiliar dE 
caMPo) / 4,5 diáriaS / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: alEX fa-
BiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707030
Portaria: 5817/2021 
objetivo: realizar apoio administrativo relacionado à emissão de GTa, 
recadastramento e atendimento a produtores rurais.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: SaNTarÉM 
NoVo/Pa Servidor: 5943809/raYaNE rocHa PErEira (aUXiliar dE 
caMPo) / 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: alEX fa-
BiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707022
Portaria: 5825/2021 
objetivo: Participar da capacitação de lavratura e Tramitação para au-
tos de infrações.. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ÓBidoS/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 57189995/ cElSoN da 
SilVa rodriGUES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 
28/09/2021 a 29/09/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707024
Portaria: 5818/2021 
objetivo: dar apoio administrativo relacionado à emissão de GTa, recadas-
tramento e atendimento a produtores rurais no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: cacHo-
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Eira do Piriá/Pa Servidor: 57175279/MicHElE roSaNa MENEZES (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 24/09/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707026
Portaria: 5819/2021 
objetivo: realizar atividades de manutenção e conservação, relacionadas à 
limpeza em geral nos escritórios da gerência regional de capanema.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: 
ViSEU/Pa Servidor: 5909025/JoSE claUBio SilVa GalVÃo (aUXiliar 
oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707027
Portaria: 5815/2021 
objetivo: realizar apoio administrativo relacionado à emissão de GTa, re-
cadastramento e atendimento a produtores rurais.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Ser-
vidor: 5555914/Marcio aNdrEY MUNiZ PriETo (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 4,5 diáriaS / 20/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707018
Portaria: 5824/2021 
objetivo: capacitação de lavratura e Tramitação para autos de infrações. 
o SErVidor passará mais de 6 horas fora do escritório e se faz neces-
sário o deslocamento de 6 horas de lancha até santarém e 6 horas de 
retorno. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa-
rÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 55588415/ forlaN foNSEca 
GoMES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 0,5 diária / 28/09/2021 a 
28/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707019
Portaria: 5816/2021 
objetivo: dar apoio administrativo relacionado à emissão de GTa, reca-
dastramento e atendimento a produtores rurais no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: Vi-
SEU/Pa Servidor: 5555914/Marcio aNdrEY MUNiZ PriETo (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 27/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707020
Portaria: 5835/2021 
objetivo: orientar os produtores quanto às ações do PcrH através de 
palestras, reuniões em, sindicatos, comunidades, associações rurais, 
empresariais (donos de revendas agropecuárias). fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa, 
acará, BUJarU, caSTaNHal, coNcÓrdia do Pará, SaNTa iZaBEl do 
Pará/Pa Servidor: 54180052/iNGrid PErPETUo do Socorro PiNHEiro 
Toda (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 27/09/2021 a 02/10/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707125
Portaria: 5840/2021 
objetivo: realizar vistoria técnica nas unidades que receberam manu-
tenção predial e das que necessitam do serviço. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa, BUJa-
rU, cUrUÇá/Pa Servidor: 80015616/ roMUlo coElHo PaNToJa (GErEN-
TE) / 5,5 diáriaS / 13/09/2021 a 18/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 707129
Portaria: 5836/2021 
Objetivo: Realizar o atendimento ao público, notificação de vacinas, emis-
são de GTa e atualização cadastral de produtores. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 
57190338/ carloS alBErTo dE SoUZa MElo (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 12,5 diáriaS / 18/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707131
Portaria: 5839/2021 
objetivo: realizar “Visita Técnica em estabelecimento de abate de bovi-
nos registrado no SiE”. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: JacUNdá/Pa Servidor: 55586575/MarcoS 
BraGa alVES (GErENTE) /2,5 diáriaS / 22/09/2021 a 24/09/2021.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707115
Portaria: 5832/2021 
objetivo: dar apoio na busca de inadimplentes da vacinação da febre af-
tosa. as propriedades citadas estão localizadas mais de 100 km da sede 
do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rio 
Maria/Pa destino: rio Maria/Pa Servidor: 6403321/ aNdrESSa NU-
NES dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária 
/27/09/2021 a 28/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707091
Portaria: 5833/2021 
objetivo: realizar Busca de inadimplente com contagem de rebanho em 
propriedade rural. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 57174044/ JoSE roBErTo coS-
Ta (GErENTE) / 6,5 diáriaS / 04/10/2021 a 10/10/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707092
Portaria: 5831/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: SÃo caETaNo dE odi-
VElaS,ViGia/Pa Servidor: 54188793/ BrUNo EVEr oliVEira cHUcrE 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 28/09/2021 a 
30/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707083

Portaria: 5837/2021 
objetivo: realizar fiscalização e Vistoria Técnica em abatedouros frigorí-
ficos.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA 
destino: coNcÓrdia do Pará, ToMÉ-aÇUPa Servidor: 5882877/ Marcio 
daS NEVES PiNTo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEri-
Nário) / 3,5 diáriaS 20/09/2021 a 23/09/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707098
Portaria: 5838/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização volante. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: SÃo ca-
ETaNo dE odiVElaS, ViGia/Pa Servidor: 54187600 / JoaNNES PaUlUS 
fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 di-
ária / 28/09/2021 a 30/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 707109
Portaria: 5834/2021 
objetivo: realizar fiscalização volante. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do ara-
GUaia, cUMarU do NorTE, PaU d`arco, SaNTa Maria daS BarrEi-
raS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 55586116/WalTEr WilSoN 
alEiXo ViToriNo (TÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diáriaS / 27/09/2021 a 
30/09/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 707106

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 5783/2021 - adeParÁ, de 21 de seteMBro de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
CONSIDERANDO o PAE 2021/1041056, Oficio nº 355/2021 DG-ADEPARA e 
o de acordo da casa civil.
r E S o l V E:
I – EXONERAR do Cargo em Comissão de Gerente, GEP – DAS- 011.3, o(a) 
servidor(a) rodriGo doS rEiS SilVa, matrícula 5903865/3, a contar de 
14 de Setembro de 2021.
ii - NoMEar para o cargo em comissão de Gerente, GEP- daS.011.3, 
liliaN cEliNa GUEdES dE aScUi, a contar de 14 de Setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
Diretor Geral – ADEPARÁ

Protocolo: 707283
Portaria Nº 5841/2021 – adePara, de 21 de seteMBro de 
2021.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o disposto no art. 110, inciso i da lei N° 5.810 de 24 
de janeiro de 1994, e ainda o laudo Médico N° 205795 de 13/09/2021, 
acompanhado de sua respectiva perícia médica;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNiTiVa Para o TraBa-
lHo, ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da adEPará, El-
cemberg Santos Monteiro, Matrícula Nº 57222912, a partir de 01/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrÃo fariaS
Gerente da área de Gestão de Pessoas, em exercício.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 707206
Portaria Nº 5784/2021 -adeParÁ, de 20 de seteMBro de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo as diretrizes emanadas pela lei 7.782/2014 (Pccr), art. 
14, e processo no 2021/883018, e após avaliar o certificado apresentado 
pelo servidor desta autarquia:
rESolVE:
Conceder Gratificação de Titulação ao servidor(a) ARLINEA MARIA MOTA 
RODRIGUES, matrícula: 54181050/2, Fiscal Estadual Agropecuário – Médi-
co Veterinário, lotado na Gerência regional de Paragominas, a Titulação de 
Pós Graduação, Especialização em lato Sensu em defesa Sanitária animal, 
conforme o Art. 14 § 1o para efeito de pagamento da gratificação de titu-
lação, a contar de 01/06/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adEPará

Protocolo: 707513
Portaria Nº 5785/2021 -adeParÁ, de 20 de seteMBro de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo as diretrizes emanadas pela lei 7.782/2014 (Pccr), art. 
14, e processo no 2021/883018, e após avaliar o certificado apresentado 
pelo servidor desta autarquia:
rESolVE:
Conceder Gratificação de Titulação ao servidor(a) JOSINO FILHO GOMES 
DOS SANTOS, matrícula: 5861667/3, Fiscal Estadual Agropecuário – Médi-
co Veterinário, lotado na Gerência regional de Paragominas, a Titulação de 
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Pós Graduação, Especialização em lato Sensu em defesa Sanitária animal, 
conforme o Art. 14 § 1o para efeito de pagamento da gratificação de titu-
lação, a contar de 01/06/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adEPará

Protocolo: 707520

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 052/2021, BENEficiário: 
raiMUNdo JorGE SoUZa liMa / MaTrÍcUla: 3178340 / carGo oU 
fUNÇÃo: EXT. rUral ii / MUNicÍPio: cUrioNÓPoliS-Pa / oBJETiVo: 
cUSTEar dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc dE cUrioNÓPo-
liS-Pa / coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVi-
dadE: 8711/ foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$350,00 
/ 339039=150,00 / Valor ToTal r$500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 
60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: aGUi-
BErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 707503
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 054/2021, BENEficiário: 
JoSÉ lUiZ do carMo loPES / MaTrÍcUla: 3178323 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXT. rUral ii / MUNicÍPio: GoiaNÉSia-Pa / oBJETiVo: cUSTE-
ar dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc dE GoiaNÉSia-Pa / 
coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVidadE: 
8711/ foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$680,00 / 
339039=270,00 / Valor ToTal r$950,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: aGUiBEr-
To rodriGUES alVES.

Protocolo: 707544
SUPriMENTo dE fUNdo - PorTaria 063/2021, BENEficiário: fraNciS-
co fláVio Vidal / MaTrÍcUla: 37212866  / carGo oU fUNÇÃo: EXT. 
rUral ii / MUNicÍPio: PiÇarra-Pa / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS 
coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc dE PiÇarra-Pa / coNforME Proa-
TEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVidadE: 8711/ foNTE: 0101 
/ ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$280,00 / 339039=120,00 / Valor 
ToTal r$400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 
15 diaS / ordENador dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 707556

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo de 
SERVIÇOS № 029/2020
PriMEiro TErMo adiTiVo ao coNTraTo da rEforMa do EScriTÓ-
rio local dE SalVaTErra-Pa, QUE ENTrE Si cElEBraM a EMPrESa 
dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral do ESTado do Pará E a 
EMPrESa fÊNiX coMErcio do VESTUario ESErVicoS dE coNSTrUcao 
EirEli.
do oBJETo
2.1. constitui objeto do presente Termo aditivo o acréscimo no valor do 
contrato em r$ 22.529,99 (Vinte e dois Mil e quinhentos e vinte nove reais 
e noventa e nove centavos), que corresponde a recomposição de equilíbrio 
econômico e financeiro da tabela SEDOP e da Bonificação de Despesas In-
diretas, B.d.i, com base estabelecido no art. 81, Vi, § 6º da lei 13.303/16. 
Tudo previsto no edital de licitação e cláusula décima quarta do contrato 
originário.
2.2. constitui também objeto deste aditivo a prorrogação de vigência do 
contrato nº 029/2020, por mais 03 (Três) meses, ou seja, de 14/09/2021 
á 13/12/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária da rEforMa do EScriTÓrio da EMaTEr-Pa:
rEforMa aUdiTÓrio, No EScriTÓrio cENTral.
Programa:1491 - agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura;
AÇÃO: 8712 – Fortalecimento das Unidades de ATER
P.i.: 207000rElSV;
Elemento de despesa: 449051 – Obras e Instalações;
Fonte de Recurso: 0101 – Tesouro do Estado
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
ordENadora dE dESPESa

Protocolo: 707548

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

errata
.

terMo aditiVo 001/2021-seMas/Pa
contrato n° 028/2020-SEMaS/Pa-lEiSTUNG iNd coM E SErViÇoS dE 
SiSTEMaS dE ENErGia lTda.
PaE n° 2020/370389-SEMaS/Pa

Publicado no doE 34.661 de 05/08/2021
oNde se LÊ: orçamento:UNidadE: 27102.GESTÃo: 00001.PTrES: 
278338.foNTE: 0116
fEMa .ElEMENTo 339030 e 339040
Leia-se: orçamento:UNidadE: 27102.GESTÃo: 00001.PTrES: 278338.
foNTE: 0116 - fEMa
ElEMENTo 339039 e 339040. PlaNo iNTErNo: 4120008238c. aÇÃo: 
254205

Protocolo: 707471

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 095/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2021/559938
ata de registro de Preços 64/2020 - UNifESSPa
Pregão Eletrônico SRP 019/2020 – UNIFESSPA
objeto: Prestação de serviços de itens para eventos institucionais (locação 
de stand modular)
Valor Total: r$ 29.025,00
Vigência: 20/09/2021 a 19/09/2022
assinatura: 20/09/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116; 
Elemento 339039; Pi 4120008338c; ação 213477
contratado: faZ EVENToS, locacoES E TUriSMo EirEli (cNPJ 
21.452.937/0001-78)
Endereço: Q 403 Sul alameda 2, lT 20, conj Qi 01, Plano diretor Sul, cEP 
77015-564, fone (63) 3233-6912, fazeventos.to@gmail.com, Palmas/To
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 707497

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1649/2021 - GaB/seMas 21 de seteMBro de 2021.
objetivo: acompanhamento da comitiva dos Secretários adjuntos rodol-
pho Zahluth Bastos e Hugo Yutaka Suenaga, ambos da SEMaS, em reuni-
ões com Secretários Municipais e Produtores, no município de Xinguara.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: redenção/Pa
destino: Xinguara/Pa
Período: 13/09 a 16/09/2021 – 03 e ½ - diárias
Servidor:
- 5960656/1 - adriaNa da SilVa SalES - (coordenadora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 707153
Portaria Nº 1648/2021- GaB/seMas 21 de seteMBro de 2021.
Objetivo: com objetivo de Conduzir veículo oficial para troca do veículo da 
difiSc, pois se encontra com problemas no ar-condicionado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa
Período: 18/09 a 20/09/2021 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 57176223/ 1 - ANDERSON BARROS MENDONCA – (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 707132
Portaria Nº 1472/2021 – GaB/seMas 27 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, no município 
citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Benevides/Pa
Período: 22/09 a 24/09/2021 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 5926171/3 - LARISSA DE CARVALHO LIMA – (Téc. em Gestão de Meio 
ambiente).
- 5927793/2 - CHARLES ALVES MACIEL NETO – (Téc. em Gestão de Meio 
ambiente).
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 698237
Portaria Nº 1621/2021 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2021.
objetivo: realização de vistoria técnica pré-exploratória em propriedades 
rurais, análise de PMfS/Poa em processos, localizados no município de 
Vitória do Xingu e Vistoria técnica para solicitação de renovação da aUTEf 
em processo localizado no município de Uruará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: Uruará/Pa e Vitória do Xingu/Pa
Período: 27/09 a 03/10/2021 - 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 5955051/1 - liNdirairY SaNToS da SilVa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5961403/1 - alEX SoarES dE SoUZa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 705508
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Portaria Nº 1612/2021 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2021.
objetivo: realizar vistorias objetivando subsidiar a elaboração de relatórios 
técnicos em empreendimentos classificados como Comércio e Serraria/In-
dústria Madeireira para renovação de cEProf´s, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa, Prainha/Pa, Monte alegre/Pa e itaituba/Pa
Período: 26/09 a 07/10/2021 – 11 e ½ diárias.
Servidores:
- 5952147/1 - lariSSa MarTiNS BarBoSa d´aracE - (Técnico de Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5953145/1 - lUcaS doS SaNToS alVES - (Técnico de Gestão de Meio 
ambiente)
ordenador: lilia Márcia ramos reis / diretora de Gestão administrativa 
de financeira

Protocolo: 705572
Portaria Nº 1582/2021 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá/Pa, Novo repartimento/Pa, anapu/Pa, São José Porfírio/
Pa e Portel/Pa
Período: 09/09 a 13/09/2021 – 04 e ½ diárias
Servidores:
-5817838/1 - aldEMi JoSÉ dE SoUZa carNEiro JÚNior (Policial Militar)
-57174109/1 - ZilVaNdro PiNHEiro dE MacÊdo (Policial Militar)
-5427827/1 - MaX SoarES dE caSTro (Policial Militar)
-54190301/2 - aNdErSoN fáBio araÚJo fariaS(Policial Militar)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 704014

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata referente ao edital de convocação, publicado no doe n° 34.685, 
de 30/08/2021
onde se Lê: local: Pousada Thaimaçu Endereço: Gleba São Benedito, Es-
trada Gerson Serafim, s/n, Zona Rural CEP: 68195000 – Jacareacanga/Pa
Leia-se: local: Escola Municipal Getúlio Vargas “B” Endereço: Gleba São 
Benedito, Estrada Gerson Serafim, Zona Rural, CEP: 68195000 – Jacare-
acanga/Pa

Protocolo: 707268

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL N° 05/2021
Homologar o resultado final dos candidatos aprovados para contratação em 
caráter temporário, de acordo com o Edital 02/2021 – PSS/IDEFLOR-Bio:
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Belém
01 – ELIZETE PUREZa da SilVa
02 – EDNA MARIA PEREIRA SAVINO
TÉCNICO EM GESTÃO AMBIENTAL – ENGENHEIRO FLORESTAL – Belém 
(dGBio)
01 – MATHEUS DA COSTA GONDIM
TÉCNICO EM GESTÃO AMBIENTAL – ENGENHEIRO FLORESTAL – Belém 
(dGfloP)
01 – WANDER LUIZ DA SILVA ATAIDE
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 707028

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 184/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/922625
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 161/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-

cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina informática forense, no curso de Perícia Tecnológica, a provado 
pela resolução nº 393/2021-coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 444/2021-coNJUr
data de assinatura: 13 de Setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global: r$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
Programação orçamentaria: 85.201.181.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047..
contratado: aMaNda NUNES SoUZa doS SaNToS
cPf: 776.222.192-15
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 707072
coNtrato adMiNistratiVo Nº 182/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/922625
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 160/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina informática forense, no curso de Perícia Tecnológica, a provado 
pela resolução nº 393/2021-coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 446/2021-coNJUr
data de assinatura: 13 de Setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global: r$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
Programação orçamentaria: 85.201.181.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047..
contratado: MarcElo BriTo MaUÉS
cPf: 489.879.132-87
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 707069
coNtrato adMiNistratiVo Nº 183/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/922625
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 159/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da dis-
ciplina informática forense, no curso de Perícia Tecnológica, a provado 
pela resolução nº 393/2021-coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 445/2021-coNJUr
data de assinatura: 13 de Setembro de 2021
Vigência: 6 (seis) meses
Valor Global: r$1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 85.201.181.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047..
contratado: adalBErY rodriGUES caSTro
cPf: 430.030.442-49
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 707071

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 09/2021-FisP
o fundo de investimento de Segurança Pública, através de seu Presidente, 
comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo:
oBJETo:
aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo “furgão”, conforme especi-
ficações do termo de referência, visando atender as necessidades do Nú-
cleo de inteligência da Polícia civil do Estado do Pará/Pa. daTa da aBEr-
TUra: 05/10/2021.
Hora da aBErTUra: 09h30
local: www.gov.br/compras.
oBS: o presente Edital encontra-se disponível no endereço eletrôni-
co www.compraspara.pa.gov.br.
coNTaToS: (91) 3184-2529 / 3225-1012.
Belém/Pa, 21 de setembro de 2021.
Presidente da cPl/fiSP

Protocolo: 707547

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1414/2021-saGa
oBJETiVo: para abastecimento da aeronave “Guardião 01”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 18 à 20.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor (ES): SGT BM raiMUNdo MarcoS oliVEira fErrEira, Mf: 
5397600-1
SGT PM EdiValdo oliVEira coSTa, Mf: 5047927-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 706977
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Portaria Nº 1439/2021-saGa
oBJETiVo: À serviço desta Secretária.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S):BrEVES, MUaNá e MElGaÇo/Pa
PErÍodo: 29.09 a 06.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia)
SErVidor (ES): aNToNio carloS daNTaS BarroSo, Mf:56120
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 1440/2021-saGa
oBJETiVo: À serviço desta Secretária.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caSTaNHal, caPaNEMa, BraGaNÇa, SÃo caETaNo dE 
odiVElaS, SÃo JoÃo dE PiraBaS, iGaraPÉ Miri, iPiXUNa do Pará, 
SaNTa lUZia do Pará, SaNTa iZaBEl do Pará, MÃE do rio, MaraBá, 
MariTUBa, MoJÚ, cUrUÇa e BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa
PErÍodo: 04 a 23.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 19 ½ (dezenove e meia)
SErVidor (ES): GilVaNa rEiS da crUZ, Mf: 5107580
QUaNTidadE dE diáriaS: 20(vinte) de alimentação e 19 (dezenove) de 
pousada
SErVidor (ES): cB BM THiaGo JoSÉ liMa PadilHa, Mf: 57189188-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 707363

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 182/2021 – ccc: MaN-
TEr o TEN cEl QoPM rG 24974 JoSÉ ricardo PaSSoS cHaVES, como 
fiscal do Contrato nº 006/2021 – PMPA, celebrado entre e a CONSTRU-
Tora ENErGEo lTda; MaNTEr o Sd PM rG 41365 dEricK VaNdErSoN 
PIMENTL CARDOSO, como fiscal interino; NOMEAR a SD PM RG 41356 
cláUdia fEiToSa loBo da SilVa, em substituição a Sd PM rG 41356 
ALESSANDRA CASSEB DA FONSECA, como fiscal interino; Registre-se, pu-
blique-se; Belém/Pa, 21 de Setembro de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro 
DE ARAÚJO – CEL QOPM RG 26311; Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 707173
Portaria Nº 2753/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no art. 52, inciso 
iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando o disposto o art. 36, inciso i, da lei nº 6.626/04; conside-
rando o Memorando nº 662/2021-BPE/PMPa, de 10 de setembro de 2021, 
que anexa o requerimento firmado pelo CB PM RG 39126 JOALDO FÉLIX 
SoUSa filHo, no qual requer o licenciamento a Pedido do serviço ativo da 
Polícia Militar do Estado do Pará (PaE Nº 2021/1035247);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o cB PM rG 39126 
Joaldo fÉliX SoUSa filHo, matrícula funcional nº 4220517/1.
art. 2º EXclUir o cB PM rG 39126 Joaldo fÉliX SoUSa filHo da folha 
de pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da 
PMPa.
art. 3° determinar ao comandante do BPE/cPE, que conforme o estabele-
cido no artigo 104 da PORTARIA N° 069/2019 – GAB. CMD°, publicado no 
Aditamento ao BG nº 078 – 24 de abril de 2019, que revogue a cautela do 
Equipamento Policial individual, bem como tomar as medidas cabíveis para 
recolher todo o material bélico e o respectivo documento de autorização 
para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante do BPE/cPE o recolhimento de sua 
cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento ao 
departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 21 de setembro de 2021.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 706979
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 183/2021 – ccc: NoMEar 
a caP QoPM rG 35500 ciNTHYa THErEZa da coSTa MilHoMEM, como 
fiscal do Elemento Substitutivo de Contrato nº 006/2021, celebrado entre 
a PMPa e a Empresa a. P. c BoNa EirEli, cNPJ Nº 40.147.595/0001-
27; registre-se, publique-se; Belém/Pa, 21 de Setembro de 2021; JorGE 
WILSON PINHEIRO DE ARAÚJO – CEL QOPM RG 26311; Diretor de Apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 707377
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 184/2021 – ccc: NoMEar 
o CAP QOAPM RG 17911 MESSIAS DE PAULO MARTINS, como fiscal do 
contrato em substituição ao TEN cEl QoPM rG 16842 UBiraJara Ma-

GELA DE SOUSA FALCÃO, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo nº 
007/2017 DAL– PMPA, celebrado entre e a empresa MONCHIK DO LAR CO-
MÉrcio E EVENToS lTda-ME; NoMEar o 3º SGT PM rG 34993 diEGo dE 
PaUlo MacHado da SilVa, em substituição a cB PM rG 39243 JÉSSica 
BRASIL GONÇALVES MOREIRA como fiscal interino; Registre-se, publique-
se; Belém/Pa, 21 de Setembro de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE 
ARAÚJO – CEL QOPM RG 26311; Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 707382
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 186/2021 – ccc: NoME-
ar a caP QoSPM rG 39704 aliNE criSTiNa riBEiro MoraES, como 
fiscal do Elemento Substitutivo de contrato nº 2021NE13665, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa c. S coSTa coMÉrcio E SErViÇoS, cNPJ 
Nº 26.904.546/0001-60; registre-se, publique-se; Belém/Pa, 21 de Se-
tembro de 2021; JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAÚJO – CEL QOPM RG 
26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 707405
Portaria Nº 052/2021-ePPM – Nomear o MAJOR QOPM RG 29207 
faBricio roBErTo PiNHEiro SoarES como fiscal do ac nº 017/2021 - 
PMPa/PrEfEiTUra dE MaraBá/Pa. Belém/Pa, 17/09/2021. JoSÉ dilSoN 
MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM, Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 707416

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 321/21/di/dF, contida no doE nº 34.622 
do dia 28/06/2021; onde Lê-se: Servidores: cB PM Marclei de oliveira ; 
cPf: 980.103.452-20; Valor: r$ 2.532,00 . cB PM Ughor diniz lima; cPf: 
980.597.772-20; Valor: r$ 2.532,00. Leia-se: cB PM Marclei de oliveira ; 
cPf: 890.103.452-20; Valor: r$ 2.532,00 . cB PM Ughor diniz lima costa; 
cPf: 980.597.772-20; Valor: r$ 2.532,00.ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 707073
errata da publicação do contrato nº 002/2021-ePPM, publicado no 
doE nº 34.588, em 19 de maio de 2021, Protocolo 657203. oNde se LÊ: 
cNPJ: 05.054.994/0001-42. Leia-se: 14.533.049/0002-03.

Protocolo: 707414

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
nº. 024/2020-daL/PMPa; EXErcÍcio: 2021; oBJETo: o presente Ter-
mo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato ad-
ministrativo nº 024/2020-dal/PMPa, pelo valor total de r$ 540.000,00 
(quinhentos e quarenta mil reais); data da assinatura: 21/09/2021. Vigên-
cia: 21/09/2021 a 20/09/2022; a despesa com este contrato ocorrerá da 
seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; Ação (projeto/
atividade): 8338 – Operacionalização das ações administrativas; Natureza 
da Despesa: 3.3.90.39.74 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica/
fretes e Transportes de Encomendas; Plano interno: 4120008338c; fonte 
do recurso: 0101 (recursos Próprios); Empresa: aM E M TraNSPorTES 
lTda.; cNPJ nº 10.266.214/0001-68, estabelecida na rod Br-230, Qd 
15, QUa QUiNZE (folHa 30), S/N NoVa MaraBa loTE 07 Sala f, cidade: 
NoVa MaraBa/Pa; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– CEL QOPM.

Protocolo: 707380

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

reaViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 40/2021 – cPL/PMPa.
Órgão: PolÍcia MiliTar do Pará.
objeto: aquisição de Notebook 2 em 1 para ser empregado no Quartel do 
comando-Geral, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 28/09/2021, às 09:30 hs (horário de Brasília).
local: www.gov.br/compras.
informações: (91)984210841.
o Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e 
www.gov.br/compras.
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021.
rodriGo ocTáVio SaldaNHa lEiTE  - MaJ QoPM rG 27034
Pregoeiro

Protocolo: 706988
ato do PreGoeiro
PreGÃo eLetrÔNico Nº 043/2021/cPL/PMPa
Processo Nº 2021/89058
aViso de sUsPeNsÃo
o pregoeiro, no uso das atribuições legais, considerando que após a di-
vulgação do certame constatou-se a necessidade de ajustes no Termo de 
referência e demais anexos que compõem o edital, que tem como objeto 
a contratação de empresa de arquitetura e engenharia para a elaboração 
de projetos de engenharia.
rESolVE:
01 – SUSPENDER o Pregão Eletrônico n° 043/2021/CPL/PMPA e encami-
nhar os autos do processo administrativo ao centro de Patrimônio para 
os ajustes apontados no PaE 2021/89058 (despacho nº 85), devendo o 
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certame ser retomado tão logo sejam sanadas as referidas pendências em 
data a ser devidamente informada a todos os interessados.
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021
NELSON ALVES DE SENA – TEN CEL PM
PrEGoEiro

Protocolo: 707508
ato do PreGoeiro
PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2021/cPL/PMPa
Processo Nº 2021/380565
aViso de sUsPeNsÃo
o pregoeiro, no uso das atribuições legais, considerando que após a divul-
gação do certame constatou-se a necessidade de ajustes na planilha de 
custos e formação de preços que compõe o anexo do edital, que tem como 
objeto a contratação de empresa de engenharia para reforma dos postos 
rodoviários da PMPa.
rESolVE:
01 – SUSPENDER o Pregão Eletrônico n° 042/2021/CPL/PMPA e encami-
nhar os autos do processo administrativo ao centro de Patrimônio para 
os ajustes apontados no PaE 2021/380565 (despacho nº 64), devendo o 
certame ser retomado tão logo seja sanada a referida pendência em data 
a ser devidamente informada a todos os interessados.
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021
NELSON ALVES DE SENA – TEN CEL PM
PrEGoEiro

Protocolo: 707489

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de treM Nº 55 – daL 1 / PMPa o diretor de apoio 
logístico da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no exercício das atri-
buições legais previstas na PorTaria Nº 643/2021-SccMo/dGP, publica-
da no Boletim Geral da PMPa Nº 083, de 03/05/2021, após analisar o Ter-
mo de Recebimento e Exame de Material–TREM, elaborado pela Fiscal dos 
instrumentos Substitutivos de contratos 2021NE09741, 2021NE09740 
e 2021NE09739, a caP QoPM rG 38415 GEYSa MaToS corrÊa, desig-
nada através da PorTaria Nº 038/2021- EP/PMPa, publicado no doE 
Nº 34.661, de 06/08/2021, cujo objeto consiste na aquisição de grava-
dores digitais e microfones lapela, tripé e flash triopo provenientes dos 
instrumentos Substitutivos de contrato celebrado entre a PolÍcia Mili-
Tar do ESTado do Pará e as respectivas empresas aUdioViSÃo ElE-
TroacÚSTica lTda, cNPJ:00.489.661/0001-22;PaTric diEGo caMPoS 
aNdradE ME, cNPJ:31.672.925/0001-02 e EVaNdro GoMES fErrEi-
ra, cNPJ: 33.884.155/0001-97. rESolVE: art. 1º-concordar com o pa-
recer da fiscal do referido TrEM, de que os materiais encontram-se em 
estado de novo e em perfeitas condições de serem utilizados no serviço 
da corporação, bem como atendem às condições estabelecidas nos ter-
mos das Notas de Empenho e dos seus respectivos documentos auxi-
liares– DANFEs Nº:000.003.504, de Série: 1, do dia 02/08/2021 com 
a Nota de Empenho Nº 2021NE09741; daNfE Nº: 000.000.266, de Série: 
1, do dia 27/07/2021, com a Nota de Empenho Nº 2021NE09740; daN-
fE Nº:001.038. 728, de Série: 890, do dia 04/08/2021, com a Nota de 
Empenho Nº2021NE09739. registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém-
Pa, 20 de setembro de 2021. JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo-cEl 
QoPM rG 26311. diretor de apoio logístico.

Protocolo: 707304

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 727/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JorGE WilSoN 
PiNHEiro dE araÚJo, cEl PM, Mf 5755336/1, do efetivo do (a) dal/
dGa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: R$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MA-
TErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 728/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoSE fraNKliN 
doS SaNToS ViEira, SUBTEN PM, Mf 3390004/1, do efetivo do (a) BaNda 
dE MUSica/aJG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 729/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, MarcElo aN-
drE da coSTa fErrEira, TEN cEl PM, Mf 5755476/1, do efetivo do (a) 
cPE/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM

Protocolo: 707402

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 308/21/di/dF – Objetivo: a serviço da PMPA (OP. CO-
Vid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: San-
tarém-Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 14 a 19/01/2021; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cEl PM aldemar 
loureiro Maués Júnior; cPf: 558.937.082-53; Valor: r$ 1.582,60. SGT 
PM anastácio da Silva lima; cPf: 437.364.832-87; Valor: r$ 1.318,80. 

SGT PM Silvan itabaraci da Silva filho; cPf; 615.961.402-91; Valor; r$ 
1.318,80. cB PM anselmo Sousa do Nascimento Júnior; cPf: 946.662.982-
04; Valor: r$ 1.266,00. cB PM armindo lemos lopes; cPf: 768.642.432-
49; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 707312
Portaria Nº 419/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscaliza-
ção de Trânsito (2ªQUiNZ-JUNHo/21-BPrV); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Pe-
ríodo: 15 a 30/06/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SUB TEN PM francisco ferreira de farias Junior; cPf: 
426.776.702-59; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Eliezer dos Santos anselmo 
Junior; CPF: 611.202.602-30; Valor: R$ 2.611,20. CB PM Tony Jefferson 
rodrigues da costa; cPf: 708.517.432-34; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Hel-
der Valdelir de oliveira Santos; cPf: 630.404.762-20; Valor: r$ 2.571,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 420/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-aGoSTo/21-BPrV); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Pe-
ríodo: 30/07 a 14/08/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SUB TEN PM francisco ferreira de farias Junior; 
cPf: 426.776.702-59; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM carlos Sidney Souza; 
cPf: 283.342.642-91; Valor: r$ 2.611,20. cB PM francisco Parente Pinto 
filho; cPf: 676.426.242-04; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Helder Valdelir de 
oliveira Santos; cPf: 630.404.762-20; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 421/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/21-BPrV); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pa-
rá-Pa; Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM francisco ferreira 
de farias Junior; cPf: 426.776.702-59; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM rai-
mundo Edilson Bezerra da Silva Júnior; cPf: 302.300.712-87; Valor: r$ 
3.956,40. SGT PM Edivaldo Pinheiro de oliveira; cPf: 375.307.802-63; Va-
lor: r$ 3.956,40. SGT PM Eliezer Santos da costa; cPf: 574.061.622-00; 
Valor: r$ 3.956,40. SGT PM lazaro da Silva Pamphylio; cPf: 327.824.112-
68; Valor: r$ 3.956,40. cB PM rodrigo raphael cabral Trindade; cPf: 
008.004.782-31; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 707169
Portaria Nº 422/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (1ªQUiNZENa-SETEMBro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; 
Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM José domingos Pimenta Viana; cPf: 
468.409.072-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM João amancio Neves dos 
reis; cPf: 427.579.672-15; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Thiago Miranda 
Marinho; cPf: 852.422.922-53; Valor: r$ 3.798,00 cB PM carlos Williams 
rendeiro lima; cPf: 685.750.762-72; Valor: r$ 3.798,00 cB PM Bruno 
dias Goes; cPf: 015.581.442-77; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Hury augusto 
cruz Maciel; cPf: 016.574.032-97; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 423/21/di/dF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZENa-SETEMBro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do 
Pará-Pa; Período: 30/08 a 14/09/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM ricardo alexandre araújo 
leal; cPf: 636.631.802-63; Valor: r$ 3.956,40 SGT PM roberto Sherlock 
Moares da Silva; cPf: 660.460.412-87; Valor: r$ 3.956,40; cB PM ro-
bson rocha da Silva; cPf: 787.500.752-68; Valor: r$ 3.798,00 cB PM 
flavio cardoso ferreira; cPf: 634.032.932-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Jonatas alves Silva; cPf: 012.898.892-44; Valor: r$ 3.798,00 Sd PM Wa-
shigton damasceno da Silva; cPf: 852.259.752-91; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 707403
Portaria Nº 1721/21/di/dF – Objetivo: A fim de Cumprir Diligências 
de iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: aba-
etetuba-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 13 a 15/09/2021; Quanti-
dade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: caP PM 
Evair dos Santos ribeiro; cPf: 915.050.382-00; Valor: r$ 580,28. SUB 
TEN PM José Vicente de lima; cPf: 455.476.292-00; Valor: r$ 527,52. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1722/21/di/dF – Objetivo: A fim de Cumprir Diligências 
de iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: aba-
etetuba-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 20 a 21/09/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Jesus de 
Nazaré ferreira dos Santos; cPf: 427.085.912-15; Valor: r$ 282,22. SGT 
PM Jairo José Silva dos Santos; cPf: 431.829.412-91; Valor: r$ 263,76. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1723/21/di/dF – Objetivo: A fim de atender ao Chama-
do de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 31/08/2021; Quantidade de di-
árias: 01 de alimentação; Servidores: Sd PM cláudia feitosa lobo; cPf: 
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794.559.302-00; Valor: r$ 85,72. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1724/21/di/dF – Objetivo: Cumprir Diligências De 
conselho de disciplina; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Santarém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 22 a 23/08/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN 
PM rodrigo de cássio Monteiro dos Santos; cPf: 937.019.502-53; Valor: 
r$ 564,44.ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 1725/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; des-
tino: Bagre-Pa; Período: 22 a 24/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidor: cB PM luciano Machado alves; 
cPf: 808.891.662-34; Valor: r$ 379,80.ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1726/21/di/dF – Objetivo: Chamado De Justiça; Fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bagre-Pa; destino: 
São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 21 a 23/09/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: Sd PM cleison 
cardoso furtado; cPf: 019.143.132-08; Valor: r$ 506,40.ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1727/21/di/dF – Objetivo: Cumprir diligências de IPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 10 a 15/09/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN cEl PM daniel car-
valho Neves; cPf: 424.797.462-91; Valor: r$ 1.582,60. TEN PM fábio de 
araujo Sodre; cPf: 597.778.422-87; Valor: r$ 1.411,10. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 707387

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 34.705 
de 21/09/2021, referente as diárias, portarias nº 219/21-df, 220/21-df, 
221/21-df que gerou o protocolo de publicação: 706893.

Protocolo: 707155

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato Nota de Empenho: 
2021NE13665; Valor de r$ 14.999,99; emitida em 17SET21; origem: 
Pregão Eletrônico 005/2021 – CCC/PMPA; Recurso: Programa: 1502 – 
Segurança Pública; Ação: 26/7559 – Adequação das Unidades Policiais; 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Plano Interno: 
105rEfHMEBE; fonte do recurso: 0101 e 0301(recurso ordinário); ob-
jeto: contratação de Empresa /Especializada na Elaboração de Projetos 
de Gases Medicinais e Vácuo do Hospital da Polícia Militar do Estado do 
Pará - PMPa; Empresa contratada: c.S coSTa coMÉrcio E SErViÇoS; 
cNPJ: 26.904.546/0001-60; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNIOR – CEL QOPM, Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 707015
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato;Nota de Empe-
nho: 2021NE13787; valor de r$ 11.787,25; emitida em 20/09/21; ori-
gem: Pregão Eletrônico 006/2021 – CCC /PMPA; Recurso: Programa: 
06122129783380000 – Segurança Pública; Ação: 400091 – Realização de 
Missões de Alta Complexidade; Natureza da Despesa: 44905200 – Equipa-
mentos e Material Permanente; Plano interno: 4120008338E; fonte do re-
curso: 0101 (Tesouro do Estado); objeto: aquisição de uma SMarT TV lEd 
65”, TEla c/ rESolUÇÃo QlEd/4K(3.840x2.160); TEcNoloGia: frEES 
YNc PrEMiUM Pro, aNGUlo dE ViSao; WidE; SiSTEMa oPE racioNal 
TiZEN; coNEXoES: Wi-fi, BlUETooTH; PorTaS: 02 USB, 04 HdMi, frE-
QUÊNcia 120HZ; BiVolT, da Polícia Militar do Estado do Pará; Empresa 
contratada: a. P. c BoNa EirEli; cNPJ: 40.147.595./0001-27; ordENa-
DOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM, Comandante-
Geral PMPa.

Protocolo: 707114
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato NoTa dE EMPENHo: 
2021NE13168; Valor: r$24.900,00. oBJETo: ESParGidor dE GEN-
GiBrE. rEcUrSo: Evento: 400091; Uo: 66201; Programa de Trabalho: 
06125150282710000; fonte de recurso: 0661008754; Natureza de des-
pesas: 33903000; UGr: 660201; Pi: 1050008271c. EMPrESa: Er do 
BraSil iNdUSTria coMErcio Prod QUiM Ei; cNPJ: 17.700.001/0001-
41. ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM, 
comandante Geral da PM/Pa.

Protocolo: 707540
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato NoTa dE EMPENHo: 
2021NE13166; Valor: r$29.000,00. oBJETo: ciliNdro caNaliZador 
dE TrafEGo. rEcUrSo: Evento: 400091; Uo: 66201; Programa de Tra-
balho: 06125150282710000; fonte de recurso: 0661008754; Natureza de 
despesas: 33903000; UGr: 660201; Pi: 1050008271c. EMPrESa: Wd Si-
NaliZaÇÃo EirEli EPP; cNPJ: 07.782.978/0001-00. ordENador: JoSÉ 
DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM, Comandante Geral da PM/
Pa.

Protocolo: 707541

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coorde-
nador Estadual de defesa civil, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei e; considerando atender as exigências da lei federal nº 
8.666/1993; lei federal nº 12.462/2011 e decreto Estadual nº 1.974/2018 
e; considerando que o modo de disputa informado no preâmbulo do edital 
do rdc nº 003/2021 - cBMPa refere-se ao modo fEcHado, bem como 
no item 8 – DA FASE DE DISPUTAS, subitem 8.2. Contudo, encontra-se 
equivocadamente registrados condições do modo de disputa aBErTo nos 
subitens 8.3.2 a 8.6. o que trouxe insegurança jurídica para o certame 
dada a inconformidade e informação dúbia registrada em Edital. rESolVE: 
revogar o certame licitatório do rdc nº 003/2021 - cBMPa, com fulcro no 
art. 49 da lei nº 8.666/93 e art. 44 da lei nº 12.462/2011.
Belém-Pa, 20 de setembro de 2021.
Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 706938

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 139/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Praticagem 
Náutica do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Sandro luiz Gonzaga Santos
cPf: 686.174.022-53
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707065
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 138/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina operações Bá-
sicas Subaquáticas do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: ricardo leno anaissi Pereira
cPf: 693.964.342.72
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707057
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 135/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 3.000,00 (Três mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Natação Utilitá-
ria do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: carlos alberto ferreira Guimarães
cPf: 402.138.972-53
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707050
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 136/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: ricardo Miranda de Souza
cPf: 613.696.752-91
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707052
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 137/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estudos Técni-
cos de Salvamento aquático do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: raildo Monteiro dos Santos
cPf: 758.960.792-49
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707054
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 152/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Primeiros So-
corros do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Sanniery lisboa da Silva
cPf: 931.217.332-49
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707116
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 151/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Praticagem 
Náutica do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Edson dos Prazeres Viana
cPf: 726.305.312-87
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707112
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 148/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina operações Bá-
sicas Subaquáticas do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Ítalo de oliveira Sandoval
cPf: 885.630.492-91
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707099
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 150/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Praticagem 
Náutica do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Tony daleno Barros ribeiro
cPf: 693.986.232.34
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707104
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 149/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina operações Bá-
sicas Subaquáticas do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: João rodrigo Meireles de freitas
cPf: 817.663.782-34
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707101

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 144/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Vital Brasil araújo Monteiro filho
cPf: 002.617.882-64
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707084
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 145/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: leandro Tavares de almeida
cPf: 861.126.352-91
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707085
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 140/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Primeiros So-
corros do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Marcelo franco de araújo
cPf: 827.911.982-53
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707078
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 141/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Sobrevivência 
no Mar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: diego de andrade cunha
cPf: 936.179.092-72
ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707079
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 146/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Natação Utilitá-
ria do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Wellington Silva da Silva
cPf: 699.902.202-04
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707095
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 147/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Natação Utilitá-
ria do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
Contratado: Jeffersom José Garcia Negrão
cPf: 681.184.222-91
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707097



 diário oficial Nº 34.706  55 Quarta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2021

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 142/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Salvamento 
aquático do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Jedalias Barata Monteiro
cPf: 398.851.352-00
ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707081
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 143/2021 –cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: leandro Tavares de almeida
cPf: 861.126.352-91
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707082
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 153/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Primeiros So-
corros do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: reynan Silva das Neves
cPf: 006.518.032-17
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707119
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 154/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 1.600,00 (Mil e Seiscentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Salvamento 
aquático do curso de Guarda Vidas/2021
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Vital Brasil araújo Monteiro filho
cPf: 002.617.882-64
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707124
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 158/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 2.380,00 (dois Mil Trezentos e oitenta reais)
objeto: contratação de Supervisor do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Marcelo Santos ribeiro
cPf: 099.599.837-06
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707135
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 157/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 600,00 (Seiscentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Sobrevivência 
no Mar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: arthur Nascimento da câmara
cPf: 012.436.122-66
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707130

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 155/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 1.600,00 (Mil e Seiscentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Salvamento 
aquático do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Emerson leão ribeiro
cPf: 691.447.882-15
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707127
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 156/2021 – cBMPa
data de assinatura: 17/09/2021
Valor: r$ 600,00 (Seiscentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Sobrevivência 
no Mar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Nelinho Monteiro de araújo
cPf: 704.038.052-87
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707128

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021 – cBMPa
o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais HoMoloGa a adjudicação efetivada no Pregão Eletrônico 
nº 025/2021, cujo objeto é coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE liMPEZa, MaNUTENÇÃo PEriÓdica, PrEVENTiVa E 
corrETiVa dE PiSciNa, coM forNEciMENTo dE MÃo-dE-oBra, MaTE-
riaiS, ProdUToS QUÍMicoS E EQUiPaMENToS, no valor global de r$ r$ 
69.889,92 (Sessenta e nove mil, oitocentos oitenta nove reais e noventa e 
dois centavos), sendo vencedora a Empresa:
Empresa: l V X coMErcio E SErVicoS lTda, cNPJ: 07.340.740/0001-
16; Endereço: R Malaga, 380 – Quadra 179 Lote 27 Sala 01 – Bairro: JD 
Europa, Goiânia – GO, CEP: 74.330-560.
– Item 01 (Contratação de empresa especializada na limpeza e manu-
tenção de piscina com fornecimento de mão-de-obra, materiais, produtos 
químicos e equipamentos – 12 UNIDADES), tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
no Valor Unitário de r$ 5.824,16 e Valor Total de r$ 69.889,92 (Sessenta e 
nove mil, oitocentos oitenta nove reais e noventa e dois centavos).
Belém-Pa, 20 de Setembro de 2021.
HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – CEL QOBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 706942

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 045/sF/dF, de 10 de seteMBro de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando o decreto nº 1.180, de 2008 de 12 de agosto de 2008, que 
aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos;
considerando o decreto nº 1.052, de 23 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as normas ou procedimentos para os serviços administrativos, pre-
ventivos e operacionais (NSaPo);
considerando a instrução Normativa/aGE nº 02, de 28 de agosto de 2018, 
que estabelece informações adicionais, complementares ou de atualização 
aos ditados pelo decreto Estadual Nº 1.180/2008.
considerando a PorTaria Nº934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
em BG Nº01, de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder suprimento de fundos ao SUBTENENTE BM rr PEdro 
GUilHErME NaSciMENTo GoMES, cPf:330.564.042.15, Mf:5064074-1, 
no valor de r$1.000,00 (hum mil reais), que correrá a conta do Estado 
com a seguinte classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039 (serviço de pessoa jurídica)
R$ 1.000,00 – (despesas eventuais)(hum mil reais)
Fonte do Recurso: 0101000000 – recursos ordinários
art. 2º - o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 (quinze) dias para 
prestação de contas, após o prazo da aplicação.
art. 3º - o suprido deverá observar as orientações previstas em normas 
complementares.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaNAPOLO GOMES DE SOUZA – CEL QOBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 706974
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diÁria
.

Portaria Nº. 119/diÁria/cedec, de 21 de seteMBro de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
Art. 1º – Conceder diárias aos militares: CEL QOBM REGINALDO PINHEIRO 
doS SaNToS e SUB TEN QBM Marcio alBErTo carValHo da SilVa, 
05 (cinco) diárias de alimentação e 04 (quatro) diárias de Pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 2.611,26 (doiS Mil, SEiScENToS 
E oNZE rEaiS E ViNTE E SEiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de 
Belém-Pa para o município de Santarém-Pa, na região de integração do 
Baixo amazonas e com diárias do grupo B, nos períodos de 20 a 24 de 
setembro de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS – CEL QOBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 706964

oUtras MatÉrias
.

ordem de execução de serviços: 146/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°136/2021 - cBMPa
Valor: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: ricardo Miranda de Souza
cPf: 613.696.752-91
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707156
ordem de execução de serviços: 147/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°137/2021 - cBMPa
Valor: r$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estudos Técni-
cos de Salvamento aquático do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: raildo Monteiro dos Santos
cPf: 758.960.792-49
ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707157
ordem de execução de serviços: 148/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°138/2021 - cBMPa
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina operações Bá-
sicas Subaquáticas do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: ricardo leno anaissi Pereira
cPf: 693.964.342.72
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707159
ordem de execução de serviços: 149/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°139/2021 - cBMPa
Valor: r$ $ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Praticagem 
Náutica do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Sandro luiz Gonzaga Santos
cPf: 686.174.022-53
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707160

ordem de execução de serviços: 150/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°140/2021 - cBMPa
Valor: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Primeiros So-
corros do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Marcelo franco de araújo
cPf: 827.911.982-53
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707163
ordem de execução de serviços: 152/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°142/2021 - cBMPa
Valor: r$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Salvamento 
aquático do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Jedalias Barata Monteiro
cPf: 398.851.352-00
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707171
ordem de execução de serviços: 151/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°141/2021 - cBMPa
Valor: r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Sobrevivência 
no Mar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: diego de andrade cunha
cPf: 936.179.092-72
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707167
ordem de execução de serviços: 145/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°135/2021 - cBMPa
Valor: r$ 3.000,00 (Três mil reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Natação Utilitá-
ria do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: carlos alberto ferreira Guimarães
cPf: 402.138.972-53
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707151
ordem de execução de serviços: 153/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°143/2021 - cBMPa
Valor: r$ $ 1.400,00 (Mil e quatrocentos)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: leandro Tavares de almeida
cPf: 861.126.352-91
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707175
ordem de execução de serviços: 154/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°144/2021 - cBMPa
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
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fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Vital Brasil araújo Monteiro filho
cPf: 002.617.882-64
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707178
ordem de execução de serviços: 162/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°152/2021 - cBMPa
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Primeiros So-
corros do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Sanniery lisboa da Silva
cPf: 931.217.332-49
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707208
ordem de execução de serviços: 163/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°153/2021 - cBMPa
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Primeiros So-
corros do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: reynan Silva das Neves
cPf: 006.518.032-17
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707212
ordem de execução de serviços: 160/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°150/2021 - cBMPa
Valor: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Praticagem 
Náutica do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Tony daleno Barros ribeiro
cPf: 693.986.232.34
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707198
ordem de execução de serviços: 161/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°151/2021 - cBMPa
Valor: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Praticagem 
Náutica do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Edson dos Prazeres Viana
cPf: 726.305.312-87
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707201
ordem de execução de serviços: 157/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°147/2021 - cBMPa
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Natação Utilitá-
ria do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
Contratado: Jeffersom José Garcia Negrão
cPf: 681.184.222-91
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707190

ordem de execução de serviços: 155/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°145/2021 - cBMPa
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: leandro Tavares de almeida
cPf: 861.126.352-91
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707181
ordem de execução de serviços: 156/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°146/2021 - cBMPa
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Natação Utilitá-
ria do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Wellington Silva da Silva
cPf: 699.902.202-04
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707185
ordem de execução de serviços: 158/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°148/2021 - cBMPa
Valor: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina operações Bá-
sicas Subaquáticas do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Ítalo de oliveira Sandoval
cPf: 885.630.492-91
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707193
ordem de execução de serviços: 159/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°149/2021 - cBMPa
Valor: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina operações Bá-
sicas Subaquáticas do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: João rodrigo Meireles de freitas
cPf: 817.663.782-34
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707196
ordem de execução de serviços: 164/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°154/2021 - cBMPa
Valor: r$ 1.600,00 (Mil e Seiscentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Salvamento 
aquático do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Vital Brasil araújo Monteiro filho
cPf: 002.617.882-64
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707214
ordem de execução de serviços: 165/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°155/2021 - cBMPa
Valor: r$ 1.600,00 (Mil e Seiscentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Salvamento 
aquático do curso de Guarda Vidas.
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Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Emerson leão ribeiro
cPf: 691.447.882-15
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707218
ordem de execução de serviços: 166/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°156/2021 - cBMPa
Valor: r$ 600,00 (Seiscentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Sobrevivência 
no Mar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Nelinho Monteiro de araújo
cPf: 704.038.052-87
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707222
ordem de execução de serviços: 167/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°157/2021 - cBMPa
Valor: r$ 600,00 (Seiscentos reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Sobrevivência 
no Mar do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: arthur Nascimento da câmara
cPf: 012.436.122-66
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707225
ordem de execução de serviços: 168/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 17/09/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°158/2021 - cBMPa
Valor: r$ 2.380,00 (dois Mil Trezentos e oitenta reais)
Vigência: 17/09/2021 até 17/12/2021
objeto: contratação de Supervisor do curso de Guarda Vidas/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c.funcional: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
Elemento de despesa: 339015
contratado: Marcelo Santos ribeiro
cPf: 099.599.837-06
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 707231

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 
eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo: 1. contrato: 021/2019-Pce/Pa. Partes: PolÍcia 
ciVil do ESTado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. MEdEi-
roS f5 HoldiNG iNVESTiMENToS lTda. cNPJ nº 33.962.455/0001-
47. objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses. data da assinatura: 16/09/2021. orçamento: Programa 
de Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso origem do recurso. 
06.181.1502.8266.339039.0101 Estadual. Proc. nº 2021/885754. contra-
tada: MEdEiroS f5 HoldiNG iNVESTiMENToS lTda. Endereço: av. José 
Bonifácio s/nº Sala a, Bairro centro, Município de concórdia do Pará/Pa. 
ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. chefe de Ga-
binete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 707282

diÁria
.

Portaria Nº: 01634/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025803, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iTaiTU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/09/2021 a 
18/09/2021;

1. iPc VicTor NaSciMENTo corrEa - MaT: 5619645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. dPc daNiEl MaTToS MaTHiaS PErEira - MaT: 5914067

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01635/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025752, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de UrUa-
RÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/09/2021 a 
18/09/2021;

1. iPc SErGio HENriQUE SaNTaNa da coSTa - MaT: 5332958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc daTES BriTo da SilVa JUNior - MaT: 54194285
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01636/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025746, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iTaiTU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/09/2021 a 
18/09/2021;

1. dPc daNiEl alBrEcHT fErrEira - MaT: 5940586
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01637/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025739, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/09/2021 a 
16/09/2021;

1. iPc HElio da SilVa BraBo - MaT: 54183792
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc adalBErTo coSTa alMEida - MaT: 57190489
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01638/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025790, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ViTÓ-
RIA DO XINGU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
16/09/2021 a 17/09/2021;

1. iPc lEoNardo alEXaNdrE da lUZ PiMENTEl - MaT: 57198004
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01639/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211025362, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa lU-
ZIA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 18/09/2021 a 19/09/2021;

1. aGMEc raiMUNdo coNcEicao coSTa BraSil - MaT: 69841
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. ddiV JoSE roBErTo BlaNS da SilVa - MaT: 5958840
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01640/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1028436, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPE-
BAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/09/2021 
a 23/09/2021;

1. dPc lEaNdro PaES VilaS BoaS - MaT: 5913774
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. iPc MarcUS ViNiciUS SoarES laMarao - MaT: 5411750
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. iPc EVEraldo lUiS da coSTa BarBoSa - MaT: 5234328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

4. iPc JorGE PoNTES da SilVa - MaT: 54189356
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( SEiS Mil, SEiScENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS 
E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01641/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1026300, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/09/2021 a 20/09/2021;

1. aSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01642/2021 - dGPc/od/drF de 16 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1028423, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 15/09/2021 a 
18/09/2021;

1. iPc PaUlo Marcio da SilVa araGao - MaT: 8400702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc dENilSoN WaNdEr do carMo loUrEiro - MaT: 8400752
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc JUlio cESar TEiXEira da SilVa - MaT: 5233402
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. dPc EriSSoN fEliPE SEBrENSKi lEal - MaT: 5940468

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
5. iPc alEXaNdrE SoUZa MaTa - MaT: 8400716

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01643/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/989867, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/09/2021 a 
25/09/2021;

1. iPc TaMMiriS dE araUJo GUiMaraES frEiTaS - MaT: 5940307
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc fEliPE MiraNda dE frEiTaS - MaT: 57233534
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. dPc VicENTE lEiTE BarBoSa araUJo doS SaNToS - MaT: 5914125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. iPc MariaNa ToMaZ MacEdo - MaT: 5940078
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. EPc rENaTa PiMENTEl daNTaS - MaT: 57233677
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 5,934.50 ( ciNco Mil, NoVEcENToS E TriNTa E QUaTro 
rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01644/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1022904, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rEdEN-
ÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/09/2021 
a 25/09/2021;

1. iPc GilBErTo carloS da SilVa coNcEicao - MaT: 5856884
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc alciNEY ModESTo BraGa - MaT: 54183800
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc rUi PErEira doS SaNToS - MaT: 5411866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. dPc GlaUco ValENTiM carValHo do NaSciMENTo - MaT: 5826250
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01645/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1021660, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉliX 
DO XINGU, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 20/09/2021 a 26/09/2021;

1. TGiNfEST fErNaNdo lUiS MoraES da caMara - MaT: 55590300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
2. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

3. aGMEc JoSE JacKSoN caSTro crUZ - MaT: 71862
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01646/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211013511, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MariTUBa, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 20/09/2021 a 23/09/2021;

1. dPc JaNaiNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - MaT: 57192815
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01647/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025775, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
CRUZ DO ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
20/09/2021 a 25/09/2021;

1. dPc rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM - MaT: 5914092
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc lEaNdro da SilVa BraGaNca - MaT: 80845076
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. EPc fadia SoUSa fEliX NaUar - MaT: 5940340
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01648/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1033223, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/09/2021 a 
19/09/2021;

1. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01649/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1030730, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
MARIA DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
17/09/2021 a 18/09/2021;

1. iPc PaUlo cESar SoUZa doS rEiS - MaT: 12477030
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc darilSoN MoraES SoUZa - MaT: 54183798
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc liVio BrUNo ciriNo colarES - MaT: 5940257
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01650/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1035079, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/09/2021 a 
20/09/2021;

1. iPc rUTiNaldo PoNTES dE SoUSa - MaT: 54188918
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc dENilSoN dE SoUZa caldaS - MaT: 5841259
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc JoSE EdiNaldo SoUZa lEal - MaT: 8400777
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc ValBEr SilVa doS SaNToS - MaT: 57200476
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01651/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1028688, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoU-
RE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/09/2021 a 
18/09/2021;

1. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. EPc roSilENE SoUSa da rocHa - MaT: 54186966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
3. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
4. iPc idarliNdo lUcio da SilVa MEirElES - MaT: 5206626
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01652/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa crUZ do ara-
RI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/09/2021 a 
25/09/2021;

1. dPc ricardo PicaNco d’ aVila - MaT: 5940528
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01653/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025711, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/09/2021 a 
22/09/2021;

1. dPc Maria lidiaNE PiNHEiro - MaT: 5940423
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. EPc PaUliaNE da SilVa frEiTaS - MaT: 5940077
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01654/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrilÂNdia do Nor-
TE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/09/2021 a 
18/09/2021;

1. iPc TaMillYS ariadiNNY alVES MoTa - MaT: 5940218
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01655/2021 - dGPc/od/drF de 17 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025795, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/09/2021 a 
17/09/2021;

1. iPc carloS BENEdiTo dE PaUla SodrE - MaT: 5695090
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
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2. iPc faGNE MarcElo fraNco - MaT: 5940160
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01656/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025718, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TErra 
ALTA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/09/2021 
a 21/09/2021;

1. iPc carloS frEdErico caSTElo BraNco corrEa - MaT: 57233631
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

2. dPc Joao lUiS fErrao TEiXEira corrEia dE araUJo - MaT: 5940493
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 167.06 ( cENTo E SESSENTa E SETE rEaiS E SEiS cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01657/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211004303, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/09/2021 a 
25/09/2021;

1. iPc roSilENE BaraTa alEiXo corrEa - MaT: 5819407
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

2. iPc MaX TENTE liNS - MaT: 5887097
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

3. dPc lUiZ PaUlo Galrao filHo - MaT: 54188931
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

4. EPc JaNE HEllEN foNSEca dE JESUS - MaT: 5913817
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01658/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1025729, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacarEa-
CANGA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/09/2021 
a 23/09/2021;

1. iPc MiGUEl fErrEira JUNior - MaT: 5619319
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc aYrToN rUBENS BarBoSa fErrEira PorTo - MaT: 5940004
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. EPc iSaac MaTiaS doS SaNToS - MaT: 5940130
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. dPc MarcElo diNiZ SaNToS filHo - MaT: 5940454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

5. dPc VicENTE fErrEira GoMES - MaT: 5857449
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

6. dPc Joao MilHoMEM - MaT: 5913943
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

7. iPc roGErio EVaNGEliSTa liMa oliVEira - MaT: 5940193
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

8. iPc rafaEl carValHo GUiMaraES - MaT: 5941051
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

9. dPc daNiEl alBrEcHT fErrEira - MaT: 5940586
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

10. EPc BiBiaNo SilVa ViNHolTE - MaT: 5759480
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

11. EPc MaNoEl SilVa MoraES filHo - MaT: 5913834
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

12. iPc lUciaNa dE SoUSa oliVEira loBo - MaT: 5898979
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

13. EPc raiMUNdo PErEira dE carValHo NETo - MaT: 5725186
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
14. dPc doMiNGoS dJalMa rEGo PErEira - MaT: 64165
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

15. EPc GUSTaVo coSTa caSTro - MaT: 5940241
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

16. iPc roBErTo Sa dE oliVEira - MaT: 54194276
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,596.16 ( SETE Mil, QUiNHENToS E NoVENTa E SEiS rEaiS 
E dEZESSEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01659/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1003166, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/09/2021 a 
22/09/2021;

1. EPc iVo SoUSa PorTEla - MaT: 5940359
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. dPc alEXaNdrE do NaSciMENTo SilVa - MaT: 5914078
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

3. iPc KlEBEr SaNTiaGo MacHado - MaT: 57233645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

4. dPc SUElEN dE caSSia SaNToS da coSTa - MaT: 57233646
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

5. iPc ZENilda SaNcHES PUrEZa rodriGUES - MaT: 5206545
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
6. iPc JoSE riBaMar corrEa rodriGUES - MaT: 5693543

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
7. EPc adriaNE EliNE iSacKSSoN MaGalHaES - MaT: 57221675

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
8. dPc ViNNiciUS ariEl loBo oliVEira - MaT: 5940514

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
9. EPc EliZa aMElia dE oliVEira BaSToS dEMarcHi - MaT: 5913848

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
10. iPc VilMa criSTiNa fErrEira da coSTa - MaT: 8400757
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

11. iPc MoNica caroliNE doS SaNToS NaSciMENTo - MaT: 5913892
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

12. dPc MarcElo diaS MENdES - MaT: 5831423
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

13. EPc caMila SilVa corrEa - MaT: 54195825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
14. iPc arTUr HENriQUE dE SoUZa NETo - MaT: 5437598

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
15. dPc Mario GoNcalVES SaSTrE JUNior - MaT: 5914106
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 5,341.05 ( ciNco Mil, TrEZENToS E QUarENTa E UM rEaiS 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01660/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/989881, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/09/2021 a 
24/09/2021;

1. dPc TaiNaN MElo carQUEiJa MoNTEiro - MaT: 5940510
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. dPc alMir alVES oliVEira - MaT: 5914008
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01661/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1036925, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 17/09/2021 a 19/09/2021;

1. ddiV Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo - MaT: 54185815
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)



62  diário oficial Nº 34.706 Quarta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2021

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01662/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1038068, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPE-
BAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/09/2021 
a 27/09/2021;

1. EPc MarcUS ViNiciUS filGUEiraS MaToS - MaT: 54183825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01663/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211015790, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar OPERAÇÃO DOCUMENTO, no período de 20/09/2021 
a 22/09/2021;

1. EPc Maria NorMa da SilVa GUrJao MaToS - MaT: 57444
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01664/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211036370, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
CRUZ DO ARARI, a fim de realizar OPERAÇÃO DOCUMENTO, no período de 
20/09/2021 a 23/09/2021;

1. daS SaNdro TaVarES doS SaNToS - MaT: 5931128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. ddiV MarcoS aUGUSTo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946304
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01665/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 20/09/2021 a 20/09/2021;

1. dPc THiaGo carNEiro rodriGUES - MaT: 57233571
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01666/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 20/09/2021 a 21/09/2021;

1. iPc SilaS cHaVES aPiNaGES - MaT: 57200175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01667/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar ParTiciPaÇÃo EM cUrSoS dE aPErfEiÇoaMENTo, no período de 
20/09/2021 a 25/09/2021;

1. dPc GErMaNo GEraldo carNEiro do ValE - MaT: 54188928
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. dPc HENriQUE JoSE Boa MorTE da coSTa - MaT: 54188905
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01668/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 20/09/2021 a 25/09/2021;

1. iPc iGor raMoN JUca MaraNHa - MaT: 5918714
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc MarcEl SilVa doS rEiS - MaT: 5940291
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc rodriGo oaSTa foNSEca - MaT: 5913927
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
4. dPc MadSoN EVaNGEliSTa dE caSTro - MaT: 5940452

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01669/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 20/09/2021 a 20/09/2021;

1. iPc EdEr PErEira doS SaNToS - MaT: 57199822
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc JESSica dE MoraES PriMo - MaT: 5940143
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

3. MPc rEGiNaldo da SilVa alVES - MaT: 5176387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01670/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1039931, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19/09/2021 a 
21/09/2021;

1. iPc PaUlo Marcio da SilVa araGao - MaT: 8400702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc dENilSoN WaNdEr do carMo loUrEiro - MaT: 8400752
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc JUlio cESar TEiXEira da SilVa - MaT: 5233402
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. dPc EriSSoN fEliPE SEBrENSKi lEal - MaT: 5940468
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
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5. iPc alEXaNdrE SoUZa MaTa - MaT: 8400716
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 2,967.25 ( doiS Mil, NoVEcENToS E SESSENTa E SETE 
rEaiS E ViNTE E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 01671/2021 - dGPc/od/drF de 20 de setembro 
de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1042563, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/09/2021 
a 21/09/2021;

1. iPc PEdro PaUlo fErrEira da SilVa - MaT: 5463335
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. iPc alESSaNdro doS SaNToS cardoSo - MaT: 5865816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

3. iPc faBricio TorrES PiNHEiro caSTElo - MaT: 57233486
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 706952

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida
contrato: 135/2018-Pc/Pa PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a Empresa coNEcTa SErViÇoS coMÉrcio E coN-
SErVaÇÃo lTda. cNPJ nº 05.620.382/0001-70 objeto: reconhecimento 
de dívida correspondente ao período de Novembro e dezembro/2020, re-
ferente as Notas fiscais nº 5684 e 5685. Valor: r$=20.400,00. assinatu-
ra: 15/09/2021. orçamento: Programa de Trabalho Natureza da despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 40101.06.422.1500.8804.339093.
0101 Estadual. Proc. nº 2021/274951. contratada: coNEcTa SErViÇoS 
coMÉrcio E coNSErVaÇÃo lTda. Endereço: rod. Mário covas , alameda 
Karina nº 20, Bairro: coqueiro, Belém/Pa, cEP 66.650-000, fone: (91) 
3235-6591. ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 707279
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 047/2021-Pce/PMNP
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa, cNPJ nº 10.221.786/0001-
20. Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando 
dar apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de 
Novo Progresso/Pa. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
da publicação. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 21/09/2021. Processo 
nº 2021/94027. Prefeito: Gelson luiz dill. Prefeito de Novo Progresso/Pa. 
Endereço: Travessa Belém, nº 768, Bairro: Jardim Europa, cEP: 68.193-
000, Novo Progresso/Pa. ordenador: Walter resende de almeida. delega-
do Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 048/2021-Pce/PMP
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Prainha/PA, CNPJ nº 04.860.854/0001-07. Classifi-
cação do objeto: cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio às 
atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emissão de 
carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de Prainha/Pa. 
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação. foro: 
Belém-Pa. data da assinatura: 21/09/2021. Processo nº 2021/660025. 
Prefeito: davi Xavier de Moraes. Prefeito de Prainha/Pa. Endereço: rua 
Barão do rio Branco, nº 55, Bairro: centro, cEP: 68.130-000, Prainha/Pa. 
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 049/2021-Pce/PMQ
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Quatipuru/Pa, cNPJ nº 01.612.367/0001-29. clas-
sificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio 
às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emis-
são de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de 
Quatipuru/Pa. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da 
publicação. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 21/09/2021. Processo 
nº 2020/600017. Prefeito: luiz Pereira de Sousa. Prefeito de Quatipuru/
Pa. Endereço: rua cônego Siqueira Mendes, s/nº, Bairro: centro, cEP: 
68.709-000, Quatipuru/Pa. ordenador: Walter resende de almeida. dele-
gado Geral da Polícia civil/Pa.

eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 050/2021-Pce/PMt
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
a Prefeitura Municipal de Traquateua/Pa, cNPJ nº 19.181.068/0001-42. 
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município 
de Traquateua/Pa. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
da publicação. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 21/09/2021. Processo 
nº 2020/363513. Prefeito: José Braulio da costa. Prefeito de Traquateua/
Pa. Endereço: avenida Mário Nogueira de Sousa, s/nº, Bairro: centro, cEP: 
68.647-000, Traquateua/Pa. ordenador: Walter resende de almeida. de-
legado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 707080
LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis

ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

ParEcEr
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNi-
DADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo nº 
2021/1032512 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº dE ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo
1 5293 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 6243 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 7963 cPU 2Ncl.,2.8GHZ,cH 3 MB, 1GB ddr2, Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 10122 coMPUTador 2.53GHZ, 256MB raM, Hd 80GB, iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 12320 TEclado Padrao diM iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 20036 coMPUTador corE 2, 2,6GHZ, 2GB raM, Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo
7 21285 radio TraNScEPTor dE VHf/fM, 45W,64 iNSErVÍVEl doaÇÃo
8 22522 MoNiTor dE VidEo lcd, 21,5`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
9 23017 TEclado PS-2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo
10 29013 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ, 4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo
11 29197 MoNiTor dE VidEo lcd, 20`` iNSErVÍVEl doaÇÃo
12 29545 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ,4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo
13 36327 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ,4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo
14 36329 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ,4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo
15 36365 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ,4GB raM iNSErVÍVEl doaÇÃo
16 47292 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo
17 48478 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo
18 59584 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal BiVolT iNSErVÍVEl doaÇÃo
19 61720 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal BiVolT iNSErVÍVEl doaÇÃo
20 61732 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal BiVolT iNSErVÍVEl doaÇÃo
21 61965 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal BiVolT iNSErVÍVEl doaÇÃo
22 62986 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal BiVolT iNSErVÍVEl doaÇÃo
23 104477 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal, BiVolT, oN liNE iNSErVÍVEl doaÇÃo
24 131057 NoBrEaK 1200Va, SENoidal, iNTEraTiVo, 6 iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 707345

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N º331 de 20/09/2021-daF
NoME: raiSSa PErEira dE ToMMaSo
carGo: Perito Médico legista MaTrÍcUla:5948833/1
PErÍodo:20.08.2021 à 15.02.2022.

Protocolo: 707111

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N º333 de 20/09/2021-daF
NoME: HaMilToN JoSÉ TaVarES diaS
carGo: Motorista MaTrÍcUla:57195109/1
PErÍodo:08.07/2021 à 06.08.2021.

Protocolo: 707168
Portaria Nº 328 de 20/09/2021 – daF
SErVidor: carloS alBErTo aVEliNo GoMES
carGo: Motorista MaTrÍcUla: 57200771/1
PErÍodo: 15.08.2021 à 29.08.2021
Portaria Nº 329 de 20/09/2021 – daF
SErVidor: GErSoN MEdEiroS da SilVa
carGo: Perito criminal MaTrÍcUla: 3386643/2
PErÍodo: 04.08.2021 à 18.08.2021
Portaria Nº 330 de 20/09/2021 – daF
SErVidor: JacilENE SiQUEira dE araGÃo
carGo: auxiliar Técnico de Perícias MaTrÍcUla: 5829704/4
PErÍodo: 15.07.2021 à 24.07.2021

Protocolo: 707089
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errata
.

errata
errata da Portaria Nº. 044/2021 - correGedoria do cPc “rc”, 
de 17 de setembro de 2021. Publicada no doE n° 34.704 do dia 20 de 
setembro de 2021.
onde se lê: PorTaria Nº. 044/2021 - corrEGEdoria do cPc “rc”, de 
17 de setembro de 2021
Leia-se: PorTaria Nº. 045/2021 - corrEGEdoria do cPc “rc”, de 17 
de setembro de 2021
onde se lê: memorando n° 87/2021 da Gerência do Núcleo de Serviços
Leia-se: Oficio n° 000361/2121 PGE-GAB-PCTA.
daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra corregedora do cPc “rc”

Protocolo: 707369

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 039/2021 – cPc rc
Processo nº 2021/471693
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE oUTSoUrciNG dE iMPrESSÃo E diGiTaliZaÇÃo coM 
EQUiPaMENToS diGiTaiS NoVoS dE cÓPia, iMPrESSÃo E diGiTaliZa-
ÇÃo, com manutenção e assistência técnica autorizada de forma preven-
tiva e corretiva dos equipamentos ofertados, assim como fornecimento de 
todos os suprimentos e consumíveis (papel a4, toner, cilindro, revelador, 
ribbons e demais para operação dos equipamentos) e fornecimento de sis-
temas e soluções de gestão dos serviços conforme descritos no Termo de 
Referência, para atender as necessidades do Centro de Perícias Científicas 
renato chaves, pelo período de 12 (doze) meses.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 05 de outubro de 2021, às 10H (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 707086
Pregão eletrônico nº 047/2021 – cPc/rc
PaE nº 2021/343152
objeto: a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS dE GErÊNcia EM SEGUraNÇa da iNforMaÇÃo 
Por MEio dE firEWall dE Borda, iNclUiNdo a diSPoNiBilidadE dE 
EQUiPaMENToS, SofTWarES, iMPlaNTaÇÃo E SUPorTE TÉcNico, PElo 
PErÍodo dE 12 (doZE) MESES.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 04 de outubro de 2021, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane do Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 707040
Pregão eletrônico nº 048/2021– cPc”rc”
Processo:2021/320714 e 2021/322858 - PaE
objeto: aquisição de Material de consumo e Permanente, para o labora-
tório de Toxicologia, Instrumental e Biologia Forense, a fim de atender as 
necessidades deste Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 05 de outubro de 2021, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 707064
Pregão eletrônico nº 046/2021 – cPc/rc
PaE nº 2021/816026
objeto: aquisição de Material Permanente, para o laboratório de Toxico-
logia, instrumental e Biologia forense, desta Sede do centro de Perícias 
Científicas “Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 04 de outubro de 2021, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 707032

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 043/2021 / Processo: 2021/320714 - Pae
comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe, com vista na 
aquisição de Material de consumo e Permanente, para o laboratório de To-
xicologia, Instrumental e Biologia Forense, a fim de atender as necessida-
des deste Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, restou fracassada.
Belém, 21 de setembro de 2021.
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes

Protocolo: 707344

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
(PaE nº 2021/435771)
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do 
processo nº 2021/435771, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 037/2021 / SRP nº 001/2021 – CPC – RC, que tem objeto 
a AQUISIÇÃO DE MESAS DE NECROPSIA a fim de atender as necessidades 
deste Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (sede), unidades regio-
nais e Núcleos avançados.
rESolVE:
I – ADJUDICAR E HOMOLOGAR o objeto do Pregão Eletrônico nº 
037/2021, por “Menor Preço por item”, no qual foi consagrada vencedo-
ra à SolaB EQUiPaMENToS Para laBoraTorioS EirEli (cNPJ/Mf nº 
05.869.012/0001-70), pela oferta de r$ 2.068,000,00 (dois milhões e 
sessenta e oito mil reais).
II – Determinar à Comissão Permanente de Licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
III – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
IV – Os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 21 de setembro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral

Protocolo: 707539

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1174/ 2021
adriaNa QUiNTiliaNo dE BriTo
MaTrÍcUla: 5951969
carGo: auxiliar operacional
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
MUllEr BrENo dE SoUSa oEiraS
MaTrÍcUla: 6403822
carGo: Motorista
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 03/09/2021 a 08/09/2021
oBJETiVo: operação 7 de Setembro.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 707311
Portaria N°. 1188/ 2021
aNa Maria raBElo coSTa
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
dJair Garcia loPES
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
fErNaNdo doUGlaS JardiM SaNToS
MaTrÍcUla: 54188040/1
carGo: Perito criminal
rodriGo loPES da coSTa
MaTrÍcUla: 54189294
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 03/09/2021 a 08/09/2021
oBJETiVo: operação independência 2021.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1234/ 2021
alaN JUNio SalGado dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57216516
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 06/09/2021 a 10/09/2021
oBJETiVo: Translado de material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1261/ 2021
alaN JUNio SalGado dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57216516
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 13/09/2021 a 19/09/2021
oBJETiVo: deslocar a viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1201/ 2021
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 11/09/2021 a 12/09/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 707305
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Portaria N°. 920/ 2021
faBriZia dE oliVEira alViNo raYol
MaTrÍcUla: 5888118/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 22/08/2021 a 31/08/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1221/ 2021
THiaGo ValENTE NoVaES
MaTrÍcUla: 5719442
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 06/09/2021 a 10/09/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1183/ 2021
MaNoEl doS SaNToS corrÊa
MaTrÍcUla: 3154297/2
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 04/09/2021 a 15/09/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1212/ 2021
lUiZ fErNaNdo loBaTo da SilVa
MaTrÍcUla: 5936827
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 08/09/2021 a 15/09/2021
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 707309
Portaria N°. 1129/ 2021
aNdrE lUiS Sfair da coSTa SarMENTo
MaTrÍcUla: 5894938/1
carGo: Perito criminal
aNTÔNio carloS riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 5941895
carGo: Motorista
carloS alBErTo oliVEira BraGa
MaTrÍcUla: 5819016
carGo: Perito criminal
cidadE: acara - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 28/07/2021
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1198/ 2021
JoÃo EliaS NoGUEira da SilVa
MaTrÍcUla: 54188042/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 11/08/2021 a 21/08/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 707136

torNar seM eFeito
.

Portaria N º305 de 24/08/2021-daF
PUBlicada No doE 34.683 dE 27/08/2021
NoME: HaMilToN JoSÉ TaVarES diaS
licENÇa SaUdE -20/06/2021 à 19/07/2021

Protocolo: 707140

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicado
com base no item 10.1.2, do Edital 013/2021, resolvo desclassificar o 
candidato Sr. GUSTaVo lUSToSa ParaGUaSSU, selecionado para o cargo 
de Perito Médico Legista – Parauapebas, na 01ª colocação do Processo 
Seletivo Simplificado 003/2021.
Belém, 21 de Setembro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 707257

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

retiFicaÇÃo de editaL
editaL ProGraMa cNH Pai d’ÉGUa Nº 01/2021- dG/detraN
onde se lê:
“2. Serão disponibilizadas 5.000 (cinco mil) vagas para atender todo o 
Estado do Pará, de acordo com o anexo i deste Edital, e serão divididas 
na proporção de:

2.1 – 3.000 (três mil) vagas para a CNH Metropolitana;
2.2 – 2.000 (duas mil) vagas para a CNH Interior;”
(…)
Leia-se:
“2. Serão disponibilizadas 10.000 (dez mil) vagas para atender todo o Es-
tado do Pará, de acordo com o anexo i deste Edital, e serão divididas na 
proporção de:
2.1 – 6.000 (seis mil) vagas para a CNH Metropolitana;
2.2 – 4.000 (quatro mil) vagas para a CNH Interior;”
(…)
MarcElo liMa GUEdES
dirETor-GEral
aNeXo i

EdiTal i - diViSÃo dE 10.000 VaGaS - aNo 2021

caTEGoria rEGioNaliZada ESTUdaNTE
30%

aMPla
coNcorrÊNcia 

30%

Pcd 
10% 

MUlHErES 
30% GEral

1ª cNH “a” Metropolitana 450 450 150 450 1500

1ª cNH “a” interior 300 300 100 300 1000

1º cNH “a” ToTal 750 750 250 750 2500

1ª cNH “B” Metropolitana 450 450 150 450 1500
1ª cNH “B” interior 300 300 100 300 1000
1º cNH “B” ToTal 750 750 250 750 2500

adição “a” Metropolitana 226 222 76 226 750
adição “a” interior 150 150 50 150 500
adição “a” ToTal 376 372 126 376 1250

adição “B” Metropolitana 226 222 76 226 750
adição “B” interior 150 150 50 150 500
adição “B” ToTal 376 372 126 376 1250

Mudança de “B” para “d” Metropolitana 450 600 0 450 1500
Mudança de “B” para “d” interior 300 400 0 300 1000
Mudança de “B” para “d” Total 750 1000 0 750 2500

ToTal 3002 3244 752 3002 10000

Protocolo: 707571

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 219/2021-cGd/Pad diVersas, de 17/09/2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo o requerimento sob protocolo nº 2021/1032836, formu-
lado pela servidora Vanda Maria Peixoto ferreira de carvalho, em que soli-
cita pedido de revisão de suspensão para conversão em multa da penalida-
de aplicada pela PorTaria Nº 211/2021-cGd/Pad/diVErSaS, publicada 
no doE nº 34.697, de 14/09/2021, nos autos do Processo administrativo 
disciplinar  nº 2019/535879;
coNSidEraNdo a manifestação jurídica exarada pela corregedoria Geral, 
através do Parecer nº 04/2021-corrEGEdoria GEral/oUTroS, opinan-
do pelo deferimento do pedido;
r  E  S  o  l  V  E: 
i- dEfErir  o pedido de conversão de pena de suspensão em multa, com 
as mesmas motivações expostas no Parecer nº 04/2021-corrEGEdoria 
GEral/oUTroS, na base de 50% por dia de remuneração, conforme §3º 
do art. 189 do regime Jurídico Único. devendo o servidor requerente per-
manecer em exercício durante o período. 
II – À Coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente 
ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN-Pa
Portaria Nº 214/2021-siNd. PUNitiVa/diVersos, de 
10/09/2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos do decreto nº 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará-dETraN/Pa.
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N°1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para aplicar sanções administrativas 
de repreensão e suspensão de 30 (trinta) dias;
coNSidEraNdo os autos do Processo de Sindicância Punitiva nº 
2017/27208, instaurado através da PorTaria Nº 06/2018-cGd/SiNd. PU-
NiTiVa, publicada no doE nº 33.756, no dia 10/12/2018, para apurar pos-
síveis irregularidades nos atos e condutas de servidor deste departamento 
de Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o relatório conclusivo da comissão Sindicante e os funda-
mentos jurídicos apresentados nos Parecer correicional nº 49/2021-cor-
rEGEdoria GEral, que concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos por 
insuficiência de provas.
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r E S o l V E:
I – ACATAR o Relatório da Comissão Processante e o Parecer Correicional 
nº 49/2021-corrEGEdoria GEral.
II – DETERMINAR o ARQUIVAMENTO do Processo de Sindicância Punitiva 
nº 2017/27208, instaurado através da PorTaria Nº 06/2018-cGd/SiNd. 
PUNiTiVa, publicada no doE nº 33.756, no dia 10 de dezembro de 2018, 
por insuficiência de provas.
III – ENCAMINHAR à Corregedoria Geral do DETRAN para que adote as 
providências para o pleno cumprimento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ P. MiraNda
corregedor chefe, dETraN/Pa.
Portaria Nº 216/2021-cGd/siNd. iNVestiGatiVa/diVersas, 
de 17/09/2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar; 
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 03/2021-cSi, de 13.09.2021, 
subscrito pela Presidente da comissão luciana Moraes cordeiro, por meio 
do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a conclusão do 
Processo de Sindicância investigativa nº 2021/775367 (cópia dos procedi-
mentos 2020/557338, apenso 2020/930499).
r  E  S  o  l  V  E: 
I – PRORROGAR, por 30 dias, o prazo do Processo de Sindicância Investi-
gativa instaurado pela PorTaria Nº 09/2021-cGd/ SiNd. iNVESTiGaTi-
Va, publicada no doE nº 34.655, de 30.07.2021, para dar continuidade 
a investigação e devida conclusão dos trabalhos, a partir de 14.09.2021;
II – À Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares e à Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor-chefe

Protocolo: 706935

.

.

errata
.

errata
NÚMero de PUBLicaÇÃo:699829
EXTraTo do TErMo dE crEdENciaMENTo N° 052/2021, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.34.688, edição de 02/09/2021.
onde se lê:
clÍNica MEdTraNSiT, inscrita no cNPJ nº 23.437.738/0001-04
Leia-se:
clÍNica MEdTraNSiT, inscrita no cNPJ nº 23.437.738/0003-76

Protocolo: 707398

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2972/2021-daF/cGP, de 03/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN- Pa, usando das atribuições que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/935785;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia ( 14 e ½ ) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os 
municípios de Jacundá, no período de 12/09 à 18/09; e acará, no período 
de 19/09 à 26/09/2021, a fim de ministrar o Curso de Agente Multiplicador 
nos municipios acima citados.

NoME MaTricUla
GEiSa acácia TaVarES 57195631/1

cilENE PErEira oliVEira 55586944/2
Maria clara daS NEVES 57175783/1

Maria do Socorro TEiXEira da SilVa 30040/1
adaiaS dE oliVEira SaNToS 57226609 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2976/2021-daF/cgp, de 03/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/844240;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia ( 29 e ½ ) diárias a 
servidora abaixo especificada referente ao deslocamento de Belém para 
o município de Castanhal, no período de 08/09 à 07/10/2021, a fim de 
realizar atendimento em processos de habilitação na ciretran do referido 
municipio.

nome matricula
aNa do Socorro TriNdadE dE MoraES 57175599/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2977/2021-daF/cgp, de 03/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/939175;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de São Felix do Xingu - 30/08 a 12/09/2021, a fim de 
realizar a guarda, organização para digitalização de documentos emitidos 
por este detran/Pa.

nome matricula
EriKa dE faTiMa PErEZ SoUZa 5959653 /1

Marco aNToNio SaNToS riBEiro 80845596 /1
lorENa lETicia rEiS BaraTa 5909925 /3

MarcElo MoNTEiro dE caSTilHo 57195480 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2978/2021-daF/cgp, de 03/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/943398;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia ( 07 e ½ ) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os municí-
pios de canaã dos carajás, no período de 29/08 à 01/09; e Marabá, no pe-
ríodo de 02/09 à 05/09/2021, a fim de desenvolver o Programa Segurança 
Viária Por Todo o Pará, executando projetos nas três áreas de segurança 
viária: Engenharia, Educação e fiscalização, nos municípios acima citados.

nome matricula
José bento andrade gouveia junior 80845362/5
roSa Maria da SilVa BoHadaNa 5953242/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2979/2021-daF/cgp, de 03/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/941595;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia ( 14 e ½ ) diárias ao servidor 
abaixo especificado referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o Município de Salinópolis, no período de 03/09 à 17/09/2021, a fim de 
acompanhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito no re-
ferido município, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria 
Técnica e operacional.

nome matricula
ivan carlos feitosa Gomes 57198371/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2980/2021-daF/cgp, de 03/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/932589;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia ( 25 e ½ ) diárias a servi-
dora abaixo especificada referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Bragança, no período de 13/09 à 08/10/2021, a fim 
de realizar atendimento e retaguarda de processos de veículos na ciretran 
do referido municipio.

nome matricula
PaUla criSTiaNE ViaNa da coSTa 57197141/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2981/2021-daF/cgp, de 03/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/932530;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia ( 25 e ½ ) diárias a 
servidora abaixo especificada referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Bragança, no período de 13/09 à 08/10/2021, 
a fim de realizar atendimento de processos de habilitação na Ciretran do 
referido municipio.

nome matricula
ana paula farias brown 80845544/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2982/2021-daF/cgp, de 03/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/911985;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia ( 25 e ½ ) diárias a 
servidora abaixo especificada referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Eldorado dos carajás, no período de 13/09 à 
08/10/2021, a fim de realizar atendimento de processos de habilitação na 
ciretran do referido municipio.

nome matricula
roSElY SoUZa PErEira 3263134/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2983/2021-daF/cgp, de 03/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/926338;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia ( 23 e ½ ) diárias a 
servidora abaixo especificada referente ao deslocamento do Município de 
castanhal para o Município de São Miguel do Guamá, no período de 08/09 
à 01/10/2021, a fim de realizar vistoria veicular na referida Ciretran.

nome matricula
Thalita deboran Sucupira ferreira 5812488 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2984/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/948994;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os Municípios de Santa Izabel do Pará – 13/09/2021, Vi-
gia – 14/09 e 15/09/2021, Castanhal – 16/09 à 19/09/2021, Igarapé-Açú 
– 20/09 à 23/09/2021, Salinópolis – 24/09 à 26/09/2021, Capanema – 
27/09 à 30/09/2021, Bragança – 01/10 à 03/10/2021, Capitão Poço – 
04/10 à 06/10/2021, Mãe do Rio – 07/10 e 08/10/2021, São Miguel do 
Guamá – 09/10 à 12/10/2021, a fim de realizar levantamento da estrutura 
da rede lógoca para implantação de novos Switches.

nome matricula
Uberlande costa Sousa 54187004 /2
celso Nazareno da Silva 3573 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2987/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/943742;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os Municípios de Itaituba – 08/09 à 11/09/2021, Caste-
lo dos Sonhos – 12/09 à 15/09/2021, Santarém – 16/09 à 19/09/2021, 
Óbidos - 20/09 à 22/09/2021, Oriximiná – 23/09 à 25/09/2021, Altamira/
Belém – 26/09 à 01/10/2021, a fim de realizar vistorias técnicas para 
credenciamento e renovação de credenciamento da cfc’s nos municipios 
acima citados.

nome matricula
antonio do carmo Braga filho 57192792 /1

raimundo fabio de Paiva 57174397 /2
José luiz Tavares da Silva 3261638 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2988/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/965255;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os Municípios de Salinópolis - 14/09 a 16/09/2021, capanema 
– 17/09 a 18/09/2021, Capitão Poço – 19/09 a 20/09/2021, São Miguel do 
Guamá – 21/09 a 22/09/2021 e Castanhal – 23/09 a 25/09/2021, a fim 
de realizar vistoria de credenciamento, renovação de credenciamento e 
acompanhamento de regularidade das cfc’s, de acordo com a resolução 
789/2020 do coNTraN, nos referidos municípios.

nome matricula
JoÃo BaTiSTa Maia MElo 80845609 /1

EliSaNGEla SoarES da coNcEiÇÃo 57196790 /1
amiraldo correa Seabra Junior 54194721/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2989/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/967039;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Marabá para o Município de canaã dos carajás, no período de 14/09 a 
05/10/2021, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ções de fiscalização de trânsito no referido município, em cumprimento a 
cronograma de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Gilmar ramos da costa 57201691 /1

João Bosco Mendes Júnior 57201706 /1
José Maurício rocha 3162630/4

orival ferreira Guimarães 57201368 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2995/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/896862;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município 
de castanhal para o Município de Paragominas, no período de 30/08 a 
24/09/2021, a fim de realizar atendimento de habilitação na referida CI-
rETraN.

nome matricula
MarcElo JardEl da SilVa MacEdo 57196225 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2996/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/942740;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os Municípios de Capanema – 21/09 à 27/09/2021, Capitão 
Poço – 28/09 à 04/10/2021, São Miguel do Guamá – 05/10 à 10/10/2021, 
a fim de realizar para realizar manutenção corretiva de urgência nos cir-
cuitos elétricos dos aparelhos de refrigeração, iluminação e tomadas das 
ciretrans dos referidos municípios.

nome matricula
itaí augusto figueira de Sousa 57196684 /1

osvaldo Simões carvalho 3266273 /1
Sérgio antonio lima Barros 57196682 /1

iranildo fernandes de oliveira 3261700 /1
Geraldo Sérgio de assis 3262650 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2997/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/786833;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o Município de rondon do Pará, no período de 13/09 a 
08/10/2021, a fim de realizar realizar e concluir processos de veículos na 
referida cirETraN.

nome matricula
VicTor MarQUES dE SoUSa 5951208 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2998/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/785405;
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r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Aba-
etetuba para o Município de cametá, no período de 13/09 a 08/10/2021, a 
fim de realizar realizar de veículos na referida CIRETRAN.

nome matricula
cleberson rodrigues Pantoja 57195652 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2999/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/921360;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Salinópolis, no período de 08/09 a 07/10/2021, 
a fim de realizar realizar atendimento de veículos na referida CIRETRAN.

nome matricula
Thiago de souza serrão 57194011 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2990/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/967460;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e ½) diárias aos servidores 
abaixo especificados referentes ao deslocamento do Municipio de Altamira 
para o Município de Brasil Novo, no período de 15/09 à 30/09/2021, com 
a finalidade de desempenhar suas atividades funcionais, em Operações 
de fiscalização de Trânsito, em cumprimento a programação da dTo no 
referido município, e no cumprimento do Ofício n° 322/2020 – PM/PJ/BN.

nome matricula
EliSSaNdra HElENa cHiariNi dE MoUra SaNTaNa 54185273/2

JoSÉ NETo SaNToS alVES 57223373/2
Marco aUrElio rEiS SENa 57201765/1

SiMoNE cUNHa doS SaNToS 57220904/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2991/2021-daF/cgp, de 08/09/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/967947;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e ½) diárias aos servidores 
abaixo especificados referentes ao deslocamento do Municipio de Parago-
minas para o Município de Tomé-açu, no período de 18/09 à 25/09/2021, 
com a finalidade de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ções de fiscalização de Trânsito, em cumprimento a programação da dTo 
no referido município.

nome matricula

alexandre dos santos da silva 57201985/1

Edimar soares moreira 57201944/1

Jorgean carlos ferreira frazão 5119570/5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 707045

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 2470/2021 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 17 de seteMBro de 2021.
Nome: aNGEla MalaTo dE araUJo MarQUES, Matrícula nº 5062870/1; 
cargo: Téc. em Gestão Penitenciária - Psicologia.
Período aquisitivo: 2014/2017
Período de Gozo: 13/09/2021 a 12/10/2021.

Protocolo: 706961

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 713/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 21 de setembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor rodriGo diaS TEiXEira - Matrícula funcio-
nal nº 4223513 como fiscal titular e a servidora RAQUEL DO NASCIMEN-
TO PINTO LIMA - Matrícula Funcional nº 5960250 como fiscal suplente do 
contrato administrativo nº 145/2021/SEaP, celebrado entre a empresa l 
carValHo coMErcio E SErVicoS EirEli e a SEcrETaria dE ESTado 
DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, cujo objeto é aquisição de 
máquinas para implantação de 38 (trinta oito) células produtivas de fabri-
cação de sandálias em 30 (trinta) unidades prisionais do Estado do Pará.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária
.

Protocolo: 707306
Portaria N° 711/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 21 de setembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora cHriSTiaNE TaVarES dUarTE - Matrícula 
Funcional nº 5957640 como fiscal titular e a servidora KÁTIA VANILZA 
SOUZA DA SILVA - Matrícula Funcional nº 54188513 como fiscal suplente 
do contrato administrativo nº 141/2021/SEaP, celebrado entre a empresa 
V o BEGoT EPP e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENi-
TENCIÁRIA – SEAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de áGUa MiNEral NaTUral para as Sedes administrati-
vas e Unidades Penitenciárias, pertencentes a esta SEcrETaria dE ESTa-
do dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do ESTado do Pará..
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 707298
Portaria N°2474/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 20 de setembro de 2021.
dESiGNar (o) a servidor (a) aNToNio EdSoN liMa dE SoUZa, matrícula 
funcional n° 5910546, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com 
lotação no Presídio Estadual Metropolitano I – PEM I, em substituição à 
servidora fErNaNda criSTiNa doS PaSSoS loBaTo, matrícula funcional 
n° 54196368, em virtude de encerramento de vínculo, a contar de 07 de 
julho de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 706957
Portaria Nº 2482/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 
08/06/2021.
RESOLVE: DESIGNAR ao servidor, abaixo relacionado, Função Gratificada 
de Supervisor de 4ª Equipe Penitenciária - GSEP:
Nº-NoME-MaTrÍcUla-loTaÇÃo-acoNTar dE;
aBEl MiraNda TEiXEira NETo57211935-crMo-15/09/2021
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 707417
Portaria N°2481/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021.
dESiGNar o servidor MaNoEl MaUricio PErEira dE fiGUEirEdo, 
matrícula funcional n° 57211917, para exercer a Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciários - GSEP, com lotação no centro de 
Progressão Penitenciária de Belém - cPPB, no período de 01/10/2021 a 
30/10/2021, em substituição ao titular adSoN roBErTo NaSciMENTo 
MENdoNÇa, matrícula funcional n° 57203842, que estará em gozo de fé-
rias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 707412
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.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 712/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 21 de setembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor lÍNErcKY aNdrÉ cÉZar SoarES lUSToSa 
- Matrícula Funcional nº 5952488 como fiscal titular e o servidor JOÃO 
BATISTA DE LIMA NETO - Matrícula Funcional nº 5892581 como fiscal su-
plente do contrato administrativo nº 144/2021/SEaP, celebrado entre a 
empresa r MaSTEr coMErcio dE aliMENToS EirEli e a SEcrETaria 
DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, cujo objeto é 
aquisição de EPi’s e ferramentas para atender a Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária do Estado do Pará.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 707334

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°2475/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 20 de setembro de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 740/2020- GaB/SEaP/Pa de 17/08/2020, pu-
blicada no doE n° 34.317 de 19/08/2020, JoSE JUlio PaUliNo JUNior, 
matrícula n° 57209992, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no Presídio Estadual Metropolitano II – 
PEM ii, a contar de 15 de setembro de 2021.
dESiGNar PEdro HENriQUE carNEiro PiMENTEl, matrícula n° 595406, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 16 de setem-
bro de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 706958
Portaria N°2476/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 20 de setembro de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 411/2020- GaB/SEaP/Pa de 19/05/2020, pu-
blicada no doE n° 34.235 de 28/05/2020, JENNiSoN BraGa fErrEira, 
matrícula funcional n° 5949857, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, da lotação na central de Triagem Metropolita-
na III – CTM III, em virtude de transferência para outra Unidade, a contar 
de 19 de setembro de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 706959
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 2477/2021 – dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 21 de seteMBro de 2021.
Nome: alciNElia da coNcEiÇÃo dE SoUZa, Matrícula nº 54196467/1; 
cargo: assistente administrativo
assunto: licença Nojo.
Período: 10/09/2021 a 17/09/2021

Protocolo: 707031
Portaria N°2473/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 20 de setembro de 2021.
EXclUir da PorTaria N°312/2021- GaB/SEaP/Pa de 25/03/2021, publi-
cada no doE n° 34.534 de 26/03/2021, EdiloiSiS SoUSa da SilVa, ma-
trícula 5932786, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos 
Penitenciários de Assistência Biopsicossocial – GSTP, do Centro de Recupe-
ração regional de Paragominas - crPa, a contar de 17 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 706956
Portaria N°2479/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 975/2020- GaB/SEaP/Pa de 06/11/2020, pu-
blicada no doE n° 34.399 de 10/11/2020, MarcUS ViNiciUS dE SoUZa 
NOBRE, matrícula n° 5950068, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no Presídio Estadual Metropolita-
no II – PEM II, a contar de 17 de setembro de 2021.
dESiGNar MaNoEl SoarES MoNTEiro, matrícula n° 5953901, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 18 de setembro 
de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 707406

Portaria N°2480/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 2049- dGP/SEaP/Pa de 19/08/2021, publicada 
no doE n° 34.676 de 20/08/2021, JoaS MENdES dE aSSUNÇÃo, matrí-
cula n° 5949909, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Peniten-
ciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação coronel anastácio 
Neves - crcaN, a contar de 01 de outubro de 2021.
dESiGNar JoicilENE da SilVa SoUSa, matrícula n° 5954652, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 02 de outubro de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 707408
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
escoLa de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
Processo seLetiVo iNterNo Para seLeÇÃo de PoLiciais Pe-
Nais Para o cUrso do GrUPo de aÇÕes PeNiteNciÁrias
(GaP)
editaL de Nº 003/2021 – eaP/seaP/Pa – resULtado deFiNi-
tiVo da 1º Fase - Psi Nº 01/2021- seaP-Pa, de 22 de JULHo de 
2021
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 
neste termo e demais normas pertinentes à matéria, TorNa PÚBlico o 
resultado definitivo de classificação referente ao EDITAL N° 01/2021 – PSI/
SEaP, 06 dE JUlHo dE 2021, conforme segue:
art. 1º ficam claSSificadoS os candidatos conforme aNEXo i deste Edi-
tal.
art. 2º ficam EliMiNadoS os demais candidatos que não atendam as exi-
gências nos termos do EDITAL N° 01/2021 – PSI/SEAP, 06 DE JULHO DE 
2021, conforme aNEXo ii deste Edital.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém - Pa, 22 de setembro de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária
PaUlo rocHa cUNHa
diretor da Escola de administração Penitenciária
aNeXo i
Lista de PoNtUaÇÃo - aNÁLise cUrricULar

SEXo MaScUliNo
claSSificado iNScriÇÃo NoME coMPlETo PoNTUaÇÃo

1 PSi 2021087 EWErToN BrENo SoUSa do NaSciMENTo 48,5
2 PSi 2021080 Marcio lUiZ PiNHEiro GoMES 32,5
3 PSi 2021061 aNToNio BaraTa PiNTo JUNior 28,0
4 PSi 2021137 HErlloN JEffErSoN SoUZa dE araUJo 24,0
5 PSi 2021144 VicTor MacEdo lEMoS 23,0
6 PSi 2021152 THiaGo alEXaNdrE doS SaNToS TEiXEira 23,0
7 PSi 2021117 clEiToN MacHado da SilVa 22,0
8 PSi 2021007 lEoNaN PErEira coSTa 22,0
9 PSi 2021019 aNdErSoN lUiS XaViEr raMoS 22,0
10 PSi 2021201 clEBSoN da coNcEiÇÃo SaNToS 21,0
11 PSi 2021010 WilSoN SoUSa fErrEira 21,0
12 PSi 2021063 aNdrÉ da SilVa adriÃo 20,5
13 PSi 2021002 fErNaNdo fErrEira doS SaNToS 20,5
14 PSi 2021053 WolBEr aNdErSoN oliVEira caMPoS 20,0
15 PSi 2021017 lEaNdro MorEira dE araUJo 20,0
16 PSi 2021102 raiMUNdo PErEira BEZErra 19,5
17 PSi 2021151 claUdiNEi JUSTiNo dE SoUZa 19,5
18 PSi 2021181 HErMESSoN ENriQUE liMa doS SaNToS 19,5
19 PSi 2021098 EdNEY MarQUES araÚJo 19,0
20 PSi 2021006 MarcElo coElHo ViaNa 19,0
21 PSi 2021159 alaN SaNToS PacHEco 19,0
22 PSi 2021056 clEMildo GoES dE oliVEira 19,0
23 PSi 2021187 JUlio cESar VENcESlaU NEriS 18,5
24 PSi 2021043 rENaM dE SoUSa alVES 18,5
25 PSi 2021001 claUcio do Socorro da SilVa 18,0
26 PSi 2021097 JoÃo MarcoS SoUSa da SilVa JUNior 18,0
27 PSi 2021115 alaN SaNTa roSa da SilVa 18,0
28 PSi 2021197 fraNciS JoSÉ coUTiNHo 17,0
29 PSi 2021126 JUNior da SilVa araUJo 17,0
30 PSi 2021182 TarciSio JardiM TSUJi 16,5
31 PSi 2021005 daNiElToN liMa da coSTa 16,5
32 PSi 2021088 MailSoN Eloi BaSilio 16,5
33 PSi 2021165 fraNciSco WalTEr dE araÚJo raMoS 16,5
34 PSi 2021065 GENiErBErTH coElHo loPES 16,0
35 PSi 2021027 rafaEl da SilVa daMaScENo 16,0
36 PSi 2021206 clEYToN aQUiNo 15,5
37 PSi 2021155 cÉSar ViTal MorEira 15,0
38 PSi 2021208 EdSoN da SilVa riBEiro 14,5
39 PSi 2021214 lUcaS EMiQUEli MarQUES 14,5
40 PSi 2021079 JoElSoN foNSEca daS NEVES 14,0
41 PSi 2021060 rafaEl BrUNo rodriGUES 14,0
42 PSi 2021038 JoSÉ WallacE roBSoN fErrEira foNSEca 14,0
43 PSi 2021058 PEdro BarrETo dE alMEida 14,0
44 PSi 2021077 faBio MoNTEiro SEiXaS 14,0
45 PSi 2021142 dEYViT oTáVio SoUSa 14,0
46 PSi 2021146 ElToN JoHN MiNEiro PalaVra 14,0
47 PSi 2021023 EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao 13,5
48 PSi 2021016 JaNio NaSciMENTo dE oliVEira 13,5
49 PSi 2021128 aUGUSTo cESar BaTiSTa fiGUEira 13,0
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SEXo MaScUliNo
claSSificado iNScriÇÃo NoME coMPlETo PoNTUaÇÃo

50 PSi 2021039 JoSÉ Nildo da coNcEiÇÃo da SilVa. 13,0
51 PSi 2021095 EriKo coSTa criSPiNo 13,0
52 PSi 2021015 JoSÉ JUlio PaUliNo JUNior 13,0
53 PSi 2021057 EliEl dE PaUla Varao 13,0
54 PSi 2021111 JUlio SilVa TaVarES 12,0
55 PSi 2021129 carloS HENriQUE da coSTa faVacHo 11,5
56 PSi 2021033 odilENo raiol alMEida 11,0
57 PSi 2021211 GilciaNo aNdradE do NaSciMENTo 11,0
58 PSi 2021190 JoSiMar MacHado dE VaScoNcEloS 11,0
59 PSi 2021082 ValÉrioMarcoSdaSilVaBorGES 10,5
60 PSi 2021046 WElliNGToN fErrEira doS SaNToS 10,5
61 PSi 2021103 alEXaNdrE daS NEVES doS SaNToS 10,5
62 PSi 2021132 lUiS carloS loUrEdo do NaSciMENTo 10,5
63 PSi 2021062 WlladSoN icaro dE SoUSa BiaVa 10,5
64 PSi 2021070 JoSÉ criSTiaNo fErrEira dE QUEiroZ 10,0
65 PSi 2021209 GENildo liMa da coNcEiÇÃo 10,0
66 PSi 2021075 fraNciSco dE aMoriM GoMES PErEira 10,0
67 PSi 2021086 aNdrE loPES cordEiro 10,0
68 PSi 2021014 MicHEl aNdErSoN dE PiNa loPES 10,0
69 PSi 2021164 VaNdErSoN SaNToS dE MaToS 10,0
70 PSi 2021022 liNdEMBErG BaTiSTa PErEira 10,0
71 PSi 2021025 JoSÉ afoNSo SilVa oliVEira 10,0
72 PSi 2021110 GESSE rodriGUES BEZErra 10,0
73 PSi 2021107 THiaGo roBErTo aZEVEdo dE alBUQUErQUE 10,0
74 PSi 2021048 diEGo MoNTEiro SaNTaNa 10,0
75 PSi 2021011 THiaGo WElliNGToN aroUcHE MarTiNS 10,0
76 PSi 2021020 EdMilSoN doS PraZErES MENdES JUNior 10,0
77 PSi 2021113 EdiKlilToN SilVa NaSciMENTo 10,0
78 PSi 2021122 JEaNSEclEi fErrEira dE oliVEira 9,5
79 PSi 2021183 lEaNdro WEScHE PiNa 9,5
80 PSi 2021145 MaciEl dE aBrEU SaNToS 9,5
81 PSi 2021116 JoSÉ criSTiaNo SoUSa da PaiXao 9,5
82 PSi 2021074 ErloN da coSTa PiNHEiro 9,5
83 PSi 2021168 EricSoN GEoVaNNi PEdroSo dE aBrEU 9,0
84 PSi 2021051 JoSÉ BENTo NoGUEira NETo 9,0
85 PSi 2021083 lUiS carloS PaZ da SilVa 9,0
86 PSi 2021071 fraNciSco rEGiNaldo PErEira doS SaNToS 8,5
87 PSi 2021096 JEfSoN VaScoNcEloS SaraiVa 8,5
88 PSi 2021169 Marcio PErEira Porfirio 8,5
89 PSi 2021012 MarcUS ViNiciUS dE SoUZa NoBrE 8,5
90 PSi 2021106 roMUaldo TriNdadE coSTa 8,5
91 PSi 2021072 orlaNdo roNaN loPES roSa 8,5
92 PSi 2021081 BrUcE dicKiNSoN da SilVa cUNHa 8,5
93 PSi 2021174 aNdrÉ BraNdÃo dE oliVEira 8,0
94 PSi 2021140 roNY doS SaNToS BarroS 8,0
95 PSi 2021210 GiBSoN doS aNJoS airES 8,0
96 PSi 2021101 SidNEY SaNToS da coNcEiÇao 8,0
97 PSi 2021032 MaZaK SoUZa dE oliVEira 8,0
98 PSi 2021189 JEffErSoN MarQUES da SilVa 8,0
99 PSi 2021202 MarcoS rENaN da foNSEca BarroS 8,0
100 PSi 2021052 NaTHaNaEl PaTriK BarBoSa fErrEira PEQUENo 8,0
101 PSi 2021041 carloS aNdrÉ MoTa da crUZ 8,0
102 PSi 2021084 raiMUNdo laUriNdo SaNTaNa 8,0
103 PSi 2021213 JoSiMar GUEdES dE alENcar 7,0
104 PSi 2021085 iSraEl GUEdES doS SaNToS 7,0
105 PSi 2021192 ricHardSoN MacHado doS SaNToS 7,0
106 PSi 2021042 ariaS SoUSa da SilVa JUNior 6,5
107 PSi 2021198 WilliaME arTHUr SoUSa PacHEco 6,5
108 PSi 2021149 aBÍlio TaVarES fErrEira foNSEca 6,0
109 PSi 2021134 alBErTo JoSÉ da SilVa SaNToS 6,0
110 PSi 2021036 GEorGE PoNTES cHaVES 6,0
111 PSi 2021167 JoNaTaS coSTa dE SoUZa 6,0
112 PSi 2021009 EdSoN MaToS doS SaNToS 6,0
113 PSi 2021131 HEliSoN PorTal da crUZ 6,0
114 PSi 2021114 clEiToN MUNiZ doS SaNToS SÔNia 6,0
115 PSi 2021026 faBricio HENriQUE NaSciMENTo SilVa 6,0
116 PSi 2021067 SHEYSSoN coElHo NUNES 6,0
117 PSi 2021204 JErSoN clEY da SilVa araÚJo 6,0
118 PSi 2021055 cEcÍlio JÚNior MoTa ViEira 6,0
119 PSi 2021127 NaTaNaEl BarroS da SilVa 6,0
120 PSi 2021119 Mário SÉrGio dE oliVEira 5,0
121 PSi 2021158 HElcio caSTro doS SaNToS 5,0
122 PSi 2021123 KliNcio VaNdro fErrEira alMEida 5,0
123 PSi 2021203 liValdo corrEa dE araÚJo 5,0
124 PSi 2021008 VaGNEr MariaNo iNacio coSTa 5,0
125 PSi 2021135 fraNciSco da coNcEiÇÃo 5,0
126 PSi 2021059 THiaGo carNEiro da SilVa 5,0
127 PSi 2021177 carloS EdUardo MarTiNS fErrEira 4,5
128 PSi 2021035 ValdEcir dE claUdio dE liMa 4,0
129 PSi 2021109 aNaNiaS da coNcEiÇÃo PESSoa 4,0
130 PSi 2021093 MaYcoN MElo SoBral 4,0
131 PSi 2021121 daNilo PiNHEiro fariaS 4,0
132 PSi 2021024 adEMilSoN liMa do carMo 4,0
133 PSi 2021050 JoÃo corrÊa caBral NETo 4,0
134 PSi 2021112 GlaUBEr oliVEira da SilVEira 4,0
135 PSi 2021160 rafaEl ViNaGrE SidoNio 4,0
136 PSi 2021104 JaVaN carloS BarroSo SilVa 4,0
137 PSi 2021173 alEXaNdrE VicTor doS SaNToS riBEiro larraT 4,0

SEXo MaScUliNo
claSSificado iNScriÇÃo NoME coMPlETo PoNTUaÇÃo

138 PSi 2021125 WElliNGToN raMoS doS SaNToS 4,0

SEXo fEMiNiNo
claSSificaÇÃo iNScriÇÃo NoME coMPlETo PoNTUaÇÃo

1 PSi 2021094 ESlaiNE alVES alMEida 36,5
2 PSi 2021207 daNiEllE ToloSa ModESTo 28,0
3 PSi 2021162 laiSa TocaNTiNS MUrTa coSTa 24,5
4 PSi 2021191 lUciaNa SUElY fiGUEirEdo riBEiro 23,5
5 PSi 2021030 SUEllEN Mara oliVEira dE oliVEira 19,5
6 PSi 2021148 alESSaNdra VEloSo foNSEca 17,0
7 PSi 2021040 GilSa PiNHEiro dE SoUZa 15,5
8 PSi 2021179 irENilda MariaNo dE MElo 14,0
9 PSi 2021147 EdiENE rEiS MorEira BarroS 13,5
10 PSi 2021090 GiSEllE do NaSciMENTo fraNco 13,5
11 PSi 2021196 raiMUNda clEidiaNE SilVa NaSciMENTo 13,0
12 PSi 2021034 MariSTEla da VEra crUZ PErEira 11,0
13 PSi 2021176 WilcElY coSTa PiNHEiro dE alMEida 11,0
14 PSi 2021013 MoNiQUE alVES QUarESMa 10,0
15 PSi 2021136 BrUNa caroliNE daS cHaVES da lUZ 10,0
16 PSi 2021078 PaTricia da coSTa BraNcHES BriTo 8,0
17 PSi 2021172 MYlENa dE NaZarE da SilVa MoraiS 7,0
18 PSi 2021180 EliaNE NUNES fiGUEirEdo 6,0

aNeXo ii
Lista dos iNdeFeridos
id iNScriÇÃo NoME rESUlTado
1 PSi 2021003 SaloMÃo doS SaNToS adriaNo Não atende o requisito 2.1 do Edital

id iNScriÇÃo NoME coMPlETo rESUlTado
1 PSi 2021037 adalTo BiZErra liMa JUNior Não atende ao critério 4.9 do Edital.
2 PSi 2021069 alEXaNdrE MarlEN MoNTEiro SoUSa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
3 PSi 2021195 clairToN coNTENTE corrÊa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
4 PSi 2021054 clEMilToN liMa SoUSa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
5 PSi 2021068 clEoNiS da SilVa E SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
6 PSi 2021154 clEVErSoN GoMES doS SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital.
7 PSi 2021161 daNiEl fariaS MarQUES Não atende ao critério 4.9 do Edital.
8 PSi 2021138 daNiEl PoNTES liMa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
9 PSi 2021205 Edir ValE dE PiNHo Não atende ao critério 4.9 do Edital.
10 PSi 2021194 EJEZiEll raBElo SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital.
11 PSi 2021045 EliSaBETH ViEira SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
12 PSi 2021118 ENdErSoN corrEa BarBoSa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
13 PSi 2021200 fáBio da SilVa BraNdiNo doS SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital.
14 PSi 2021047 fraNciEldo dE oliVEira SaMPaio Não atende ao critério 4.9 do Edital.
15 PSi 2021185 fraNciSco laUro Maia da SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
16 PSi 2021188 GErciaNE doS SaNToS loPES araUJo Não atende ao critério 4.9 do Edital.
17 PSi 2021099 GlaUBEr PEdroSa foNSEca Não atende ao critério 4.9 do Edital.
18 PSi 2021105 HElPPdioNES da SilVa MElo Não atende ao critério 4.9 do Edital.
19 PSi 2021028 HEraldo doS SaNToS cUNHa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
20 PSi 2021130 HilQUiaS roSa SoarES Não atende ao critério 4.9 do Edital.
21 PSi 2021157 JEffErSoN adriaNo SilVa VEloSo Não atende ao critério 4.9 do Edital.
22 PSi 2021064 JErSoN Baia dE liMa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
23 PSi 2021153 JoNaS liMa oliVEira Não atende ao critério 4.9 do Edital.
24 PSi 2021029 JoSiNEi SilVa da SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
25 PSi 2021212 KÉrSia doS rEiS da SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
26 PSi 2021170 KlEidSoN roBErTo fariaS MENdES Não atende ao critério 4.9 do Edital.
27 PSi 2021108 lorildo aNElHo BraGa NETo Não atende ao critério 4.9 do Edital.
28 PSi 2021178 lUiS claUdio araÚJo dE oliVEira Não atende ao critério 4.9 do Edital.
29 PSi 2021186 lUiZ aUGUSTo MaNcoS alEXaNdria Não atende ao critério 4.9 do Edital.
30 PSi 2021044 MaNaciEl da VEra rodriGUES Não atende ao critério 4.9 do Edital.
31 PSi 2021031 Marcio raMoS cordEiro Não atende ao critério 4.9 do Edital.
32 PSi 2021089 Marco aNToNio SaNToS da SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
33 PSi 2021004 MarloN caSTro doS SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital.
34 PSi 2021171 ocidEMar SilVa carValHo Não atende ao critério 4.9 do Edital.
35 PSi 2021091 PEdro HENriQUE carNEiro PiMENTEl Não atende ao critério 4.9 do Edital.
36 PSi 2021021 PEdro PaUlo SaNToS dE SoUSa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
37 PSi 2021184 rEiNaldo dE alMEida MacHado Não atende ao critério 4.9 do Edital.
38 PSi 2021124 rENaN da lUZ PacHEco Não atende ao critério 4.9 do Edital.
39 PSi 2021163 roBErTo riVEliNo coSTa SoUSa NaSario Não atende ao critério 4.9 do Edital.
40 PSi 2021199 roBErTo WilliaM fErrEira lEiTE  Não atende ao critério 4.9 do Edital.
41 PSi 2021100 roGErio SilVa dE PaUla Não atende ao critério 4.9 do Edital.
42 PSi 2021092 roNaldo caSTro doS SaNToS Não atende ao critério 4.9 do Edital.
43 PSi 2021018 roNY dE NaZarÉ fErNaNdES dE aViZ Não atende ao critério 4.9 do Edital.
44 PSi 2021166 roSEWaN JoSÉ MElo GUiMarÃES Não atende ao critério 4.9 do Edital.
45 PSi 2021143 roSiValdo fErNaNdo coNcEiÇÃo SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
46 PSi 2021133 roUWlaNdEMBErG loBaTo da SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
47 PSi 2021175 rUcÉlio aSSiS BaTiSTa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
48 PSi 2021193 rUY GUilHErME dUarTE PiNTo Não atende ao critério 4.9 do Edital.
49 PSi 2021139 SilaS SilVa fariaS Não atende ao critério 4.9 do Edital.
51 PSi 2021120 THiaGo dE aZEVEdo foNTENEllE Não atende ao critério 4.9 do Edital.
52 PSi 2021066 THiaGo NoBrE GoNÇalVES Não atende ao critério 4.9 do Edital.
53 PSi 2021141 VicTor VaScoNcEloS alVES Não atende ao critério 4.9 do Edital.
54 PSi 2021156 WaNdErSoN SaNTaNa do carMo Não atende ao critério 4.9 do Edital.
55 PSi 2021076 WaNJHoNSoN dE MoraiS SoUSa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
56 PSi 2021150 WElToN SiQUEira coSTa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
57 PSi 2021049 WENdEll PErEira E SilVa Não atende ao critério 4.9 do Edital.
58 PSi 2021073 WolcKMEr GUilHErME MaSTUB dE MacEdo filHo Não atende ao critério 4.9 do Edital.

Protocolo: 707567
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secretaria de estado
de cULtUra

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 484 de 17.09.2021
Servidor: alessandra da conceição Soares Martins Souza
Matricula: 57191451/1
cargo: assistente administrativo
Período da licença: 18.01.2021 a 03.10.2021, 259 (duzentos e cinquenta 
e nove) dias, sem prejuízo de sua remuneração
laudo Médico: 79036, de 30.08.2021

Protocolo: 707260
.

desiGNar serVidor
.

Designação de Comissão de Processo Seletivo Simplificado-PSS
Portaria Nº 473 de 17 de seteMBro de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do Pará, c/c o art. 
34, do regimento interno da Secretaria de Estado de cultura, aprovado 
pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo: Processo nº 2021/851416, de  05.08.2021;
coNSidEraNdo: o decreto nº 1.741, de 19.04 2017, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 33.358, de 20.04.2017.
rESolVE:
I – DESIGNAR os servidores LÍDIA MARIA REIS DE SOUSA, matrícula n 
54187943-2, Técnico em Gestão Pública – Assistente Social, LUIZA RO-
driGUES da SilVa, matrícula nº 8044180-1, Técnico em Gestão Pública - 
administrador, MarcElo MaNoEl BarroS do NaSciMENTo, matrícula no 
57192581-1, assistente administrativo, MiciclÉia cUNHa doS PaSSoS 
GoNÇalVES, matrícula nº 55588560-3, Técnico em Gestão Pública - ad-
ministrador, Valdir MárTirES coElHo, matrícula nº 31470-1, consul-
tor Jurídico do Estado, para constituírem a comissão do Processo Seletivo 
Simplificado, a quem caberá o acompanhamento, execução e a supervisão 
de todo o processo, bem como, as deliberações que se fizerem necessárias, 
objetivando o regular desenvolvimento do Processo Seletivo Simplificado, 
visando a contratação em caráter temporário.
II – Fica facultado à Comissão a convocação de Técnicos especializados para 
oferecerem suporte técnico na fase de avaliação dos candidatos que concorrerão 
para as vagas de Técnico em Gestão Cultural – Arquiteto, Técnico em Gestão de 
Infra-Estrutura – Engenheiro Civil e Técnico em Gestão Pública – Contador.
III – Fica revogada a PORTARIA nº 287/20, de 14 de agosto de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.316, de 18.08.2020.
III – Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 17 de setembro de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 707296
sUBstitUir FÉrias titULar
Portaria Nº 485 de 21.09.2021
Servidor: PriScilla PaNToJa frEirE
Matrícula: 8042963/1
cargo: Técnico em Gestão cultural - arquiteta
objeto: responder pelo departamento de Patrim.Histor. artist Promoc cul-
tural-dPHa/SEcUlT, durante as férias do titular, KariNa Vidal MorYa, 
matrícula nº 57223694/2.
Período da designação: 13.10.2021 a 01.11.2021 (20 dias)
 27.12.2021 a 05.01.2022 (10 dias)

Protocolo: 707329
Portaria nº 486 de 21.09.2021
Processo nº 2021/871019
Servidora: iriS lETiErE da SilVa SaNToS
Matrícula: 5568781/ 2
cargo: Técnico em Gestão cultural
objeto: designada como Gestora da parceria a ser celebrada entre 
esta Secretaria de Estado de cultura-SEcUlT e a organização da So-
ciedade civil das obras Sociais da Paróquia de Nazaré, cujo objeto é 
a mútua cooperação com o escopo de realizar o 228º(ducentésimo 
vigésimo oitavo) círio de Nazaré, organizado pela diretoria da festa 
e pela arquidiocese de Belém, através da oSPaN- obras Sociais da 
Paróquia de Nazaré-, com a finalidade de evangelizar o povo católico 
e devoto de Nossa Senhora de Nazaré, vindo de todo o território na-
cional, assim como, pessoas de outros países. Evento realizado sem-
pre no segundo domingo do mês de outubro, com duração de 15 dias.

Protocolo: 707368
..

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 478 de 20 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso Vi, da 
PorTaria de n° 091/2019, c/c o inciso Vi; do artigo 35 do decreto de n° 
1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2021/989026, de 08/09/2021,
rESolVE:
dESiGNar a servidora MarilENa riBEiro diaS, Matrícula: 57211266/ 1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, como fiscal dos contratos 
abaixo listados, celebrados com esta Secretaria de Estado de cultura:

Nº coNtrato eMPresa/cNPJ oBJeto

004/2020
coMPaNHia dE SENEaMENTo do 

ESTado do Pará
cNPJ 04.945.341/0001-90

Prestação de serviços públicos de fornecimento de água 
e/ou coleta de esgotos sanitários, de acordo com o 

regulamento Geral de Prestação de Serviços de água e 
de esgoto estabelecido pelas agências reguladoras de 
Saneamento Básico, sem prejuízo dos demais regula-

mentos e das normas inerentes.

04/2018
EQUaTorial Pará diSTriBUidora 

dE ENErGia S.a.
cNPJ 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia 
elétrica entre a distribuidora e a SEcUlT, Unidades 

consumidoras do Grupo B (Uc 42897, Uc 178969, Uc 
178977, Uc 1074504, Uc 12831374, Uc 12831390 e 
Uc 19427374), de acordo com as condições gerais de 

fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos 
expedidos pela aNEEl.

05/2018
EQUaTorial Pará diSTriBUidora 

dE ENErGia S.a.
cNPJ 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia 
elétrica entre a distribuidora e a SEcUlT, de acordo com 
as condições gerais de fornecimento de energia elétrica 

e demais regulamentos expedidos pela aNEEl.
cc 12530.

06/2018
EQUaTorial Pará diSTriBUidora 

dE ENErGia S.a.
cNPJ 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia 
elétrica entre a distribuidora e a SEcUlT, de acordo com 
as condições gerais de fornecimento de energia elétrica 

e demais regulamentos expedidos pela aNEEl.
cc 314064.

 

Nº coNTraTo EMPrESa/cNPJ oBJETo

07/2018
EQUaTorial Pará diSTriBUi-

dora dE ENErGia S.a.
cNPJ: 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a distribuidora e a SEcUlT, de acordo com as condições gerais 
de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos 

expedidos pela aNEEl.
cc 10182727.

08/2018
EQUaTorial Pará diSTriBUi-

dora dE ENErGia S.a.
cNPJ: 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a distribuidora e a SEcUlT, de acordo com as condições gerais 
de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos 

expedidos pela aNEEl.
cc 10193435.

9/2018
EQUaTorial Pará diSTriBUi-

dora dE ENErGia S.a.
cNPJ: 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a distribuidora e a SEcUlT, de acordo com as condições gerais 
de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos 

expedidos pela aNEEl.
cc 12173.

10/2018
EQUaTorial Pará diSTriBUi-

dora dE ENErGia S.a.
cNPJ: 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a distribuidora e a SEcUlT, de acordo com as condições gerais 
de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos 

expedidos pela aNEEl.
cc 12513.

119/2020
EQUaTorial Pará diSTriBUi-

dora dE ENErGia S.a.
cNPJ: 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a distribuidora e a SEcUlT, de acordo com as condições gerais 
de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos 

expedidos pela aNEEl.
cc 3014912214 (MEMorial da caBaNaGEM).

04/2021
EQUaTorial Pará diSTriBUi-

dora dE ENErGia S.a.
cNPJ: 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a distribuidora e a SEcUlT, de acordo com as condições gerais 
de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos 

expedidos pela aNEEl.
cc 3014975062 (MEMorial da caBaNaGEM).

109/2020
EQUaTorial Pará diSTriBUi-

dora dE ENErGia S.a.
cNPJ: 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a distribuidora e a SEcUlT, de acordo com as condições gerais 
de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos 

expedidos pela aNEEl.
cc 3014537545 (aNTiGa ESTaÇÃo fErroViaria dE icoaraci).

coNtiNUaÇÃo Portaria Nº 478 de 20 de seteMBro de 2021* 

Nº coNTraTo EMPrESa/cNPJ oBJETo

121/2020
EQUaTorial Pará diSTri-
BUidora dE ENErGia S.a.
cNPJ: 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a distribuidora e a SEcUlT, de acordo com as condições gerais 
de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos 

expedidos pela aNEEl.
cc 1000011965 (ParQUE UrBaNo PorTo fUTUro).

014/2021
EQUaTorial Pará diSTri-
BUidora dE ENErGia S.a.
cNPJ: 04895728/0001-80

Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre 
a distribuidora e a SEcUlT, Unidade consumidora do Grupo B (Uc 
3017655980), de acordo com as condições gerais de fornecimento 
de energia elétrica e demais regulamentos expedidos pela aNEEl.

117/2016 claro S/a
cNPJ: 40.432.544/0001-47

Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) incluindo um sistema 
informatizado de gerenciamento on line que permita a visualiza-

ção e gerenciamento de todas as linhas fixas.

012/2021 claro S/a
cNPJ: 40.432.544/0001-47

Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), incluindo 
um sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a 
visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contrata-
das e faturas do Plano corporativo, além da cessão, em regime de 

comodato, de aparelhos telefônicos móveis.
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dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Setembro de 2021
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUl

Protocolo: 707255
Portaria Nº 479 de 20 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso Vi, da 
PorTaria de n° 091/2019, c/c o inciso Vi; do artigo 35 do decreto de n° 
1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2021/989026, de 08/09/2021,
rESolVE:
dESiGNar o servidor NilSoN SErrao dE oliVEira, Matrícula: 32468/ 1, 
ocupante do cargo de operador de Som-rEf. V, como fiscal dos contratos 
abaixo listados, celebrados com esta Secretaria de Estado de cultura: 

Nº coNTraTo EMPrESa/cNPJ oBJETo

001/2021 BoX 1
cNPJ: 14.376.655/0001-73

cessão de uso a título oneroso, dos boxes destinados 
a venda de alimentos no Parque Urbano.

002/2021 BoX 2
cNPJ: 22.640.804/0001-98

cessão de uso a título oneroso, dos boxes destinados 
a venda de alimentos no Parque Urbano.

003/2021 BoX 3
cNPJ: 28.509.675/0001-80

cessão de uso a título oneroso, dos boxes destinados 
a venda de alimentos no Parque Urbano.

TErMo dE cESSÃo 
dE USo

aViÚ do ParQUE
cNPJ: 30.105.827/0001-20

cessão de uso, a título oneroso do espaço restô do 
Parque, localizado o Parque da residência.

127/2020

cacToS SErVicoS GEraiS EirEli 
– EPP

07.546.074/0001-77

Prestação de Serviços de jardinagem e manutenção 
de paisagismo, de forma contínua nos espaços da 

SEcUlT.
 

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Setembro de 2021
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 707229
Portaria Nº 477 de 20 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso Vi, da 
PorTaria de n° 091/2019, c/c o inciso Vi; do artigo 35 do decreto de n° 
1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2021/989026, de 08/09/2021,
rESolVE:
dESiGNar o servidor lUciaNo diaS PErEira, Matrícula: 57196320/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, como fiscal dos contratos 
abaixo listados, celebrados com esta Secretaria de Estado de cultura: 

Nº coNTraTo EMPrESa/cNPJ oBJETo

018/2018
 

alBiNo fErrEira doS SaNToS
cPf: 000.424.802-30

Locação de imóvel para fins não residenciais, Rua Silva Cas-
tro, 336 (av. José Bonifácio e Passagem São luiz).

100/2016
rEciclE SErViÇoS dE liMPEZa 

EIRELI – EPP
cNPJ: 08.272.547/0001-58

Serviço continuado de coleta, transporte e destinação final de 
resíduo sólido urbano e orgânico, para atender aos espaços 

do Parque da residência, casa das 11 janelas-coJaN, 
Museu Histórico do Estado do Pará - MEP e igreja de Santo 

alexandre/SiMM.

003/2021
XiNGU SErViÇoS E SolUÇÕES 

aMBiENTaiS lTda
cNPJ: 23.259.429/0001-01

Empresa especializada para prestação de serviços de 
desinsetização, descupinização, desratização e imunização 

que controlará os vetores, pragas urbanas, insetos, pombos, 
remoção de abelhas, vespas e marimbondos.

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Setembro de 2021
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 707226
Portaria Nº 476 de 20 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso Vi, da 
PorTaria de n° 091/2019, c/c o inciso Vi; do artigo 35 do decreto de n° 
1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2021/989026, de 08/09/2021,
rESolVE:
dESiGNar o servidor fErNaNdo VilHENa JUNior, Matrícula: 5933317/ 3, 
ocupante do cargo de Gerente de operação e Serviços Gerais, como fiscal dos 
contratos abaixo listados, celebrados com esta Secretaria de Estado de cultura:

Nº coNTraTo EMPrESa/cNPJ oBJETo

110/2016

cacToS SErVicoS GEraiS 
EIRELI – EPP

cNPJ:
07.546.074/0001-77

Serviço de limpeza, higienização e conservação com forneci-
mento de materiais e equipamentos necessários a execução dos 
serviços, para atender o prédio sede da SEcUlT e suas unidades 

organo-funcionais do Parque da residência, Museu de arte 
Sacra, Museu Histórico do Estado do Pará, almoxarifado, arquivo 

Público, complexo feliz lusitânia e Theatro da Paz.

cESSÃo oNEroSa PorTo fUTUro contrato de cessão de uso a título oneroso em condições 
especiais.

009/2019
 

c&S ViGilÂNcia E SEGU-
raNÇa PaTriMoNial

cNPJ:
14.151.000/0001-05

Serviços de Vigilância Patrimonial armada e desarmada, de 
forma contínua, pelo prazo de 12 meses nos diversos espaços 

da SEcUlT.

125/2020
MENTor SolUÇÕES EM 
iNforMáTica lTda-ME

cNPJ: 11.801.138/0001-06

Prestação de serviço de implantação, suporte técnico, manuten-
ção e atualização técnica de sistemas integrados de informática 

e comunicação, formada por um conjunto de softwares em 
plataforma integrada.

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Setembro de 2021
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 707223
Portaria Nº475 de 20 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso Vi, da 
PorTaria de n° 091/2019, c/c o inciso Vi; do artigo 35 do decreto de n° 
1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2021/989026, de 08/09/2021,
rESolVE:
dESiGNar o servidor aNdErSoN lUiZ lEMoS GoNÇalVES, Matrícula: 
57190768/1, ocupante do cargo de Motorista, como fiscal dos contratos 
abaixo listados, celebrados com esta Secretaria de Estado de cultura:

Nº coNTraTo EMPrESa/cNPJ oBJETo

071/2018
 

araÚJo aBrEU ENGENHaria 
NorTE lTda

cNPJ: 03.543.374/0001-41

Prestação de serviço de manutenção dos sistemas do ar 
condicionado, das Subestações e dos Grupos Geradores das 

unidades da Secult.

098/2018
aMaTEc aMaZÔNia TEcNoloGia E 

SiSTEMaS lTda
cNPJ: 086.540.086/0001-88 

Serviço de supervisão e monitoramento eletrônico através 
de circuito fechado de televisão com gravação digital e 

manutenção preventiva e corretiva, nos Espaços do MaS, M 
cirio, MiS, Núcleo cultural feliz lusitânia - coJaN e forte 

do Presépio e MHEP.

138/2020
 

dadY ilHa SolUÇÕES iNTEGra-
daS EirEli

cNPJ: 08.540.992/0001-51

Prestação de serviços de outsourcing de impressão corpora-
tiva, cópia, digitalização departamental, incluíndo a disponi-
bilização de equipamentos com os serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com substituição de peças e suprimen-
tos, fornecimento de insumos (incluíndo papel) sistema de 

gerenciamento, contabilização de impressões/cópias.

120/2020
KGa dESENVolViMENTo E TEcNo-

loGia EirEli
cNPJ: 24.784.257/0001-40

Prestação de serviço de natureza continuada de transporte 
individual privado de passageiros, sob demanda, que pos-
sibilite a operação e a gestão de solicitação de viagem, por 

meio de aplicação de web e aplicativo mobile, visando atender 
servidores, empregados e colaboradores a serviço do Poder 

Executivo Estadual.

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Setembro de 2021
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 707220
Portaria Nº 481 de 20 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso Vi, da 
PorTaria de n° 091/2019, c/c o inciso Vi; do artigo 35 do decreto de n° 
1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2021/989026, de 08/09/2021,
rESolVE:
dESiGNar o servidor lUiZ fErNaNdo dE oliVEira alVES, Matrícula: 
57194906/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, como fiscal dos 
contratos abaixo listados, celebrados com esta Secretaria de Estado de cultura: 

Nº coNTraTo EMPrESa/cNPJ oBJETo

001/2020 alEX MENdES dE SoUZa EPP
cNPJ: 14.986.916/0001-77

Prestação de serviço de técnicos especializados de 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de 

informática desta Secult.

020/2019

EMPrESa dE TEcNoloGia da iNfor-
MaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado 

DO PARÁ –PRODEPA
cNPJ 05.059.613/0001-18

Prestação de Serviços de Tecnologia da informação e 
comunicação - Tic

003/2019 TElEMar NorTE lESTE S/a
cNPJ: 33.000.118/0001-79

Serviços de telecomunicações de forma contínua, para 
fornecimento de serviço de comunicação Multimídia: 

internet em banda larga 5/MBPS de comunicação de da 
dos privados localizados nos espaços desta Secult, com 
manutenção preventiva e corretiva , prestação de servi-
ços de implantação e manutenção de HoTSPoT (Hi fi).

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Setembro de 2021
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 707245
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Portaria Nº 482 de 20 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso Vi, da 
PorTaria de n° 091/2019, c/c o inciso Vi; do artigo 35 do decreto de n° 
1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
 - o Processo nº 2021/989026, de 08/09/2021,
rESolVE:
dESiGNar o servidor GEraldo afoNSo dE VaScoNcEloS cardoSo, Ma-
trícula: 33510/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, como fiscal 
do contrato abaixo listado, celebrado com esta Secretaria de Estado de cultura: 

Nº coNTraTo EMPrESa/cNPJ oBJETo

008/2021
EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E 

TElEGráfoS - EBcT
cNPJ 34.028.316/0018-51

Serviços Postais e Telemáticos convencionais, adicionais, 
nas modalidades nacional e internacional, carga de 

máquina de franquear, abrangendo a venda de produtos 
postais.

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Setembro de 2021
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 707246
 Portaria Nº 483 de 20 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso Vi, da 
PorTaria de n° 091/2019, c/c o inciso Vi; do artigo 35 do decreto de n° 
1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2021/989026, de 08/09/2021,
rESolVE:
dESiGNar o servidor faGNEr MoNTEiro SilVa, Matrícula: 57196665/ 1 
, ocupante do cargo de Técnico em Gestão cultural , como fiscal dos con-
trato abaixo listado, celebrado com esta Secretaria de Estado de cultura: 

Nº coNTraTo EMPrESa/cNPJ oBJETo

114/2020
HacKlaB - SErViÇoS dE TEcNolo-
GIA EM INFORMÁTICA LTDA – EPP

cNPJ: 12.063.265/001-18

Prestação de serviços técnicos na área de Tecnologia da 
informação e comunicação, para implantação da plata-
forma digital denominada mapas culturais, incluindo a 

instalação, configuração, customização, desenvolvimento 
de melhorias, hospedagem, backups, treinamento dos 

servidores, atendimento e suporte.

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Setembro de 2021
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 707248
Portaria Nº 480 de 20 de seteMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pelo inciso Vi, da 
PorTaria de n° 091/2019, c/c o inciso Vi; do artigo 35 do decreto de n° 
1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
 - o Processo nº 2021/989026, de 08/09/2021,
rESolVE:
dESiGNar o servidor ariNaldo doS SaNToS BElo, Matrícula: 5957409/ 1, 
ocupante do cargo temporário de assistente administrativo, como fiscal dos 
contratos abaixo listados, celebrados com esta Secretaria de Estado de cultura: 

Nº coNTraTo EMPrESa/cNPJ oBJETo

005/2017 TicKET SolUÇÕES HdfGT
cNPJ: 03.506.307/0001-57

Serviço de sistema de gestão de abastecimento de com-
bustível da SEcUlT, customizado e gerido com utilização de 

cartão magnético e com fornecimento contínuo e ininterrupto 
de combustível através de rede e postos credenciados de 

abastecimento.

022/2018 iGor rUSEf roSa & cia lTda
cNPJ: 12.040805/0001-48

SErViÇo dE locaÇÃo dE VEÍcUloS EXEcUTiVoS oficiaiS 
Para aTENdEr aS UNidadES oPEracioNaiS da SEcUlT.

034/2019 ElEVadorES HEXcEl lTda EPP
cNPJ: 10.599.628/0001-09

Serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores 
e plataforma elevatórias no ParQUE/MHEP/TP/aPEP e coJaN.

108/2020
KB PiNHEiro ValadarES coM 

dE GáS EirEli
cNPJ: 11.519.067/0001-53

fornecimento de Gás liquefeito de Petróleo - 13 KG

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Setembro de 2021
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 707243
..

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01182
Processo Nº 2021/1030018
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 17/09/2021
OBJETO: Contratação da profissional Valéria Frota de Andrade para parti-
cipar como debatedora no evento iii Mostra de Teatro “Nilza Maria” 2021, 

que ocorreu no Teatro Estação Gasômetro, no dia 19.09.2021.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2020, inexigibilidade de lici-
tação nº 012/2021.
orÇaMENTo: ProJETo aTiVidadE: 8421 foNTE dE rEcUrSo: 0101000000 
(recursos ordinários) NaTUrEZa da dESPESa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa  fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
254611 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor dESiGNado coMo fiScal: adriano Barroso dos Santos, matrícula nº
coNTraTada: ValÉria froTa dE aNdradE, cPf: 425.559.902-59
ENdErEÇo: avenida Nazaré, nº 491, Bairro: Nazaré, cEP: 66035-145, Belém/Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 707364
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 881 de 21 de seteMBro 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 2021/936157
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “NoiTE Tro-
Pical”, referente à iN 387/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 cargo: asses-
sora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto a servi-
dora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessor 
Especial 1, Setor/local de Trabalho: daf
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 707062
Portaria Nº 880 de 21 de seteMBro 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 2021/972460
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Pará cUl-
TUral”, referente à iN 386/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora Maria 
dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº 32026/1 cargo: agente adminis-
trativo, 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: 707059
Portaria Nº 882 de 21 de seteMBro 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 2021/953450
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rESSoaNdo 
cUlTUra”, referente à iN 388/2021 - 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 Substituto o ser-
vidor 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: 707456
Portaria Nº 883 de 21 de seteMBro 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 2021/977445
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “EfEiToS 
SoNoroS”, referente à iN 389/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor HUGo 
BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº 57201059/1 cargo: assis-
tente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Subs-
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tituto 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: 707464
Portaria Nº 884 de 21 de seteMBro 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 2021/972269
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “iNTEraGiNdo 
coM a cUlTUra”, referente à iN 390/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº 32026/1 cargo: agente ad-
ministrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servidor 
HUGo BiSPo 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: 707466
Portaria Nº 885 de 21 de seteMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, e-mail do GaPrES de 23/08/202, e ainda o processo 
2020/443513 datado de 29/06/2020.
rESolVE:
art. 1° Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo de conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar (Pad), aberto 
pela PorTaria Nº 565 dE 27 dE JUlHo dE 2021, publicada no diário Nº 
34.655 de 30 dE JUlHo dE 2021.
art. 2º os efeitos desta PorTaria retroagirão a data de 29/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 707553
..

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 388/2021
Pae: 2021/953450
objeto: ProJETo “rESSoaNdo cUlTUra”, no qual os artistas: aNdrEY 
ViaNa, ZEZiNHo doS TEcladoS, lENNoN forroZEiro, THaiS PorPi-
No, dEUZa MaGalHÃES, MaTHEUS cUNHa, MoNiQUE Moral, aNTÔNio 
MarcoS, farra dE VaQUEiro, laiS criSTo, lEoZiNHo forroZEiro, 
se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações de vídeos em 
24/09/2021, no horário de 13h às 23h, no Município de ourém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 535/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21df4049183; fonte recurso: 0101; 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, inscrita no cNPJ 36.071.815/0001-
09 e rT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 42.367.662/0001- 44
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 388/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 388/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 707293
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 387/2021
Pae: 2021/936157
objeto: ProJETo “NoiTE TroPical”, no qual os artistas: BaNda UP 7, fa-
rofa TroPical, lEo cafrE, rafaEl PrElUdio, roQUEraGE, SEVEN Jr, 
TROPICAL REGGAE, se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações 
de vídeos em 25/09/2021, das 10h às 16h, no Município de Belém– PA
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 533/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21df4049174; fonte recurso: 0101; 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: l a ProdUÇÃo dE EVENToS, inscrito no cNPJ 28.652.606/0001-20
Valor Total: r$ 56.000,00
data: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 387/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 387/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 707061
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 386/2021
Pae: 2021/972460
objeto: ProJETo “Pará cUlTUral”, no qual os artistas: carol alVES, 
afoNSo caPPElo, lUcaS liMa, JEff MoraES, ToNNY BraSil, GEMilY, 
JorGiNHo E BaNda, PÉrola NEGra, BaNda BaTidÃo, BaNda TroPa 
do forrÓ, BalÉ folclÓrico da aMaZÔNia, frUToS do Pará, TiBo 
KaWaHiVa, ParalclÓrico UiraPUrU E o PEQUENo PrÍNciPE, se apre-
sentarão em formato digital – LIVE e gravações de vídeos em 29/09/2021, 
das 09h às 23h, no Município de Belém– PA
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 534/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEMG00257; fonte recurso: 0101; 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, inscrita no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 386/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 386/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 707058
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 390/2021
Pae: 2021/972269
objeto: ProJETo “iNTEraGiNdo coM a cUlTUra”, no qual os artistas: 
BrUNo MEScoUTo, MicHEllY aMador, lUcaS E iroN, ElMa MaUES E 
BaNda, iZiS QUarESMa E BaNda, Balada MiX, BEiJo MolHado, BaN-
da loS BrEGaS, BaNda PaNKadÃo do forrÓ, BaNda aÇai laTiNo, 
BaNda o BEiJo dEla, aNNY loPES, laYNa BElliNE E BaNda forrÓ 
TUDÃO, se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações de vídeos 
em 30/09/2021, no Município de ananindeua/Pa das 9h às 22h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 532/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEMG00255; fonte recurso: 0101; 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$ 120.000,00
data: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 390/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 390/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 707476
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 389/2021
Pae: 2021/977445
objeto: ProJETo “EfEiToS SoNoroS”, no qual os artistas: iGor MENdES, 
SaNdro SaNdiM, iVaN NEVES, JoElSoN PaNToJa, carMEM PENicHE, HE-
ricK rafaEl, EUdES fraGa, Trio cHaMoTE, dENNEr ciGaNo, BiNo, Mar-
QUiNHo MElodia E BaNda, BaNda NicoBaTES E oS aMadorES, MUKa, 
BaNda PirÔ, se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações de ví-
deos em 26/09/2021, no horário de 9h às 22h, no Município de ourém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 537/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEMP00394; fonte recurso: 0101; 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, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$ 120.000,00
data: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 389/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 389/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 707460
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torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo de ProtocoLo:  698349 Pu-
blicado no d.o.E. N° 34.685 em 30/08/2021, referente a PorTaria nº 
706/2021 de 24 de agosto de 2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira 
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo de ProtocoLo:  698358 Pu-
blicado no d.o.E. N° 34.685 em 30/08/2021, referente a PorTaria nº 
712/2021 de 25 de agosto de 2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira 

Protocolo: 707562

Portaria Nº 851 de 16 de seteMBro 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 
2021/916103
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 423/2021, 
com a empresa aNdrE G c dE SoUZa coMÉrcio ME, que tem como 
objeto a aQUiSiÇÃo dE liVroS iMPrESSoS, que tem como fiscal Titular 
o servidor ElSoN aNdrEY SoUZa doS aNJoS, matrícula nº 57194590, 
Cargo: Tec. em Gestão Cultural, Setor/Local de Trabalho: DLI – CPROS 
e como fiscal Substituto a servidora MariNildE cHaVES BarBoSa, ma-
trícula nº 57193519, cargo: Técnica em Gestão cultural, Setor/local de 
Trabalho: DLI – SEBP 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 707563
contrato: 423/2021
Pae: 2021/916103
Referente: ATA 003/2021-PE 007/2021 – SRP 002/2021 – FCP 
objeto: aquisição de livros impressos
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura 
Valor Total: r$ 500.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8850; Plano in-
terno: 21EMEN00269, Natureza de despesa: 339030; fonte de recurso: 
0101; ação: 231271
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.
contratada: aNdrE G c dE SoUZa coMÉrcio ME, com sede no Município 
de Barcarena/Pa, sito à avenida Jeronimo Pimentel, S/N, Qd. 379, lT. 27, 
loja 04, Bairro Vila dos cabanos, cEP: 68.447-000, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 18.161.410/0001-80, representada neste ato pelo Sr. andré Gon-
çalves cecim de Souza, portador da cédula de identidade nº 4310755 2º 
Via Pc/Pa e inscrito no cPf de nº 820.012.602-10
data de assinatura: 21/09/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 707564
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°. 107/2021-FcG de 20/09/2021
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Servidora: CAMILA DE ARAÚJO GILLET MACHADO – Coordenadora de 
apoio administrativo-matrícula-nº. 5890076/4
Exercício financeiro: 2021
Programa de Trabalho: 47201 13 362 1509
Vl: 1.000,00; Nd: 339030; aT: 8906; fT: 0101
Vl: 700,00; Nd: 339039; aT: 8906; fT: 0101
Período de aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias após o término do período de aplicação.
autorização: Processo nº. 2021/1026467
ordenador: Maria da Glória Boulhosa Caputo – Superintendente da FCG

Protocolo: 707349
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

diÁria
.

Portaria nº 651 de 20 de setembro de 2021
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1032795/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado pagamento de uma diária e meia que 
se deslocou para o município de Santarém Novo, nos dias 16 a 17 de se-
tembro de 2021, para conduzir equipe que efetuará cobertura jornalística
Nome : Maurício Santos Monteiro
Matrícula : 5957659
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria nº 652 de 20 de setembro de 2021
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e
conforme Proc. nº 2021/1032731/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado pagamento de uma diária e meia que 
se deslocou
para o município de Santarém Novo, nos dias 16 a 17 de setembro de 
2021, para conduzir
equipe que efetuou cobertura jornalística
Nome : luiz reinaldo cunha de Souza
Matrícula : 5953110
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria nº 645 de 20 de setembro de 2021
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e
conforme Proc. nº 2021/1034333/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada pagamento de uma diária e meia que 
irá se deslocar
para o Estado de São Paulo no período de 21 a 22 de setembro de 2021. 
onde cobrirá a
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
Nome : dayane correa Pantoja Baia
Matrícula : 5931799
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria nº 646 de 20 de setembro de 2021
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e
conforme Proc. nº 2021/1031212/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada pagamento de meia diária que irá se 
deslocar para o
município de Santa Bárbara do Pará no dia 17 de setembro de 2021, para 
cobertura
jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará
Nome : dayane correa Pantoja Baia
Matrícula : 5931799
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria nº 650 de 20 de setembro de 2021
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e
conforme Proc. nº 2021/1031242/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado pagamento de meia diária que irá se 
deslocar para o
município de Santa Bárbara do Pará no dia 17 de setembro de 2021, para 
cobertura
jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará.
Nome : lindomar Marco dos Santos
Matrícula : 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria nº 649 de 20 de setembro de 2021
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e
conforme Proc. nº 2021/1032332/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado pagamento de meia diária que irá se 
deslocar para o
município de Santa Bárbara no dia 17 de setembro de 2021, para conduzir 
a equipe que
efetuou cobertura jornalística.
Nome : Paulo roberto de Souza costa
Matrícula : 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria nº 648 de 20 de setembro de 2021
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e
conforme Proc. nº 2021/1022440/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado pagamento de meia diária que irá se 
deslocar para o
município de Santarém Novo nos dias 16 a 17 de setembro de 2021, para 
cobertura de
pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
Nome : Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
Matrícula : 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
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Portaria nº 647 de 20 de setembro de 2021
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e
conforme Proc. nº 2021/1022458/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado pagamento de meia diária que irá se 
deslocar para o
município de Santarém Novo nos dias 16 a 17 de setembro de 2021, para 
cobertura de
pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
Nome : Bruno de oliveira Magno
Matrícula : 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 707468
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

coNtrato
.

coNtrato N. º 028/2021
Processo N. º 2021/465285
PreGÃo eLetrÔNico 017/2021
objeto: o objeto do presente contrato a aquisição de 01 (UM) aMPlifi-
cador dE PoTÊNcia Para a flaY aWaY, Marca coMTEcH Ef daTa, 
ModElo lPod/oS 2-c.
fundamento legal: da lei n° 8.666/93
Valor Global: r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
data de assinatura: 17 de setembro de 2021
Fiscal do Contrato: Paulo Roberto Batista Barros – matricula nº 54196946/2
funcional Programática: 65.201.24.722.1508.8236
Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0301
Plano interno (Pi): 412.000.8238E
contratada: SKYTEcH coMErcio dE aParElHoS E EQUiPaMENToS dE 
TElEcoMUNicaÇÃo E SErViÇoS lTda
cNPJ: 07.287.034/0001-58
Endereço: rua dos leites, n° 01, loja 210, bairro centro, município de 
Santo antônio de Pádua/rJ,
cEP n° 28470-000
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 707021
..

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021
Processo Nº 2021/813507
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da 
PorTaria nº 011/2021, de 25 janeiro de 2021, e observadas as disposições 
da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, decreto 
federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidiariamente, 
a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, conforme 
art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico nº 019/2021, 
que objetiva a coNTraTaÇÃo dE aGENTE dE iNTEGraÇÃo Para 
rEcrUTar, SElEcioNar E adMiNiSTrar o ProGraMa dE ESTáGio da 
fUNTElPa, EM coNSoNÂNcia a lEi fEdEral Nº 11.788/2008 E oUTroS 
diSPoSiTiVoS lEGaiS QUE ViErEM a SEr adoTadoS; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, à empresa: cENTro 
dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola ciE E, cNPJ: 61.600.839/0001-55.
Valor GloBal: r$ 10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais).
Belém, 15 de setembro de 2021.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 707445
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria Nº1.435/2021-GaB/Pad Belém, 21 de setembro de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2020/892282 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1542/2021 exarada pelo 

Procurador do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
I – DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
Nar em desfavor do servidor o.f.S., matrícula nº 5801796-2, pelo come-
timento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi; 178, 
V c/c art. 190, iV e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
II – AFASTAR como medida preventiva o servidor O.F.S., matrícula nº 
5801796-2, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
III – CONSTITUIR Comissão composta pelas servidoras CRISTIANE DE NA-
ZarÉ SilVa carValHo, Mat. n° 57212403-1, Maria JoSÉ SilVa do NaS-
ciMENTo, Mat. n° 5091580-4, e GEorGiNa TaVarES SarMaNHo, Mat. n° 
301973-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
IV – DELIBERAR que a Comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
V – DETERMINAR que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº1.436/2021-GaB/siNd. Belém, 21 de setembro de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os fatos constantes nos autos do Processo 
nº 2021/551121 e as demais infrações conexas que emergirem no decor-
rer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1534/2021 exarada pelo 
consultor Jurídico do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
I – DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
II – CONSTITUIR Comissão composta pelas servidoras ROSALINA OLIVEI-
ra MUNiZ, Mat. n° 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNToS, Mat. 
n° 240842-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo ini-
cial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
III – DELIBERAR que a Comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº1.437/2019-GaB/siNd Belém, 21 de setembro de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
relatório final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada 
através da PorTaria nº 47/2020-GaB/SiNd, de 27/11/2020, publicada no 
doE edição nº 34.421 de 30/11/2020, bem como os fatos denunciados nos 
autos do Processo nº 2020/642617, e os demais fatos conexos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
I – DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
II – CONSTITUIR Comissão composta pelas servidoras ALCINETE DO SO-
corro liMa da coSTa, Mat. n° 57211696-1 e fEliPE TEiXEira rEZEN-
dE, Mat. n° 54197224-2, para, sob a presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual 
período por conveniência e necessidade da administração Pública;
III – DELIBERAR que a Comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.438/2021-GaB/siNd. Belém, 21 de 
setembro de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria nº 17/2020-GaB/SiNd, de 22/07/2020, publicada no doE 
edição nº 34.290 de 23/07/2020.
r E S o l V E:
I – ARQUIVAR com fundamento no art. 201, I, da Lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta Secretaria de Estado de Educação;
II – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
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Portaria de arQ. Nº 1.439/2021-GaB/Pad Belém, 21 de 
setembro de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 155/2020-GaB/Pad, de 18/11/2020, 
publicada no doE edição nº 34.412 de 19/11/2020.
r E S o l V E:
I – ARQUIVAR com fundamento no art. 221, § 1º, primeira parte, da Lei 
Estadual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar em epígrafe, 
por não restar provada a ocorrência de infração disciplinar por parte do 
servidor r.G.P., matrícula nº 59344733-1;
II – DETERMINAR que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
II – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.440/2021-GaB/siNd. Belém, 21 de 
setembro de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 1.387/2021-GaB/SiNd, de 
17/09/2021, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos da 
PorTaria nº 30/2019-GaB/SiNd de 19/06/2019, publicada no doE, edição 
nº 33.901 de 24/06/2019, prorrogada pela PorTaria nº 25/2019-GaB/
SiNd de 29/07/2019, publicada no doE, edição nº 33.935 de 30/07/2019;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.441/2021-GaB/siNd. Belém, 21 de 
setembro de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria 30/2019-GaB/SiNd, de 19/06/2019, 
publicada no doE nº 33.901 de 24/06/2019;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
I – SUBSTITUIR os servidores MOISES BRAGA DO NASCIMENTO, Mat. nº 
57225430-2, THiaGo MElo friaES, Mat. nº 57212475-1 e SaYoNara 
caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, designados pela PorTaria 
supracitada, pelas servidoras criSTiaNE dE NaZarÉ SilVa carValHo, 
Mat. n° 57212403-1, Maria JoSÉ SilVa do NaSciMENTo, Mat. n° 
5091580-4, e GEorGiNa TaVarES SarMaNHo, Mat. n° 301973-1, na 
qualidade de presidente e membros, nesta ordem;
II – Revogam-se as disposições em contrário;
III – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.442/2021-GaB/Pad. Belém, 21 de 
setembro de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria 12/2018-GaB/Pad, de 29/01/2018, 
publicada no doE nº 33.548 de 30/01/2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
I – SUBSTITUIR os servidores MOISES BRAGA DO NASCIMENTO, Mat. nº 
57225430-2 e THiaGo MElo friaES, Mat. nº 57212475-1, designados 
pela PorTaria de Substituição nº 167/2018-Ga/Pad, de 20/09/2018, 
publicada no doE nº 33.706 de 24/09/2018 e SaYoNara caMarGo 
foNTaNa, Mat. nº 773573-2, designada pela PorTaria 12/2018-GaB/
Pad, de 29/01/2018, publicada no doE nº 33.548 de 30/01/2018, pelas 
servidoras aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES, Mat. n° 57229140-
2, JoaNilcE carNEiro PErEira, Mat. n° 454745-1, e NaTHalia dE 
NaZarETH fErrEira MoNTEiro, Mat. n° 5897320-1, na qualidade de 
presidente e membros, nesta ordem, para compor o Pad-12/2018;
II – Revogam-se as disposições em contrário;
III – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Portaria de sUBst. Nº 1.443/2021-GaB/Pad. Belém, 21 de se-
tembro de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria 329/2017-GaB/Pad, de 28/08/2017, 
publicada no doE nº 33.448 de 30/08/2017;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
I – SUBSTITUIR a servidora REJANE MARÍLIA SÁ DE OLIVEIRA, Mat. nº 
57208584-1, designada pela PorTaria de Substituição nº 397/2021-Ga/
Pad, de 12/04/2021, publicada no doE nº 34.550 de 13/04/2021 e THiaGo 
MElo friaES, Mat. nº 57212475-1 e fEliPE TEiXEira rEZENdE, Mat. 
nº 54197224-2, designados pela PorTaria de Substituição nº 99/2020-
Ga/Pad, de 24/08/2020, publicada no doE nº 34.322 de 25/08/2020, 
pelos servidores KariNa da rocHa GoES araÚJo, Mat. nº 57202717-1, 
lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. n° 5786061-2 e KElToN MoNTEiro dE 
MENEZES, Mat. n° 57224108-1, na qualidade de presidente e membros, 
nesta ordem, para compor o Pad-329/2017;
II – Revogam-se as disposições em contrário;
III – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 707386
..

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 336/2021-aBeL FiGUeiredo
Nome: WarlES fErrEira do NaSciMENTo
cargo: ProfESSor
Vigência: 20/09/2021 a 19/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 337/2021-MaraBÁ
Nome: clEidiaNE SaNTaNa SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 20/09/2021 a 19/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 338/2021-soUre
Nome: WilliaMS carloS lEal da coSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 20/09/2021 a 19/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 339/2021-NoVo ProGresso
Nome: JoSÉ WildE rocHa
cargo: ProfESSor
Vigência: 22/09/2021 a 21/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 340/2021-Faro
Nome: dENEr BarBoSa GUErrEiro
cargo: ProfESSor
Vigência: 22/09/2021 a 21/09/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 15/02/2021.

Protocolo: 707370
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: claUdia fErNaNda SarMENTo PalHETa
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 16/06/21 a 30/07/21
MaTricUla: 5901607/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE d PEdro ii/BElEM
laUdo MEdico: 77603
NoME: GlEicE daNiElE raiol alVES
coNcESSao: 40 diaS
PEriodo: 20/01/21 a 28/02/21
MaTricUla: 5902351/1  carGo: TEc GESTao
loTacao: corrEGEdoria/BElEM
laUdo MEdico: 77562
NoME: JailSoN JoSE MElo dE SaNTaNa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 15/06/21 a 13/08/21
MaTricUla: 5901597/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE JardiM SidEral/BElEM.
laUdo MEdico: 77608
NoME: PEdro carloS daNTaS coElHo
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 23/04/21 a 07/05/21
MaTricUla: 57220490/1 carGo: Prof
loTacao: EE lEoPoldiNa GUErrEiro/afUa
laUdo MEdico: 77586
NoME: THaiS dE SoUSa aBUd
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 13/07/21 a 10/09/21
MaTricUla: 57212624/2 carGo: Prof
loTacao: cE cElSo rodriGUES/STo aNToNio TaUa
laUdo MEdico: 77453
NoME: VaNEi MoTa doS SaNToS
coNcESSao: 52 diaS
PEriodo: 10/05/21 a 30/06/21
MaTricUla: 57209143/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE lUiZ N dirEiTo/aNaNiNdEUa
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laUdo MEdico: 77523
NoME: VaNESSa coSTa MoNTEiro
coNcESSao: 5 diaS
PEriodo: 05/05/21 a 09/05/21
MaTricUla: 57224180/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: diV aSSiST SErVidor/BElEM
laUdo MEdico: 76111
NoME: VaNESSa coSTa MoNTEiro
coNcESSao: 2 diaS
PEriodo: 24/05/21 a 25/05/21
MaTricUla: 57224180/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: diV aSSiST SErVidor/BElEM
laUdo MEdico: 76110

Protocolo: 707265
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: alBa liliaM lUZ GUSMao SaNToS
coNcESSao: 179 diaS
PEriodo: 31/07/21 a 25/01/22
MaTricUla: 5890372/1 carGo: Prof
loTacao: EE aNiZio TEiXEira/MaraBa
laUdo MEdico: 12635/2021
NoME: aNToNia aUrilENE corrEa lEiTE
coNcESSao: 95 diaS
PEriodo: 10/12/18 a 14/03/19
MaTricUla: 5226074/2 carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio ViEira/oUrEM
laUdo MEdico: 1657/19
NoME: BETaNia SilVa crUZ
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 13/04/21 a 11/07/21
MaTricUla: 5890102/1 carGo: Prof
loTacao: EE BEliNa coUTiNHo/caP Poco
laUdo MEdico: 77449
NoME: daiSE clENES da SilVa fErNaNdES
coNcESSao: 26 diaS
PEriodo: 13/07/21 a 07/08/21
MaTricUla: 54182981/3 carGo: TEc GESTao
loTacao: EE lUiZ dirEiTo/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 77524
NoME: darci NUNES do carMo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 28/06/21 a 26/08/21
MaTricUla: 5086507/3 carGo: Prof
loTacao: EE MaGalHaES BaraTa/BElEM
laUdo MEdico: 77578
NoME: lia da SilVa PESSoa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 14/07/21 a 11/10/21
MaTricUla: 57195943/1 carGo: Prof
loTacao: EE roMUlo MaioraNa/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 77589
NoME: MErcia liMa PoNTES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 03/07/21 a 30/09/21
MaTricUla: 5752442/2  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE VilHENa alVES/BElEM
laUdo MEdico: 77582
NoME: MErcia liMa PoNTES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 03/07/21 a 30/09/21
MaTricUla: 5752442/3  carGo: Prof
loTacao: Erc fEliPE SMaldoNE/BElEM
laUdo MEdico: 77582
NoME: roSilda rodriGUES caNElaS
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 31/07/21 a 26/01/22
MaTricUla: 183865/3 carGo: Prof
loTacao: EE arMaNdo faJardo/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 77575
NoME: SaMUEl oliVEira liMa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 29/04/21 a 28/05/21
MaTricUla: 57211341/1 carGo: SErVENTE
loTacao: EE STElla MariS/SoUrE
laUdo MEdico: 77525

Protocolo: 707274
LiceNÇa assisteNcia
NoME: clEUMa rodriGUES dE araUJo
coNcESSao: 29 diaS
PEriodo: 02/09/19 a 30/09/19
MaTricUla: 57189785/1 carGo: Prof
loTacao: EE Mario roSario/BraGaNca
laUdo MEdico: 1928/2019

Protocolo: 707275

.

errata
.

errata da Portaria Nº 436/2021-GaB/sedUc de 08.06.2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.607 de 10.06.2021
oNde se LÊ: cPf: 82525390253
NoME: Maria liNdalVa BaTiSTa MarTiNS
MaTrÍcUla: 57234741
Leia-se: cPf: 33871612200
NoME: raliENY PErEira da SilVa
MaTrÍcUla: 58029972
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
errata da Portaria Nº 310/2021-GaB/sedUc de 08.06.2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.607 de 10.06.2021
oNde se LÊ: cPf: 272905224
NoME: SaMara coSTa SENa
MaTrÍcUla: 57224444
Leia-se: cPf: 74581015200
NoME: clEaNE PaUla fErrEira da SilVa
MaTrÍcUla: 541974612
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 707093
errata da Portaria Nº 559/2021-GaB/sedUc de 02.08.2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.658 de 04.08.2021
oNde se LÊ: cPf: 39944484253
NoME: Maria BErNadETE SaNToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5619831
Leia-se: cPf: 17542715291
NoME: daVid dE SoUSa cordEiro
MaTrÍcUla: 54163021
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
errata da Portaria Nº 677/2021-GaB/sedUc de 02.08.2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.658 de 04.08.2021
oNde se LÊ: cPf: 52292738287
NoME: dEiSE do Socorro caSTro GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5902040
Leia-se: cPf: 42852544253
NoME: SaNdra criSTiNa raMoS lacErda
MaTrÍcUla: 5349729
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 707102
errata da Portaria Nº 790/2021-GaB/sedUc de 02.08.2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.658 de 04.08.2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NoSSa SENHora da PaZ ii - aNEXo
MUNicÍPio: aBaETETUBa
oNde se LÊ: cPf: 23607653291
NoME: Joao fraNciSco SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 55586716
Leia-se: cPf: 35443901249
NoME: MarcilEidE BiTENcoUrT da SilVa MarTiNS
MaTrÍcUla: 5889888
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 707351
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2020/31469
dispensa de licitação: 031/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a arquidiocese de Santarem.
objeto: locação de imóvel para funcionamento da E.E.E.M diocesana São 
francisco, que tem por objetivo atender os alunos matriculados no en-
sino médio regular, da zona urbana do município de Santarem/Pa, sito 
à Av. Mendonça Furtado nº 1050, bairro Sta Clara, Santarem– PA, CEP: 
68005-425, pertencente a arquidiocese de Santarem/Pa, sob o cNPJ: nº 
05.713.128/0001-16.
Valor Mensal: r$ 39.014,95(trinta e nove mil e quatorze reais e noventa 
e cinco centavos)
Valor anual: r$ 468.179,40 (Quatrocentos e sessenta  e oito mil cento e 
setenta e nove reais e noventa e cinco centavos )
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 21 de setembro de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de licitação: 031/2021-Nlic/SEdUc Processo principal 
N.º2020/31469
raTifico  a  diSPENSa  dE  liciTaÇÃo,  com  base  na MaNifESTaÇÃo 
JUrÍdica nº 1065/2021 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 21 de setembro de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
cN/...

Protocolo: 707313



 diário oficial Nº 34.706  79 Quarta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2021

.

oUtras MatÉrias
.

MaNiFestaÇÕes de iNteresse N° 02/2021
Para a seLeÇÃo de coNsULtor iNdiVidUaL N° 01/2021
1.a Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc/Pa), através da 
Comissão Especial de Licitações com Métodos Internacionais – NLIC / 
SEDUC, instituída pela PORTARIA nº 494/2021 – GS/SEDUC, publicada no 
doE nº 34.614, de 18/06/2021, convidaVossaSenhoria para participar da 
SElEÇÃo dE coNSUlTor iNdiVidUal N° 01/2021, com o objetivo de 
contratação de consultoria individual para apoiar o Escritório de Projetos 
na Inserção de dados financeiros e no monitoramento de informações 
concernentes a gestão financeira e orçamentária do Programa no Sistema 
de Gestão – GESPRO, com prazo de contratação de 12 (doze) meses, com 
recursos do contrato de Empréstimo n° 2933/oc-Br, celebrado entre o 
Estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
2.os Serviçoscompreendem:
inserir as despesas de execução dos projetos no sistema GESPro; apoiar 
na inserção de dados do planejamento dos projetos no sistema GESPro; 
apoiar na inserção de dados de aquisições e contratações no sistema GES-
Pro; atualizar o Plano de aquisições no sistema GESPro; atualizar os 
fluxos de aquisições e contratações do sistema GESPRO; Emitir relatórios 
de acompanhamento e monitoramento do Sistema GESPro, destacando os 
principais avanços, entraves e recomendações; apoiar e treinar a equipe 
do Escritório de Projetos no manuseio do sistema GESPro; Monitorar a in-
serção de dados dos relatórios financeiros dos projetos; Analisar relatórios 
emitidos e monitoramento das informações inseridas no sistema de gestão 
financeira dos projetos durante o fluxo processual, identificando pontos 
frágeis para a implementação e uso do sistema; analisar e elaborar comen-
tários, e as recomendações sobre o fluxo de gestão financeira dos projetos 
no sistema; Apoiar na elaboração e análise dos documentos financeiros de 
prestação de contas zelando pela execução à luz do planejamento; avaliar 
e monitorar os projetos constantes do Programa geridos pelo Escritório 
de Projetos no Sistema GESPro e demais sistemas; apoiar as atividades 
relativas ao uso do sistema SiafEM; integrar a equipe técnica do Escritório 
de Projetos na elaboração dos pedidos de realização de despesa (Prd) e 
na emissão de notas de empenho ou outras tarefas concernentes à ges-
tão financeira; Consultar diariamente o SIFEM para acompanhar os paga-
mentos efetuados, referentes as despesas do financiamento em execução; 
Subsidiar a áreas de planejamento e aquisição, apoiando os usuários do 
sistema nas atualizações e revisões dos orçamentos e seus projetos; ava-
liar e monitorar os projetos constantes do Programa geridos pelo Escritório 
de Projetos no Sistema GESPro e demais sistemas; e subsidiar a área de 
Ti da SEdUc com informações do sistema.
3.Para ocupar a vaga, o consultor deverá ter como rEQUiSiToS MÍNi-
MoS: a)formação acadêmica em nível superior em administração, Eco-
nomia, Gestão de Políticas Públicas ou áreas afins; b)Com pelo menos 05 
anos de experiência profissional em atividades de gestão, implementação 
e monitoramento físico-financeiro; c)Com pelo menos 05 anos de experi-
ência profissional específica em gestão financeira com atuação em órgãos 
públicos, com ênfase em atividades desenvolvidas no sistema SiafEM; d)
Com prévia experiência profissional em sistema de gestão financeira, com 
recursos financeiros oriundos de contratos de empréstimos internacionais.
O Escritório de Projetos utiliza o Sistema de Gestão – GESPRO para con-
duzir as atividades de gestão estratégica do contrato de Empréstimo n° 
2933/oc-Br. o Sistema de Gestão GESPro é a ferramenta utilizada pelo 
Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão de cobertura da Educa-
ção Básica do Estado do Pará no planejamento orçamentário e financeiro, 
de registro e lançamentos contábeis e financeiros, como forma de melhor 
acompanhamento, avaliação e controle dos gastos referentes aos projetos 
vinculados ao contrato de empréstimo.
4.a escolha de consultor individual será realizada de acordo com ospro-
cedimentosestabelecidos na Seção V das Políticas de Seleção e contratação 
de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
Bid (GN-2350-9), e na PorTaria n° 07/2017-GS/SEdUc, com fundamento 
no §5° do art. 42 da lei n° 8.666/93, portanto, a contratação temporária atra-
vés do Processo Seletivo Simplificado não importará em vínculo de nature-
za estatutária entre o consultor e o Estado do Pará. 
5.As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta daclassifi-
caçãoorçamentária consignada no orçamento da Secretaria de Estado de 
Educação – SEDUC conforme abaixo:

ação funcional Programática Projeto atividade  Produto Natureza da despesa  fonte
231016 16101.12 122.1297 8338 2795 3390.35 013100
231016 16101.12 122.1297 8338 2795 3390.47 013100

6.a PorTaria n° 07/2017-GS/SEdUcqueregulamenta os procedi-
mentos para a Seleção e contratação de consultores individuais, infor-
ma no art. 6°: “É vedada a contratação, como consultor, de servidores ativos, 
efetivos ou ocupantes de cargos comissionados da administração Pública fe-
deral, Estadual, do distrito federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como 
de empregado de suas subsidiárias e controladas, excetuando-se as hipóte-
ses permitidas na constituição federal (art. 37, XVi e XVii e art. 95) e desde 
que haja compatibilidade comprovada de horários”.
os currículos deverão ser conforme modelo estabelecido no anexo i, e 
poderão ser encaminhados para o e-mail: comissao.bid@seduc.pa.gov.bre 
identificados com o número daSeleção de consultor (ci n° 01/2021), até 
01/10/2021, às 18:00hs (hora local).
Enviar aos cuidados de:
ESCRITÓRIO DE PROJETOS – EP – SEDUC/PA
coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÕES coM MÉTodoS iNTErNacioNaiS
rodovia augusto Montenegro, Km 10, icoaraci, Belém/Pa, cEP 66.820-
000, no Escritório de Projetos – EP – SEDUC/PA (3º andar).

E-mail: comissao.bid@seduc.pa.gov.br
aNeXo i – ModeLo PadrÃo de cUrrÍcULo

cUrricULo ProFissioNaL
oBJetiVo

Participar da Seleção para Serviços de Consultoria Individual – CI n° 01/2021, 
para “para apoiar o Escritório de Projetos na Inserção de dados financeiros e 
no monitoramento de informações concernentes a gestão financeira e orça-
mentária do Programa no Sistema de Gestão – GESPRO” na implementação 
do Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão de cobertura da Educação 
Básica do Estado do Pará - contrato de Empréstimo nº 2933/oc-Br.
i - ideNtiFicaÇÃo

NoME:
rG: cPf:

ENdErEÇo:
 Nº: cEP:

cidadE: ESTado:
EMail:

foNE fiXo: cElUlar:

ViNcUlo EMPrEGaTicio aTUal
( ) Servidor Público ( ) atividade na iniciativa Privada ( ) consultor
ii - ForMaÇÃo ProFissioNaL

NiVEl* cUrSo** aNo dE coNclUSÃo iNSTiTUiÇÃo
    
    
    

*Nível: Graduação, Especialização, Mestrado, doutorado, Pós doutorado.
** cUrSo: informar o Nome do curso conforme comprovação.
iii - eXPerieNcia ProFissioNaL
a) Com pelo menos 05 anos de experiência profissional em atividades de 
gestão, implementação e monitoramento físico-financeiro.

iNSTiTUiÇÃo/EMPrESa PEriodo carGo aTiVidadES dESENVolVidaS
    
    
    

b) Com pelo menos 05 anos de experiência profissional específica em ges-
tão financeira com atuação em órgãos públicos, com ênfase em atividades 
desenvolvidas no sistema SiafEM.

iNSTiTUiÇÃo/EMPrESa PEriodo carGo aTiVidadES dESENVolVidaS
    
    
    

c) Com prévia experiência profissional em sistema de gestão financeira, com 
recursos financeiros oriundos de contratos de empréstimos internacionais.

iNSTiTUiÇÃo/EMPrESa PEriodo carGo aTiVidadES dESENVolVidaS
    
    
    

oBSErVaÇÃo:
1 – aPrESENTar EM aNEXo TodoS oS docUMENToS coMProBaTÓ-
rioS daS TiTUlaÇÕES E EXPEriÊNciaS ciTadaS No cUrrÍcUlo.

Protocolo: 707324
caNceLar a LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.: 8276/2021 de 17/09/2021
cancelar , a contar de 27/08/2021, a licença para Tratar de interesse 
Particular, concedida atraves da PorTaria nº 428/2020 de 20/01/2020, da 
servidora liliaNE fErrEira faro, matricula Nº 54183753/1, Professor, 
lotada na EE Joao Santos/capanema.
reVoGar
Portaria n.º: 8274/2021 de 17/09/2021
revogar, a contar de 26/01/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE BrEVES, da servidora TElMa SolaNGE PiNHEiro dE 
SoUSa, matricula nº 555215/1, Servente, 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.
GraTificaÇÃo dE TEMPo iNTEGral
Portaria Nº.:8275/2021 de 17/09/2021
de acordo com o Processo nº 980528/2021
Conceder, a contar de 01/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
Maria do Socorro SaNTaNa MacHado dE lEÃo , matrícula Nº 745154/1, 
Escrevente datilografo, lotada na divisão de Patrimônio imobiliário/Belém.
reVoGar/coNceder
Portaria Nº.:7761/2021 de 17/09/2021
i- revogar, a contar de 15/09/2021, a PorTaria nº 7090/2019 de 
24/06/2019, que concedeu Gratificação de Tempo Integral,no percentual 
de 60 %, ao servidor aNToNio carloS BraGa JUNior, matrícula 
nº 5902009/1, Tecnico em Gestão Publica, lotado na assessoria de 
Planejamento, desta Secretaria..
II- Conceder, a contar de 15/09/2021, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao ser-
vidor arcEliNo doS rEiS E SilVa JUNior, matrícula Nº 54189126/2, 
Tecnico em Gestão Publica, lotado no departamento de apoio operacional, 
desta Secretaria, em substituição ao servidor mencionado no item anterior.
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LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 8312/2021 de 20/09/2021
Nome: adiaNa rEGo TaVarES
Matrícula:57210519/1 cargo:Servente
lotação:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Período:13/10/21 a 11/12/21
Triênios:18/12/14 a 17/12/17
Portaria nº. 8314/2021 de 20/09/2021
Nome: carla NaZarE dE oliVEira riBEiro
Matrícula:5900520/1 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE ana Pontes francez/Tucurui
Período:16/10/21 a 14/12/21 – 15/12/21 a 12/02/22
Triênios:12/06/12 a 11/06/15 – 12/06/15 a 11/06/18
Portaria nº. 8315/2021 de 20/09/2021
Nome: EldEr JoSE PErEira PalHETa
Matrícula:57214443/1 cargo:assist.administ.
lotação:EEEM Profª francisca Gomes/Medicilandia
Período:15/10/21 a 13/12/21 – 14/12/21 a 11/02/22
Triênios:20/02/09 a 19/02/12 – 20/02/12 a 19/02/15
Portaria nº. 8313/2021 de 20/09/2021
Nome: Nadia cUNHa crUZ
Matrícula:55587026/3 cargo:Professor
lotação:16 UrE/Tucurui
Período:04/10/21 a 02/12/21
Triênios:02/06/13 a 01/06/15
Portaria nº. 8316/2021 de 20/09/2021
Nome: roSiNEi MENdoNÇa dUTra da coSTa
Matrícula:54191555/2 cargo:Professor
lotação: EE Vilhena alves/Belém
Período:04/10/21 a 02/12/21
Triênios:22/07/06 a 21/07/09
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.: 8320/2021 de 20/09/2021
conceder licença Maternidade a THaMirES rodriGUES dE alMEida, ma-
tricula Nº 5938346/1 ,Professor, lotada na EE Prof Gelmirez Melo e Silva/
ananindeua, no período de 03/09/2021 a 01/03/2022.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº 152/2021 de 03/09/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na 2ª UrE/caMETa/caMETa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
5902353/1 iGor EWErToN fErrEira SaNToS 01/11/2021 30/11/2021 2021
57234008/1 Marcio ViEira GoNÇalVES 22/11/2021 05/01/2022 2021
57208670/1 EdNa SoarES MarTiNS 30/11/2021 13/01/2022 2021
57208698/1 PaUlo XaViEr loPES 30/11/2021 13/01/2022 2021
57205443/2 aNdrEa BaTiSTa PiNTo 01/12/2021 30/12/2021 2021
5897865/1 PaUliNo laUriNHo da SilVa 01/12/2021 30/12/2021 2021
57212474/1 Erica aUGUSTa MoraES GoNÇalVES 14/12/2021 27/01/2022 2020

Portaria Nº 151/2021 de 03/09/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na EE oSValdiNa MUNiZ/caMETa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
73503982/1 roBErTo aNToNio NUNES dUarTE 01/11/2021 15/12/2021 2021
57234010/1 JESUS do Socorro MoNTEiro doS SaNToS 18/11/2021 01/01/2022 2021
5897246/1 PaTricia da crUZ diaS 23/11/2021 22/12/2021 2021
5636698/1 PaTricia criSTiNa dE araUJo rodriGUES 26/11/2021 09/01/2022 2021
57208684/1 iVaNa MoUra ViaNa 26/11/2021 09/01/2022 2021
57208680/1 JoSiaNE BarrEiroS Po 26/11/2021 09/01/2022 2021
55531918/2 Maria JoSE PaNToJa fErrEira 26/11/2021 09/01/2022 2020
57208682/1 radir WilSoN alfaia MorEira 27/11/2021 10/01/2022 2021
57208694/1 loUrdES criSTiNa rodriGUES dEMETrio 30/11/2021 13/01/2022 2021
7060076/1 alEXSaNdro dE VErEdiNE GESSE JUNior 30/11/2021 29/12/2021 2021

Portaria Nº 153/2021 de 16/09/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rEla-
cioNadoS, loTadoS Na EE Prof iSaUra BaHia/MocaJUBa.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
57215311/1 roNilSoN rodriGUES dE carValHo 01/11/2021 30/11/2021 2021
762326/1 Maria JoSE fraNco 01/11/2021 30/11/2021 2021

73503988/1 Maria adriaNa MarQUES 01/11/2021 30/11/2021 2021
57212755/1 iVaNEidE MENdES rodriGUES 01/11/2021 30/11/2021 2021
5891374/1 KEila loPES BaliEiro 01/11/2021 30/11/2021 2021
6030700/1 lUcirENE dE JESUS corrEa 01/11/2021 30/11/2021 2021
57218433/1 Maria EdiroSa PiNHEiro diaS loPES 01/11/2021 30/11/2021 2021
5664535/1 MaUricElia Maria do carMo loPES 01/11/2021 15/12/2021 2021
5893906/1 Maria aUXiliadora GoMES oliVEira 01/11/2021 30/11/2021 2021
73504012/1 iraNilSoN TEiXEira afoNSo 01/11/2021 30/11/2021 2021
5900669/1 iSMaEl BarBoSa dE SoUSa 03/11/2021 02/12/2021 2021
5902354/1 ciNTia dE NaZarE MoNTEiro NoGUEira 03/11/2021 17/12/2021 2021
54188281/1 laUra Maria aMErico da SilVa 24/11/2021 07/01/2022 2021
5897239/1 daiaNE rodriGUES coElHo 25/11/2021 24/12/2022 2021

Portaria nº.:018/2021 de 17/09/2021
Nome: araci SilVa doS SaNToS
Matrícula: 5679877/1Período:20/11 à 03/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria nº.:019/2021 de 17/09/2021
Nome: lUiZ carloS SilVa dE BriTo
Matrícula: 5782775/2Período:20/11 à 03/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM delcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria nº.:119/2021 de 30/08/2021
Nome: Maria raQUEl do NaSciMENTo
Matrícula: 5742846/2Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº Gasparino B da Silva/Soure
Portaria nº.:574/2021 de 15/09/2021
Nome: Erica SilVaNa fErrEira alVES
Matrícula: 57209364/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto correa
Portaria nº.:575/2021 de 15/09/2021
Nome: iVaNEZ BaldEZ do NaSciMENTo
Matrícula: 57209389/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto correa
Portaria nº.:576/2021 de 15/09/2021
Nome: Marcio lUiZ PiNHEiro BaTiSTa
Matrícula: 57234166/1Período:17/11 à 31/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto correa
Portaria nº.:577/2021 de 15/09/2021
Nome: NalVa do carMo raBElo dE BriTo NUNES
Matrícula: 57210115/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto correa
Portaria nº.:578/2021 de 15/09/2021
Nome: Marcio JEoVaNi riBEiro da SilVa
Matrícula: 57209360/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benedito cardoso de athayde/augusto correa
Portaria nº.:486/2021 de 14/09/2021
Nome: BrENda NocETTi MaciaS
Matrícula: 5901893/1Período:11/12 à 24/01/22Exercício:2021
Unidade:4ª UrE/Marabá
Portaria nº.:488/2021 de 15/09/2021
Nome: MariaNa dENiSE MoUra fErrEira
Matrícula: 57209651/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2019
Unidade:4ª UrE/Marabá
Portaria nº.:/1272021 de 02/09/2021
Nome: aNToNia GorETTi MaGalHaES da SilVa
Matrícula: 54182801/2Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:134/2021 de 13/09/2021
Nome: aNToNio EdSoN dE araUJo
Matrícula: 5192277/3Período:17/11 à 31/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.antonio Valdenir araujo de lima/capitão Poço
Portaria nº.:715/2021 de 16/09/2021
Nome: alicE allaNa da coSTa Maia
Matrícula: 5942866/1Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEM frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:990/2021 de 10/09/2021
Nome: roBSoN Gil SaNToS dE alMEida
Matrícula: 5658233/2Período:20/11 à 03/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Jonatas athias/São domingos do capim
Portaria nº.:214/2021 de 16/09/2021
Nome: lEaNdro cESar PaViNaTo
Matrícula: 57217445/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:10ª UrE/altamira
Portaria nº.:215/2021 de 16/09/2021
Nome: GlEiSE Nadir liMa
Matrícula: 57214298/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:10ª UrE/altamira
Portaria nº.:218/2021 de 15/09/2021
Nome: EVa Maria dUTra da foNSEca
Matrícula:57210210/1 Período:22/11 à 05/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves
Portaria nº.:228/2021 de 15/09/2021
Nome: aNTÔNio JoSÉ liMa BraNdÃo
Matrícula: 57215146/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves
Portaria nº.:238/2021 de 15/09/2021
Nome: lUiZ carloS SErafiM do NaSciMENTo
Matrícula: 554570/1Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:13ª UrE/Breves
Portaria nº.:239/2021 de 15/09/2021
Nome: BENEdiTa aUXiliadora ciriNo da SilVa
Matrícula: 5776040/2Período:15/11 à 29/12/21Exercício:2021
Unidade:13ª UrE/Breves
Portaria nº.:241/2021 de 15/09/2021
Nome: EliaS BarrEiroS BElTrÃo
Matrícula: 5294746/1Período:15/11 à 29/12/21Exercício:2021
Unidade:13ª UrE/Breves
Portaria nº.:190/2021 de 16/11/2021
Nome: raiMUNda dE JESUS M fUrTado
Matrícula:5901673/1 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves
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Portaria nº.:176/2021 de 14/09/2021
Nome: MEiKo SUElY VEloSo aSSUNÇÃo
Matrícula: 57214178/1Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEM rui Barbosa/Tucurui
Portaria nº.:177/2021 de 15/09/2021
Nome: fraNciSca diNiZ aMoriM
Matrícula:5903125/1 Período:01/11 à 30/11/21Exercício:2020
Unidade:EE dep raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí
Portaria nº.:178/2021 de 15/09/2021
Nome:JaNilcE BaNdEira VaNZElEr
Matrícula: 5900290/1Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Simão Jacinto dos reis/Tucuruí
Portaria nº.:8319/2021 de 20/09/2021
Nome:PaUlo aNdrE coSTa dE BriTo
Matrícula: 5890602/1Período:20/09 à 04/10/21Exercício:2021
Unidade:divisão de cadastro/Belém
Portaria nº.: 628/2021 de 08/09/2021
Nome:adrEa TaiaNa loPES da foNSEca
Matrícula:54187221/2Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2019
Unidade:EE Julia Gonçalves Passarinho/Santarem
Portaria nº.: 172/2021 de 13/09/2021
Nome:adalBErTo dE SoUZa PaZ
Matrícula:57203657/1Período:03/11/21 a 02/12/21 Exercício:2020
Unidade:EE 1 E 2G rui Barbosa/Tucurui
retiFicar
Portaria Nº.:7764/2021 de 17/09/2021
Retificar na PORTARIA nº 713/1993 de 11/05/1993 de 11/05/1993, que 
demitiu a servidora HEloiSa HElENa SilVa doS SaNToS, matricula 
5290260/013, lotada na E.d luiz de Moura Palha/Xinguara, do emprego 
de Professor, o a contar de 01/09/1992 para 01/03/1993, para fins de 
regularização funcional.
Portaria Nº.:7765/2021 de 17/09/2021
Retificar na PORTARIA nº 9469/1994 de 05/08/1994, que Demitiu, a 
pedido, a servidora Maria lEa VEraS coSTa, matricula 6037879/019, 
lotada na Erc rei São Sebastiao/São Joao de Pirabas, do emprego de 
Professor, o a contar de 05/08/1994 para 25/04/1994, para fins de 
regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:7763/2021 de 17/09/2021
Tornar sem efeito a PorTaria col.nº 2161/1991 de 11/03/1991, 
que admitiu, em relação a servidora ElVira oliVEira doS SaNToS, 
matricula 0947296/010, para exercer a função de Professor, no periodo de 
01/02/1991 a 01/02/1993, para fins de regularização funcional.

Protocolo: 707475
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

coMitÊ de Ética eM PesQUisa eM seres HUMaNos do ceNtro de 
ciÊNcias BioLÓGicas e da saÚde – ceP ccBs/UePa caMPUs ii.
e- Protocolo nº 2021/974731
Portaria N° 1832/21, de 20 de setembro de 2021.
art. 1º - dESiGNar, os membros abaixo relacionados, para comporem o 
coMiTÊ dE ÉTica EM PESQUiSa EM SErES HUMaNoS do cENTro dE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CEP CCBS/ UEPA CAMPUS II, com 
vigência a contar de 08.01.2019, referente a gestão 2019-2021.
SErVidor  id. fUNcioNal
rEGiNa GaBriEla caldaS dE MoraES 57202694/1 coordENadora
alESSaNdra ElUaN da SilVa GUTiErrEZ faÇaNHa  57189729/2 VicE-
coordENadora
aNa carla alVES PElaiS 57217076/1 MEMBro
aNToNio ErliNdo BraGa JUNior  5794170/1 MEMBro
claUdia ViaNa UrBiNaTi 54189229/1 MEMBro
daNiEllE Maria MarTiNS carNEiro  57174543/4 MEMBro
fErNaNda da SilVa MENdES  5905490/1 MEMBro
SoaNNE cHYara SoarES lira  5922665/1 MEMBro
TÂNia rEGiNa loBaTo doS SaNToS  784397/3 MEMBro
Art. 2º – FICA REVOGADAS as demais disposições em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 707325
rescisÃo coNtratUaL
e- Protocolo nº 2021/1013059
Portaria N° 1838/21, de 20 de setembro de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) MariaNa SoUZa dE liMa, id. funcio-
nal nº 5947190/ 1, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, a contar de 31.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

e- Protocolo nº 2021/1013290
Portaria N° 1834/21, de 20 de setembro de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) lUaNa da SilVa frEiTaS, id. funcio-
nal nº 5911867/ 3, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, a contar de 31.08.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/1027181
Portaria N° 1833/21, de 20 de setembro de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) lUiZ alBErTo coHEN ViEira, id. fun-
cional nº 5924636/ 2, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE ciÊNciaS NaTUraiS, a contar de 16.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 707327
reMoÇÃo de serVidor.
e- Protocolo nº 2021/791779
Portaria N° 1829/21, de 17 de setembro de 2021
rEMoVEr, o(a) servidor(a) JoSÉ Maria aNdradE filHo, id. funcional nº 
57205097/ 2, cargo de TÉcNico B, da coordenadoria administrativa do 
campus iii, para a coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, a 
contar de 13/10/2017, com fins de regularização funcional.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 707330
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saUde (ProrroGaÇÃo)
E- Protocolo nº 2021/ 995909
laUdo Nº 79033/1 dE 30 dE aGoSTo dE 2021
NoME do SErVidor: fáBio aNdrÉ SoUTo liMa
id. fUNcioNal: 5443555/2
carGo: ProfESSor adJUNTo
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE SaÚdE ESPEcialiZada
PErÍodo: 17.08.2021 a 22.02.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/ 995909
laudo nº 79164/1 dE 01 dE SETEMBro dE 2021
NoME do SErVidor: fErNaNda da SilVa MENdES
id. fUNcioNal: 5905490/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
loTaÇÃo: caMPUS dE MaraBa
PErÍodo: 18.08.2021 a 15.12.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 707332
LiceNÇa saÚde
E- Protocolo nº 2021/ 995909
laUdo Nº 79214/1 dE 01 dE SETEMBro dE 2021
NoME do SErVidor: NaTália PiNTo NEVES daNTaS
id. fUNcioNal: 54190725/ 2
carGo: aTENdENTE dE coNSUlTÓrio dENTário
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii
PErÍodo: 04.08.2021 a 17.09.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/ 995909
laUdo Nº 79214/1 dE 01 dE SETEMBro dE 2021
NoME do SErVidor: NaTália PiNTo NEVES daNTaS
id. fUNcioNal: 54190725/ 2
carGo: aTENdENTE dE coNSUlTÓrio dENTário
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii
PErÍodo: 04.08.2021 a 17.09.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 707333
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 010/2020 – UePa
N° TErMo: 1° (primeiro)
claSSificaÇÃo: locação de imóvel
daTa dE aSSiNaTUra: 20/09/2021
MoTiVo: Prorrogação de vigência e reajuste
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto prorroga-
ção de vigência e reajuste do contrato de locação n° 010/2020- UEPa.
Valor GloBal aNUal: r$ 143.088,46 (cento e quarenta e três mil e oi-
tenta e oito reais e quarenta e seis centavos)
iNÍcio da ViGÊNcia: 22/09/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 21/09/2022
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
Elemento de despesa: 339036
fonte de recurso: 0102
coNTraTado
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PErSoNalidadE: fÍSica
NoME: JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo
loGradoUro: Trav. rui Barbosa n°840, Ed Maison Grain Ville 1702
Bairro: reduto cidadE: Belém Uf: Pa
cEP: 66.053-260
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 707341
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1848/2021, de 21 de seteMBro 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: rENaTo fErrEira carr
Matrícula funcional: 5719100/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 1849/2021, de 21 de seteMBro 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 adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.000,00
Portaria N° 1850/2021, de 21 de seteMBro 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 caMPUS
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 2.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 707335
.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1841/2021, de 21 de setembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo:MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: Joao SErGio dE SoUSa oliVEira
fUNcioNal:57176004/2
carGo: ProfESSoraSSiSTENTE
daTa iNicio: 17.09.2021
daTa TÉrMiNo: 19.09.2021
QUaNTidadE: 2.5 (duas e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 707254
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
oBJETo: o presente convênio tem por objetivo estabelecer um enquadramento 
formal à cooperação, facilitar e intensificar os intercâmbios já existentes entre as 
instituições parceiras, particularmente na área das ciências das religiões.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 21/09/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 21/09/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 21/09/2026
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
Razão Social: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
coNcEdENTE:

razão Social: UNiVErSiTÉ dU QUÉBEc À MoNTrEal
logradouro: 1564, rue Saint-denis Pavillon JE, 3e étage, bureau JE-3100 
Montréal, Québec, H2X 3K2
Uf: QUÉBEc-caNadá
dados do responsável pela Parte: Magda fusaro
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 707210
eXtrato do editaL Nº 65 /2021-UePa
credeNciaMeNto de doceNtes PerMaNeNtes Para atUa-
reM JUNto ao ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eM edUcaÇÃo e 
eNsiNo de ciÊNcias Na aMaZÔNia – PPGeeca/UePa.
a coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação e Ensino 
de ciências na amazônia da Universidade do Estado do Pará (PPGEEca/
UEPa), no uso de suas atribuições e em observância às normas do Sis-
tema Nacional de Pós-graduação, coordenada pela caPES, a PorTa-
ria da caPES nº 81 de 03 de junho de 2016 a resolução Nº 3147/17-coN-
SUN, de 17 de maio de 2017 e a instrução Normativa Nº 02/2021 do 
PPGEEca/UEPa, torna público o presente edital para o credenciamen-
to de docentes para o quadro permanente do PPGEEca/UEPa.
as inscrições ocorrerão de forma online ou presencial, no período de 25/09 a 15/10/2021.
Maiores informações poderão ser obtidas por meio do e-mail: ppgeeca@
uepa.br ou diretamente na secretaria do PPGEEca.
o edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br 
Belém, 22 de setembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 707025
eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
oBJETo: o presente convênio tem por objetivo a concessão de estágio curricular 
obrigatório não remunerado nas dependências das Unidades Municipais de Saú-
de e Equipes de Saúde do Município de ananindeua aos alunos dos cursos de 
saúde de graduação e pós-graduação com a finalidade de dotar de habilidades 
práticas nas áreas de atuação, oferecendo capacitação e desenvolvimento de 
conhecimentos técnicos pertinentes a formação acadêmica do estudante.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 21/09/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 21/09/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 21/09/2023
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
Razão Social: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
coNcEdENTE:
cNPJ: 11.941.76000131
razão Social: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE aNaNiNdEUa - SESaU
Logradouro: Rodovia BR 316 hm 08, Rua Luiz Cavalcante, nº 411 – Bairro Centro
cEP: 67030-133
Uf: ananindeua - Pa
dados do responsável pela Parte: dayane da Silva lima
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 706998
..

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

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 889/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado 
dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/950195
rESolVE: autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: os conselheiros estaduais JoÃo loPES JU-
Nior cPf: 649.251.882-91 e Erica VEiGa dE SoUZa cPf: 002.865.362-93, 
os servidores dEiSE araUJo da SilVa cPf: 483.302.212-53, BENEdiTo Pi-
MENTEl JÚNior cPf: 683.369.262-91 e JUcilEidE EMaNUEllE PErEira dE 
BriTo cPf: 691.528.292-00, os referidos conselheiros e os servidores se des-
locarão no trecho Belém/cametá/Belém/Pa no período de 20 a 24/09/2021, 
sendo que o trecho da conselheira Erica VEiGa dE SoUZa será Tucuruí/ca-
metá/Tucuruí/Pa no mesmo período para realizar apoio Técnico a conferência 
regional da região Tocantins no Município de cametá/Pa.
Classificação Orçamentária: 87101- 08.422.1505.8402 0139002241 
253.896 3390 14/ 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 891/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado 
dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1014119
 rESolVE: autorizar o pagamento de 05 E ½ (ciNco E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: charles Morandini Silveira de Matos, cola-
borador eventual, cPf: 997.417.762-68, o qual se deslocará ao município de 
São domingos do capim/Pa no período de 20/09 a 25/09/2021, com objetivo 
de desenvolver atividades do Projeto Hortas Sociais Pedagógicas do Pará, con-
vênio com a Fundação Banco do Brasil – Fase de implantação.
Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8397 0101 247.170 
339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 890/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado 
dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1014192
rESolVE: autorizar o pagamento de 05 E ½ (ciNco E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: servidora/colaboradora eventual (psi-
cóloga): ana Beatriz de Sousa Silva, colaboradora eventual (Psicóloga), 
cPf: 026.256.552-83, a qual se deslocará aos municípios São domingos 
do capim/Pa e Mãe do rio/Pa no período de 20/09 a 25/09/2021, em ane-
xo, com objetivo de implantação e capacitação do Projeto Hortas Sociais 
Pedagógicas no Pará e capacitação de Segurança alimentar e Nutricional
 Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8397 0101 247.170 339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 20 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 896/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado 
dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1002849
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrES E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: servidoras clélia Santos da costa, 
matrícula nº 3225046/1, risolina Maria Pantoja dos Santos, matrícula nº 
3223876/1, e Vitória carolina Valente Barros, matrícula nº 5956215/1 para 
o período de 27 a 30.09.2021, para deslocamento de Belém/Pa ao muni-
cípio de capanema/Pa, com o objetivo de realizar cadastro e renovação 
da carteira Nacional do artesão; cadastro do Empreendedor; Palestras 
sobre a Base conceitual do artesanato Brasileiro, Empreendedorismo e 
Gestão de Negócio, cUJo MoToriSTa laNdUaldo coSTa fErrEira, 
MaT.3096723 rEaliZará o dESlocaMENTo. .
Classificação Orçamentária: 43105- 11.334.1504.8951 0101006357 
266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
Portaria Nº 899/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado 
dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1036376
rESolVE: autorizar o pagamento de 2 ½ (doiS E meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo: iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 
5945555/1, Secretário da SEaSTEr, Sr. WElliNGToN TadEU raMoS MElo, 
colaborador Eventual, cPf nº 264.393.012- 68, Sr. GUilHErME aUGUSTo dE 
alMEida carPEGGiaNi, assessor Especial i, matrícula nº 5946562/2 e Sr. 
PaUlo SÉrGio dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº 5946524/3, assessor 
que se deslocaram aos município de Terra alta, para Participar de reunião 
sobre os Programas de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda com a 
Gestão Municipal, no período de 17/09 à 19/09/2021.
Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.8863 0101006357 
234.191 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 21 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1

Portaria Nº 898/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado 
dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1011785
rESolVE: autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo: servidores Kleber Neves Trindade - ma-
tricula 57193833-1 e Margareth das Graças Machado de lima - matricula 
3233766-3, que se deslocarão para os municípios de Jacundá, Goianésia 
e Tailândia no período de 18 a 23/10/2021, coM oBJETiVo dE aPoio ao 
MUNiciPio No BUSca aTiVa, cUJo MoToriSTa WilSoN GUErrEiro dE 
HolaNda , MaT. 3216640 rEaliZara o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária: 87101- 08.244.1505.8899 0139002241 
233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de setembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 707270
t..

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 892/2021 – seaster o SEcrETário dE ESTado 
dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/866765
 r E S o l V E:
torNar seM eFeito
a PORTARIA nº 754/2021 – SEASTER publicada no DOE 34.681, que excluiu 
01/09/2021 a Gratificação de Tempo Integral - GTI, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento), da servidora, claricE NEVES GUiMaraES, matrícula 
nº. 3201643/ 1 e concedeu a contar de 01/09/2021 a Gratificação de Tempo 
integral - GTi, no percentual de 50% (cinquenta por cento), ao servidor, 
fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHEco, matrícula nº 55589512/ 1.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
21 de setembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
 Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1
,

Protocolo: 707266
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNTraTo dE SErVidor TEMPorário Nº 137/2018
ParTES: faSEPa E dENilSoN oliVEira SErraNo
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: ciaM-MaraBá
adMiSSÃo: 14/05/2018
TErMiNo: 15/09/2021
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 706972
..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 693 de 20 de setembro de 2021- coNcEdEr 90 
(noventa) dias de licença para Tratamento de Saúde a servidora:Maria lúcia 
ferreira de Souza, matrícula nº.3192210/1,cargo:agente administrativo, 
período de 14.07.21 a 11.10.21.
Portaria nº 694 de 20 de setembro de 2021-conceder licença 
Saúde aos servidores abaixo relacionados:

NoME  carGo MaT laUdo PErÍodo diaS
Glauce Wanzeler dos Santos monitor 57188764/1 79695 15.08.21 a 15.08.21   01

Josué francerry Melo Guedes
 as-

sit. So-
cial

54187946/1 79694 02.08.21 a 16.08.21   15

dirceu Bibiano duarte Monitor 54189530/1 79693 27.07.21 a 09.08.21   14
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Portaria Nº. 695 de 20 de seteMBro de 2021-dESiGNar Keila Vieira 
Monteiro, cargo: agente administrativo, mat: 54189513/1 para responder 
pela gerência do GEMPS, na ausência da titular rosiane Gomes Jucá, mat: 
54189663/1, função: Gerente iii que participará como Entrevistadora no 
PSS/21, período de 20.09.21 a 24.09.21,sem ônus para administração
luiz celso da Silva -PrESidENTE-faSEPa

Protocolo: 707108
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

(Processo nº 2021/ 524654)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 14/2021 – FASEPA, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MA-
TErial PErMaNENTE - ElETrodoMÉSTicoS para atender as demandas 
da Sede e Unidades Socioeducativas de Belém, Mesorregião região Metro-
politana, Marabá e Santarém, bem como considerando a manifestação da 
comissão de controle interno, resolve:
I – HOMOLOGAR, nos termos do art. 13, inciso V do Decreto Estadual nº 
534/2020, o cancelamento nos julgamentos dos Grupos 01,02 e 03;
II – Determinar à Comissão Permanente de Licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de homologação;
III – Encaminhar à Diretoria Administrativa e Financeira para reanálise do 
processo no que couber.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 20 de Setembro de 2021.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 707250
(Processo nº 2021/ 340855)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do pro-
cesso em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 
17/2021 – FASEPA, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
iNforMáTica para atender as demandas da Sede e Unidades Socioeducativas 
de Belém, Mesorregião região Metropolitana, Marabá e Santarém, conforme es-
pecificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, bem como 
considerando a manifestação da comissão de controle interno, resolve:
I – HOMOLOGAR, nos termos do art. 13, inciso V do Decreto Estadual nº 
534/2020, o cancelamento no julgamento do Grupo 01;
II – Determinar à Comissão Permanente de Licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de homologação;
III – Encaminhar à Diretoria Administrativa e Financeira para reanálise do 
processo no que couber.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 20 de Setembro de 2021.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 707299
(Processo nº 2021/ 547047)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 13/2021 – FASEPA, que tem por objeto fornecimento de VES-
TUário, roUPaS ÍNTiMaS Para oS SocioEdUcaNdoS E UNiforMES 
PARA OS SERVIDORES (CAMISAS), com aplicação de serigrafia em peças 
indicadas – conforme LOGO E MODELO DOS MODELOS CONSTANTES NOS 
aNEXoS deste Termo de referência, para o período de 12 meses, com en-
trega parcelada, para atender as necessidades das Unidades operacionais 
da faSEPa de Belém e região Metropolitana, Marabá e Santarém conforme 
especificações e definições mínimas constantes neste Termo, bem como 
considerando a manifestação da comissão de controle interno, resolve:
I – HOMOLOGAR, nos termos do art. 13, incisos V do Decreto Estadual nº 
534/2020, o objeto deste certame à empresa MY02 SolUÇÕES EM SaÚdE 
iNdUSTria EirElli ( cNPJ N. 15.564.580/0001-17) pela oferta do valor 
de r$ 560.701,50 (quinhentos e sessenta mil, setecentos e um reais e 
cinquenta centavos) para o referido grupo;
II – Determinar à Comissão Permanente de Licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de homologação;
 III – Determinar à Gerência de Contratos e Convênios a elaboração do 
instrumento contratual nos termos do edital desta licitação;
IV – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação de fiscal de contrato.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 17 de Setembro de 2021.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 707300
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 09/2021
Que entre si celebram a fundação de atendimento Socioeducativo do Pará 
– FASEPA E O PAYSANDU SPORT CLUB
objeto: estabelecer a cooperação técnica entre os partícipes visando à 
realização conjunta de esporte na modalidade futsal aos adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa da faSEPa, como meio de inclusão 
social e redução da reinteração no sistema socioedeucativo; oportunizar 
aos socioeducandos participarem de treinamentos e competições espor-

tivas por intermédio de um conceito técnico e profissional do futsal com 
vistas à possibildades de formar base para futuros atletas profissionais 
e captar jovens talentos; Promover campeonatos de interação da comu-
nidade socioeducativa com jovens da escolinha PaYSaNdU SPorT clUB, 
oportunizando-lhes vivências que fomentem valores, atitudes e habilidades 
relacionadas a um projeto de sociedade de paz.
Vigência: o presente Termo de acordo de cooperação entra em vigor a partir da 
data de sua assinatura, com vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorroga-
do, mediante a celebração de Termo aditivo, por acordo dos partícipes.
data de assinatura: 21/09/2021
lUiZ cElSo da SilVa /PrESidENTE da faSEPa
carloS MaUrÍcio carPES ETTiNGEr / PrESidENTE do PaYSaNdU 
SPorT clUB

Protocolo: 707290
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 442, de 21 de setembro de 2021.
Processo nº 1030520/2021.
oBJETiVo: custear despesas com hospedagem para genitora e irmã de 
adolescente, custodiado no cSEBa, no período de 26 a 29/09/2021.
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$ 500,00
SErVidorES: KErlaNNY do aMaral SoUSa, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 5956403/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 06 (seis) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 707458
..

diÁria
.

Portaria nº 441, de 20 de setembro de 2021.
Processo nº 1009449/2021.
oBJETiVo: apresentar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, em audi-
ência designada judicialmente.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: BarcarENa/Pa.
PERÍODO: 14/09/2021 a 14/09/2021. – (0,5) DIÁRIA
SErVidorES: dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 97571506/2, PEdro PETroNio oToNi oliVEira, MoNi-
Tor, Matricula 5725593/6, e JacKSoN aMoraS alVES, MoToriSTa, Ma-
tricula 5825067/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 707013
Portaria nº 443, de 21 de setembro de 2021.
Processo nº 1035065/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CSEM, conforme justificado nos termos do processo.
ORIGEM: BELÉM/PA – DESTINO: CACHOEIRA DO ARARI/PA.
PERÍODO: 29/09/2021 a 01/10/2021. – (2,5) DIÁRIAS
SErVidorES: roSYaNE coUTo da SilVa cardoSo, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 5896871/3, e aldriN SoUZa SilVa, MoToriSTa, Matri-
cula 5956751/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 707472
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria coLetiVa Nº. 691 de 16 de seteMBro de 2021 - 
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde aos servidores, abaixo relacionados.

NoME carGo MaTricUla laUdo PEriodo
SiMoNE TaVarES da rocHa MoNiTor 54189520/1 70402 09.12.20 a 15.12.20

EdValdo rEiS MorEira MoNiTor 54193989/1 70404 07.12.20 a 14.12.20
MarcilENE MoNTEiro da SilVa NEGrao MoNiTor 54183302/2 70405 17.01.21 a 21.01.21

rENi alVES TorrES MoNiTor 57195177/1 70408 30.12.20 a 30.12.20
SUEllE PaiXÃo rEiS MoNiTor 57195196/1 70416 05.01.21 a 05.01.21
SUEllE PaiXÃo rEiS MoNiTor 57195196/1 70417 07.01.21 a 05.02.21

JoÃo PaUlo rocHa da coSTa
aGENTE 

adMiNiS-
TraTiVo

54195993/1 70596 01.02.21 a 05.02.21

roSiNETE TaVarES PUrEZa MoNiTor 57195166/1 70597 11.12.20 a 25.12.20

roSiValdo SoarES fErrEira aG. dE 
PorTaria 55586434/1 70598 01.02.21 a 15.02.21

GiSEllE MoraES doS SaNToS MoNiTor 55586501/2 71392 08.02.21 a 20.02.21
rEJaNE liMa dE oliVEira MoNiTor 5725070/2 71393 08.02.21 a 12.02.21

GlaUcE WaNZElEr doS SaNToS MoNiTor 57188764/1 71394 01.02.21 a 12.02.21
Maria lUcilaNGE araUJo oliVEira MoNiTor 54189633/1 71395 12.02.21 a 26.02.21

lUiZ cElSo da SilVa - Presidente
Protocolo: 706985
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MUdaNÇa No PerÍodo de ViaGeM
A Fundação de Atendimento Socieducativo do Pará – FASEPA, faz a MUDANÇA 
no período da viagem ao município de MaraBá/Pa, referente a PorTaria 
422/2021, Publicação 704812, Processo 1009282/2021, de 19 a 24/09/2021, 
Para  26/09 a 01/10/2021, conforme Memo. 053/2021-aSPad.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 707352
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria Nº463/2021-GaB-seJUdH, de 21 de seteMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso
das atribuições que lhe confere o art.138, inciso ii da constituição do Esta-
do do Pará, da lei Estadual Nº 7.029/2007 e do decreto Estadual Nº 1.602, 
de 07 de abril de 2009, e
coNSidEraNdo o decreto Estadual Nº 2.027, de 19 de dezembro de 2009, 
que homologa o Regime Interno do Conselho Estadual sobre Drogas – CONED
rESolVE:
dESiGNar o senhor EdWiNS JUNior araÚJo da SilVa, conselheiro Titu-
lar Representante da Federação das Comunidades Terapêuticas – FECON-
Gad, como 1º Vice-Presidente do conselho Estadual sobre drogas para o 
mandato no período
21.09.2021 a 31.01.2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE
SETEMBro dE 2021.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNo

Protocolo: 707321

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 462/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 17 de setembro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021,
coNSidEraNdo o artigo n°. 98 da lei 5.810/1994, o Processo administra-
tivo Eletrônico nº. 2021/332367.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença-prêmio a servidora cElESTE WaU-
GHaN SoUSa, matrícula nº 3164861/2, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, referente à primeira parcela do triênio de 09/11/2003 à 
08/11/2006, no período de 01/10/2021 a 30/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 707452

.

.

errata
.

errata da Portaria N°. 451/2021-GGP/seJUdH de 15/09/2021, 
publicada no doe n°. 34.703 de 17/09/2021.
onde se lê:
... EdiaNE VaNiSE PErEira caValcaNTE...
Leia-se:
... EdiaNE VaNiSE PiNHEiro caValcaNTE...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 707550
.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 461/2021
oBJETiVo: Para realização de emissão de documentos e atendimentos em 
cidadania e direitos Humanos.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marituba e Benevides/Pa
SErVidor:
1.iSaac SiMÃo MElUl; carGo: datilógrafo; MaT: 732540/1; diaS: 23, 
24,25 e 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0
2.aNÍSio NUNES dE fiGUEirEdo; carGo: Técnico em Gestão Pública; MaT: 
5050332/4; diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0.
3.aNa claUdia TEiXEira SaNTiaGo cHaVES; carGo: assessora de Gabinete; 
MaT; 5958833/1; diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0
4.GiSEllE BorGES SilVa raMoS; carGo: coordenadora; MaT: 57201701 
; diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0
5.raiMUNda doS SaNToS BarBoSa; carGo: agente administrativo; MaT: 
5050480/4; diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0.
6.SaNdra Maria doS SaNToS NoBrE; carGo: auxiliar administrativo; 
MaT: 5050723-4; diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0

7.aNTÔNio SoarES filHo; carGo: Gerente; MaT: 5958686/1; diaS: 23, 
24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0
8.BENEdiTo raUl SacraMENTo cUNHa; carGo: assistente administrativo; 
MaT: 54181872/2; diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0.
9.aNTÔNio EUclidES do NaSciMENTo; carGo: Motorista; MaT: 
5898164; diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0
10.lariZa PErla E SilVa; carGo: Secretária de diretoria; MaT: 
5958849/1; diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0
11.roSiaNE MalHEiroS araUJo; carGo: Gerente de Saneamento 
Processual; MaT: 5960073/1; PErÍodo: diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; 
Quantidade de diárias: 2,0
12.claUdio daS MErcÊS c. dE caSTro; carGo: Motorista; MaT: 
5061288/4; diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0.
13.allENE lUcia PiNHo araUJo; carGo: assistente administrativo; MaT: 
57216174/1; diaS: 23, 24, 25, 26/09/2021; Quantidade de diárias: 2,0
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 707320
diÁrias
Portaria Nº 456/2021
oBJETiVo: realizar evento de ação de cidadania em comemoração ao dia 
Nacional da Pessoa idosa.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Benevides/Pa
SErVidor:
1.lorENa BriTo roMÃo; carGo: coordenadora/cTETP; MaT: 
55586331/4; dia: 01/10/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
2.oSMar fErrEira GUiMarÃES; carGo: Motorista; MaT: 57230905/1; 
dia: 01/10/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 707001
diÁrias
Portaria Nº 460/2021
OBJETIVO: Para realizar ação de fiscalização.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Tucuruí/Pa.
SErVidor:
1.EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa; carGo; diretor/ProcoN; MaT: 
57203852; PErÍodo: 23 a 26/09/2021; Quantidade de diárias: 3,5
2.JoSÉ SaNTiNo fErrEira faro; carGo: agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 86649/1; PErÍodo: 23 a 26/09/2021; Quantidade de diárias: 3,5
3.EdSoN rodriGUES da coSTa; carGo: agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 86681/1; PErÍodo: 23 a 26/09/2021; Quantidade de diárias: 3,5
4.MaNoEl SErGio BorGES; carGo: Motorista; MaT: 5807239/2; PErÍo-
do: 23 a 26/09/2021; Quantidade de diárias: 3,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 706991
diÁrias
Portaria Nº 455/2021
oBJETiVo: realizar evento de ação de cidadania em comemoração ao dia 
Nacional da Pessoa idosa.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Benevides/Pa
SErVidor:
1.aNTÔNio SoarES filHo; carGo: Gerência de Proteção ao idoso; MaT: 
5958686/1; dia: 01/10/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
2.aNTÔNio EUclidES do NaSciMENTo; carGo: Motorista; MaT: 
5898164/1; dia: 01/10/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 707006
Portaria Nº 464/2021
oBJETiVo: realizar ação de Empoderamento e autonomia financeira para Mulheres.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Bragança/Pa
SErVidor:
1.Marcia aNdrEia JorGE dE liMa; carGo: coordenadora- ciPM; MaT: 
571900234; PErÍodo: 04 a 06/10/2021; Quantidade de diárias: 2,5
2.KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco; carGo: assistente admi-
nistrativo; MaT: 5116945/3; PErÍodo: 04 a 06/10/2021; Quantidade de 
diárias: 2,5
3.KElEN criSTiNa ViEira doS SaNToS; carGo: assistente Social; MaT: 
57192823; PErÍodo: 04 a 06/10/2021; Quantidade de diárias: 2,5
4.EVErSoN SalES doS SaNToS alMEida; carGo: Motorista; MaT: 
57201730; PErÍodo: 04 a 06/10/2021; Quantidade de diárias: 2,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 707339
o secretário de estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de 
suas atribuições legais, decide e autoriza:
- a complementação de 1(uma) diária, para cada servidor, constante na 
PorTaria 459 de 17 de setembro de 2021, publicada no doE de 20 de 
setembro 2021, referente ao Processo nº 1001448/2021.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 707396
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
contrato nº: 07/2020
data da assinatura: 21/09/2021.
Vigência: 21/09/2021 a 20/09/2022.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses. 
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
função Programática: 22.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101.
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: MicrodaTa SiSTEMaS ElETrÔNicoS lTda.
c.N.P.J: 09.492.650/0002-57
Endereço: aV. Perimetral S/N, Prédio Espaço inovação, sala 15, Bairro 
Guamá-Belém/Pa. cEP:66.075-750
ordenador(a): aNadElia diViNa SaNToS.

Protocolo: 707297
.

diÁria
.

Portaria N° 261/2021 - daF/sedeMe  BeLÉM, 20 de seteMBro de 2021.
Nome: GErSoN WaNZEllEr rodriGUES/ Matricula: n° 73504153/2/ 
cargo: Gerente/ origem: Belém-Pa/ destino: São Sebastião da Boa Vista-
Pa/ Período: 27/09/2021 a 30/09/2021 /diária: 3,5 (três e meia)/objeti-
vo: realizar vistorias técnicas para levantamento da situação das deman-
das de obras de energia elétrica em comunidades para o desenvolvimento 
econômico local e cumprimento das metas de 2021 do PPa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 706992
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo UNiLateraL do coNtrato adMiNistrati-
Vo Nº 024/2020 – iMetroParÁ.
forma de Extinção: rescisão unilateral do contrato nº 024/2020.
Processo: 524/2020. Protocolo nº 202002937
data da extinção: 21/09/2021.
Parecer Jurídico n° 080/2021.
Justificativa: A presente rescisão ao contrato administrativo nº 024/2020 - 
iMETroPará é formalizado unilateralmente, tendo em vista o cometimen-
to de falta grave por parte da empresa contratada com base no artigo 78, 
inciso Vii da lei n° 8.666/93.
contratada: caNTÃo ViGilÂNcia & SEGUraNÇa lTda
cNPJ n.º 14.966.650/0003-62.
Endereço: Trav. Quintino Bocaíuva, 2129, Bairro condor, cEP 66033-620, Belém-Pa.
Ordenadora: RAFAELA BARATA CHAVES – IMETROPARÁ.

Protocolo: 707361
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 223/2021
dE 20 dE SETEMBro dE 2021
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 006/2021, celebrado com 
a empresa BiT coMErcio dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE iN-
forMaTica EirEli, o servidor Márcio Pompeu Bendelack, matrícula n° 
5935722/1, e como suplente a servidora Karla da costa dias rego, matrí-

cula nº 5890673/1, conforme processo nº 2021/1014114.
art. 2º rEVoGar a PorTaria nº 82/2021, publicada em 22 de abril de 
2021, no d.o.E nº 34560, Protocolo: 647294.
assinatura: 20/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Ordenadora: Cilene Moreira Sabino de Oliveira – Presidente da JUCEPA.

Protocolo: 706980
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 224/2021
dE 20 dE SETEMBro dE 2021
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 031/2020, celebrado com a 
empresa a ESPEcTro ENGENHaria dE TElEcoMUNicacoES do BraSil 
EirEli, o servidor igor luiz andrade Pinto, matrícula n° 5903335/4, e como 
suplente a servidora Karla da costa dias rego, matrícula nº 5890673/1, 
conforme processo nº 2021/1014044.
art. 2º rEVoGar a PorTaria nº 09/2021, publicada em 21 de janeiro de 
2021, no d.o.E nº 34467, Protocolo: 620215.
assinatura: 20/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Ordenadora: Cilene Moreira Sabino de Oliveira – Presidente da JUCEPA.

Protocolo: 706982
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
1° termo aditivo ao contrato: 08/2021 – JUcePa.
PaE n° 2020/862114
data da assinatura: 20/09/2021.
1. Objeto: O presente termo tem como finalidade definir a vigência do con-
trato, que seria de 12 meses, tendo inicio na sua assinatura dia 05/05/2021 
até 05/05/2022.
contratada: fUNdaÇÃo iNSTiTUTo Para o dESENVolViMENTo da aMa-
ZoNia, inscrita no cNPJ: 01.971.267/0001-99, com sede na av. alcindo 
cacela, n°287 Bairro: Umarizal, cEP: 66060-902.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Ordenadora: Cilene Moreira Sabino de Oliveira – Presidente da JUCEPA.

Protocolo: 706962
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
1° termo aditivo ao contrato: 033/2020 – JUcePa.
PaE n° 2021/363820
data da assinatura: 20/09/2021.
1. Objeto: Considerando o reajuste de preços, justificado pelo reajuste 
salarial, interposto pela convenção
coletiva de trabalho (PA000067/2021) – Recepcionista, fica alterado o va-
lor unitário do posto de trabalho de r$ 2.981,17 (dois mil, novecentos e 
oitenta e um reais e dezessete centavos) para r$ 3.930,75 (três mil, no-
vecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), passando a ser o valor
mensal do contrato de r$ 7.861,50 (sete mil, seiscentos e sessenta e um 
reais e cinquenta centavos) e o valor anual de r$ 94.338,00 (noventa e 
quatro mil, trezentos e trinta e oito reais).
1.2. fica autorizado o pagamento do valor retroativo conforme convenção 
coletiva a contar de janeiro de 2021.
1.3. dotação orçamentária.
1.72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas
2.Natureza da despesa: 339037.00 locação de mão de obra
3.fonte: 0261 / 0661
4.Pi: 4120008338c
contratada: acMd PrESTacao dE SErVicoS EirEli EPP; cNPJ: 
04.543.719/0001-20.
Endereço: rod olEGario fErraZ 315 coNJ HaB HaBiaNa i / aEroPor-
To / araÇaTUBa / SP / 16052-800.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Ordenadora: Cilene Moreira Sabino de Oliveira – Presidente da JUCEPA.

Protocolo: 706963
.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento nº 01 ao contrato nº 43/2021
objetivo do termo de apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
1.1 O presente Instrumento Contratual tem como objetivo a modificação 
unilateral da cláusula décima Terceira do contrato nº 43/2021, registrado 
e publicado através do n° 34.694, de 10 de setembro de 2021.
1.2 assim, a cláusula décima terceira do contrato n° 43/2021 ficará redigida seguinte forma:
os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decor-
rentes deste contrato constam do orçamento aprovado da JUcEPa para o 
exercício de 2021, como a seguir especificado:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza da despesa: 339039.00 Serv de Terceiros - PJ fonte: 0261 rec 
da adm indireta ( próprios) Pi: 4120008338c
2.1 Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
acordadas do contrato n° 43/2021, permanecendo válidas e inalteradas as 
não expressamente modificadas por este Instrumento.
3.1 a JUcEPa providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é 
condição indispensável para a sua eficácia, no prazo máximo de dez dias, con-
tados a partir de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Pará, em con-
formidade com o que dispõe o art. 28, parágrafo 5° da constituição Estadual.
Processo n° 2021/820187.
assinatura: 20/09/2021.
Ordenadora: Cilene Moreira Sabino de Oliveira – Presidente da JUCEPA.

Protocolo: 707356
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..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

coNtrato
.

contrato: 005/2021 - NePMV | Licitação: Pregão eletrônico n.º 
004/2021 – NePMV | objeto: aquisição de 50 Monitores de Vídeo | Valor 
Total: r$ 59.950,00 (cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta reais) 
| data da assinatura: 21/09/2021 | Vigência: Se inicia com sua assinatu-
ra e se encerra com o recebimento definitivo e o respectivo pagamen-
to de todos os equipamentos adquiridos pelo coNTraTaNTE | funcional 
Programática: 27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 449052 
- Plano interno: 2100008931E - fonte de recursos: 0106 / 0306 | contra-
tada: rEPrEMiG - rEPrESENTaÇÃo E coMÉrcio dE MiNaS GEraiS lTda 
| c.N.P.J.: 65.149.197/0002-51 | Endereço: rodovia ES-010, nº 4255 a, 
sala 5, chácara 274 a, Bairro Jardim limoeiro, cEP. 29.164-140 - Serra/ES 
| ordenadora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa

Protocolo: 707295
contrato: 008/2021 - NePMV | Licitação: Pregão eletrônico n.º 
007/2021 – NePMV | objeto: aquisição de 10 Tablet Tipo i | Valor To-
tal: r$ 18.890,00 (dezoito mil oitocentos e noventa reais) | data da as-
sinatura: 21/09/2021 | Vigência: Se inicia com sua assinatura e se en-
cerra com o recebimento definitivo e o respectivo pagamento de todos 
os equipamentos adquiridos pelo coNTraTaNTE | funcional Programática: 
27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 449052 - Plano inter-
no: 2100008931E - fonte de recursos: 0106 / 0306 | contratada: NadJa 
MariNa PirES - ME | c.N.P.J.: 12.130.958/0001-86 | Endereço: Qi 33 - 
Bloco a, sala 118, Ed. Senador Pedro Teixeira, Guará ii, cEP. 71.065-330 
- Brasília/df  | ordenadora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa.

Protocolo: 707474
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

a diretora Geral do Núcleo executor do Programa Municípios Verde - 
NePMV, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina 
o artigo 26 da lei n° 8.666/93, e considerando a manifestação favorável da 
assessoria Jurídica deste Núcleo, sob o fundamento constante do art. 24, Xiii, 
da lei 8.666/93, raTifica a diSPENSa dE liciTaÇÃo referente a contrata-
ção de agente de integração, para contração de Estagiários de nível superior, 
para colaboração e aprendizagem profissional neste NEPMV, e, ainda, em face 
do princípio da continuidade dos serviços públicos.
# Empresa: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA – CIEE | # CNPJ 
Nº 61.600.839/0001-55 | # Valor Global: r$ 3.276,00 (três mil duzentos 
e setenta e seis reais).
Belém, 20 de setembro de 2021.
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 707287
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo nº 13/2021-NGPM credcidadÃo
Processo: 2021/877482
oBJETo: contratação de pessoa jurídica para fornecimento de água mineral.
oriGEM: cotação Eletrônica nº 01/2021-NGPM crEdcidadÃo.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 8.666/1993 e lei n° 10.520/2002 e 
demais legislações aplicáveis ao assunto.
Valor GloBal: r$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 15/09/2021.
ViGÊNcia: 15/09/2021 a 14/09/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 960101.11.122.1297.8338.10
Natureza da Despesa – 339030
foNTE: 0101.Pi:4120008338c
coNTraTada: ElViS fErNaNdo aMador TorrES - MEi
cNPJ nº 33.556.227/0001-77
ENdErEÇo: Passagem Vila Nova nº 652, Bairro Sacramenta, cEP 66123-
120, Belém/Pa.
Belém/Pa, 21 de setembro de 2021.
ordenador da despesa: TErcio JUNior SoUSa NoGUEira.
diretor Geral-NGPM credcidadão

Protocolo: 707381
.

diÁria
.

Portaria nº 088/2021 – 21 de seteMBro 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 aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/Nova Esperança do Piriá/ourem/Belém, com o 
objetivo de realizar entrega de cartas de crédito aos microempreendedores 
dos municípios acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de 
diárias

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953839-1 coord. oPEracioNal 21 a 22/09/2021 1 1/2

EllEN PaTricia coUTiNHo NoGUEira
 57199970 GErENTE adMiNiS-

TraTiVo 21 a 22/09/2021 1 1/2

PaUlo MoiSÉS da SilVa BarroS 5910653- 2 GErENTE adMiNiS-
TraTiVo 21 a 22/09/2021 1 1/2

ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 80846315-2 GErENTE rEGioNal 21 a 22/09/2021 1  1/2

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

Protocolo: 707504
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 688/2021, de 16 de seteMBro 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 delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/1017933, de 15/09/2021 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, Ma-
trícula nº. 5956734/1, cargo/função de coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

063/2021 i.S. Empreiteira & Pavimentação ltda. conclusão do Sistema de abastecimento de água, no 
Município de Óbidos/Pa.

II – DESIGNAR a servidora ALBA VALÉRIA LIMA JORGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função de Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impedimentos 
legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 706929
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

1º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tecNica Nº 09/2020
Partes:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará – CNPJ 04.876.413/0001-95
objeto: rEViSÃo do PlaNo dirETor MUNiciPal.
Justificativa: Prorrogação de prazo
Vigência: 17/09/2021 a 17/09/2022
data da assinatura: 17/09/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 707143
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.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
Contrato: 44/2019 – Construção de Galpão de Triagem para resíduos sóli-
dos no Município de Brasil Novo, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 5,0260%
Período de execução: 06/09/2020 a 05/09/2021
dotação orçamentária:  07101 17.512.1489.7644 449051 0101/0301
data de assinatura: 20/09/2021
contratada: KG cardoso rosa Eireli
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 707007
.

diÁria
.

Portaria Nº. 695/2021 de 21 de seteMBro 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 delegadas 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 2021/1043869, de 21/09/2021 
– GAB/SEDOP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Valdir Parry acatauassu, Matrícula nº 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: realizar visita na obra do “Programa asfalto por todo o Pará” 
em Mosqueiro, distrito de Belém/Pa.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém/Pa).
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 23/09/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 707336
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na toMada 
de PreÇos Nº 021/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria, ESPEcialiZada Para 
EXEcUÇÃo da oBra dE PaViMENTaÇÃo EM BloKrET, no Município de doM Eli-
SEU, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acaTar relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre o 
julgamento do recurso administrativo impetrado, correspondente ao re-
sultado de Julgamento da fase de HaBiliTaÇÃo relativo a ToMada dE 
PrEÇoS nº 021/2021 mantendo a sua decisão. a cPl no uso de suas atri-
buições convoca as empresas HaBiliTadaS abaixo, para abertura das pro-
postas de preços, a acontecer no dia 23 de setembro de 2021 as 10:00hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - 0PÇÃO NORTE ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 27.481.006/0001-84 - 
HaBiliTada;
2 - LEST SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 83.760.785/0001-28- 
HaBiliTada;
3 - M PLAMPLONA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP – CNPJ; 
19.578.735/0001-25- HaBiliTada
4 - ENGEMARC ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 22.398.699/0001-22 – HABILITADA;
5 - ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
08.928.777/0001-22 – HABILITADA;
6 - ASA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 16.683.141/0001-96, HABILITADA;
7 - JAC ENGENHARIA – CNPJ: 40.672.565/0001-30, HABILITADA;
8 - STYLUS CONSTRUÇÃO CÍVIL E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
07.342.268/0001-50 HaBiliTada;
9 - FENIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI – 
cNPJ: 09.368.158/0001-93, HaBiliTada.
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021.
Wilson Prudêncio de Moura filho.
Presidente interino da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 707292

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo toMada de Pre-
Ços 029/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a ElaBoraÇÃo dE ProJEToS 
dE arQUiTETUra E ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo daS PoliclÍNicaS 
NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ E SANTARÉM – PARÁ.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo.
EMPrESa HaBiliTada:
1 - 2ENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 32.385.638/0001-
84- HaBiliTada;

2 - SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – CNPJ: 
08.610.914/0001-86– HABILITADA;
3 - DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA – CNPJ: 05.053.657/0001-30 – HABILITADA;
4 - R2 ARQUITETURA & URBANISMO LTDA – CNPJ: 07.017.885/0001-80- HABILITADA
EMPrESa iNaBiliTada:
1 - ARKHITEKTON ASSOCIADOS LTDA – CNPJ: 67.978.379/0001-80– INABILITADA;
2 - JI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 11.967.694/0001-57 – INABILITADA.
3 - M2P SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S LTDA EPP – 
CNPJ: 07.883.323/0001-10 – INABILITADA;
4 - JSIMÕES ENGENHARIA EIRELLI – CNPJ: 30.857.638/0001-04 – INABILITADA.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021.
Wilson Prudêncio de Moura filho
Presidente interino da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 707144
retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÃo
Na matérias, Protocolo: 656151 e 673633, publicada no doE 34.585 e 
34.624 de 17/05/2021 e 30/06/2021, respectivamente, referente ao 2º 
TAC Nº 77/2020 – CV Nº 25/2020:
oNde se LÊ: ViGÊNcia 08/05/2021 a 22/06/2021 e;
 ViGÊNcia 08/05/2021 a 05/09/2021;
Leia-se: ViGÊNcia 08/05/2021 a 04/12/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 707249
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1.Processo: 2021/312299
2.licitação nº: 003/2021
3.Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
4.data da adjudicação: 21/09/2021
5.data da Homologação: 21/09/2021
6.objeto da licitação: aquisição de equipamentos de informática para 
atender às necessidades da Secretaria de Estado de desenvolvimento Ur-
bano e Obras Públicas – SEDOP.
7.Empresa vencedora adjudicada: ITEM 08 – SANET - Comércio e Ser-
viços de informática Eireli cNPJ: 329.948/0001-01, com o valor de r$ 
79.500,00 (Setenta e nove mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 21 de setembro de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 707070
eXtrato do iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato os Nº 12/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 
03.137.985/0001-90
Ribeiro da Cruz Comercio e Serviços Ltda. – 14.846.237/000-00
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de mate-
riais de expedientes-lote i.
ViGÊNcia: 22/09/2021 a 22/10/2021
Valor: r$ 6.985,00
NoTa dE EMPENHo: 2021NE01902
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7101 15.122.1297.8338 010100 33903000
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 20/09/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
ENdErEÇo da coNTraTada:
Rua Esperanto, 537 – Marambaia- CEP: 66.615-015 - Belém/PA.
Telefone: (91)3223-5729

Protocolo: 706954
eXtrato do iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato os Nº 13/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 
03.137.985/0001-90
Estação Comércio de Material de Expediente Eireli. – 19.321.144/0001-78
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de mate-
riais de expedientes-lote ii.
ViGÊNcia: 22/09/2021 a 22/10/2021
Valor: r$ 1.328,00
NoTa dE EMPENHo: 2021NE01901
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7101 15.122.1297.8338 0101/0301 33903000
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 20/09/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
ENdErEÇo da coNTraTada:
Cidade Nova IV - WE 38, n° 131 – CEP: 67.133-210 – Cidade Nova – Ana-
nindeua/Pa.
Telefone: (91) 3207-1429

Protocolo: 706955
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..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 59/2020
objeto: Prorrogação dos prazos de execução dos serviços e de vigência 
contratual por mais 06 (seis) meses, ambos iniciando em 10.10.2021, en-
cerrando em 09.04.2022.
data de assinatura: 20/09/2021.
contratada: MrM construtora lTda, cNPJ: 13.578.869/0001-60.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 707046
5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 62/2017
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 2 (dois) 
meses, iniciando em 14.10.2021, encerrando em 13.12.2021, e o pra-
zo de execução dos serviços por mais 4 (quatro) meses, iniciando em 
14.07.2021, encerrando em 13.11.2021.
data de assinatura: 20/09/2021.
contratada: Sanevias consultoria e Projetos lTda, cNPJ: 08.610.914/0001- 86.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 707042
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 34/2020
objeto: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 120 (cen-
to e vinte) dias, iniciando em 01.09.2021, encerrando em 29.12.2021, 
e o prazo da vigência contratual por mais 150 (cento e cinquenta) dias, 
iniciando em 01.09.2021, encerrando em 28.01.2022.
data de assinatura: 30/08/2021.
contratada: Magno Bentes Engenharia lTda, cNPJ: 22.981.708/0001-03.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 707037
8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 97/2018
Objeto: Em face da retificação da planilha orçamentária vinculada ao con-
trato de financiamento 182.310-76 (CEF 2DI), fica ajustado o equivalente 
à r$104.914,58 (cento e quatro mil e novecentos e quatorze reais e cin-
quenta e oito centavos), passando o valor global de r$102.969.421,34 
(cento e dois milhões e novecentos e sessenta e nove mil e quatrocentos 
e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), para r$103.074.335,92 
(cento e três milhões e setenta e quatro mil e trezentos e trinta e cinco 
reais e noventa e dois centavos), representando um aumento na ordem de 
0,126765% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 20/09/2021.
contratada: MrM construtora lTda, cNPJ: 13.578.869/0001-60.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 707038
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

termo aditivo: 5
data de assinatura: 20/09/2021
Vigência: 21/09/2021 a 21/09/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: art. 57, II da Lei nº8.666/93.
contrato: 011
Exercício: 2016
contratado: claro S/a
Endereço: rua flórida, 1970, cidade Monções , cEP 04.565-907, São Paulo/SP
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 707438
..

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

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 443 de 21 de seteMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/646809.
rESolVE:
 I – CONCEDER ao servidor ANDRÉ CASTRO CORDEIRO, Identidade Fun-
cional nº 5892346/1, cPf Nº 656.715.622-87, ocupante do cargo de au-
xiliar de Serviços operacionais, lotado na diretoria de administração e fi-
nanças – DAF, Suprimento de Fundos no valor de R$ 3.100,00 (Três mil e 
cem reais), o qual deverá observar as classificações orçamentárias abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
48101.19.122.1297.8338 0101 339030 r$ 1.500,00
48101.19.122.1297.8338 0101 339039 r$ 600,00
48101.19.122.1297.8338 0101 339036 r$ 1.000,00

II – ESTABELECER o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
60 (Sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos, para atender despesas de pronto 
pagamento desta SEcTET.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de setembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 707392
Portaria Nº 444 de 21 de seteMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1042185.
rESolVE:
I – CONCEDER ao servidor ROBERTO CARLOS FURTADO DE PINA, Identi-
dade funcional nº 3948/1, cPf Nº 227.678.512-87, ocupante do cargo de 
Motorista, lotado na Diretoria de Administração e Finanças – DAF, Supri-
mento de fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
48101.19.363.1501.7662 0101 339033 r$ 200,00

II – ESTABELECER o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 15 
(quinze) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para presta-
ção de contas, 05 (cinco) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido 
para aplicação dos recursos, a fim de suprir despesas com o deslocamento na 
balsa ida e volta para a viagem ao município de Mocajuba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de setembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 707365
.

diÁria
.

Portaria Nº 445 de 21 de seteMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1040512.
r E S o l V E:
I – Autorizar os servidores JOSÉ LEONEL DE SOUZA COUTINHO, Identi-
dade Funcional nº 4014/1 – Técnico em Gestão de Infraestrutura – Enge-
nheiro civil; PaUlo rUBENS riBEiro PErEira, identidade funcional nº 
830038/1, ocupante do cargo de assistente Técnico - referência XXVii, 
lotados na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DE-
TEc, a viajarem ao município de Tailândia-Pa, nos dias 21 e 22/09/2021, 
a fim de realizar visita técnica para levantamento de informações acerca 
da infraestrutura da EETEPa do referido município, e roBErTo carloS 
fUrTado dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, ocupante do cargo 
de Motorista, lotado na Diretoria de Administração e Finanças – DAF, que 
conduzirá os servidores da dETEc.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2(uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de setembro de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 707371
Portaria Nº 446 de 21 de seteMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1040576.
r E S o l V E:
I – Autorizar os servidores JOSÉ LEONEL DE SOUZA COUTINHO, Identi-
dade Funcional nº 4014/1 – Técnico em Gestão de Infraestrutura – Enge-
nheiro civil; PaUlo rUBENS riBEiro PErEira, identidade funcional nº 
830038/1, ocupante do cargo de assistente Técnico - referência XXVii, 
lotados na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DE-
TEc, a viajarem ao município de curuçá-Pa, nos dias 23 e 24/09/2021, 
a fim de realizar visita técnica para levantamento de informações acerca 
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da infraestrutura da EETEPa do referido município, e roBErTo carloS 
fUrTado dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, ocupante do cargo 
de Motorista, lotado na Diretoria de Administração e Finanças – DAF, que 
conduzirá os servidores da dETEc.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2(uma e 
meia) diária aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de setembro de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 707367
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de doaÇÃo Nº 2021/02 – sectet/ GiLeade
ÓrGÃo doador: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação 
Superior  Profissional e Tecnológica – SECTET.
ENTidadE rEcEBEdora: cENTro Social, ESPorTiVo, cUlTUral daS 
adVErSidadES-GilEadE.
1.1 - O presente termo tem como objeto a Doação de bens móveis na classifi-
cação de inservíveis antieconômicos, conforme o processo nº 2021/29469. os 
bens móveis passarão a ser de propriedade do órgão recebedor.
1.2 - o instrumento tem como embasamento legal o Processo n° 
2021/29469 e o TErMo dE doaÇÃo dE BENS Nº2021/02.
1.3 – Descrição dos Bens e sua respectiva Quantidade:

dEScriÇÃo doS BENS QUaNT
TElEfoNE dE MESa 09

cadEira  ESTaÇÃo TEcido Gir., c/BraÇo 16
cPU 1.8 GHZ, 1GB raM, Hd 160 GB 34

MoNiTor dE VÍdEo 17” 26
TEcladoS Para MicrocoMPUTador 21

 radio PoNTo MUlTiPoNTo- ModUlo cliENTE 13
ESTaÇÃo rEMoTa frEQUENcia 5,725-5,850GHZ 03
ESTaÇÃo dE TraBalHo EM Mdf 1.200 X 1.200 03
coNdicioNador dE ar SPliT, 12.000 BTUS 01

arMário EM Mdf dUaS PorTaS 01
coNdicioNador SPliT 18.000 BTUS 06

filMadora diGiTal  14 BiT 02
roTEador WirElESS, PadrÃo 802, 11G, 108 MBPS 02

iMPrESSora laSEr 06

forNo MicrooNdaS 03

EXTiNTor dE iNcENdio, PÓ QUÍMico aUToMoTiVo 02
PolTroNa coM BraÇo coM rodiZio 01

SWiTcH 4 PorTaS Pd, iEEE 802,3 10 BaSE, 100 MBPS 08

data de assinatura: 17/09/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy/Secretário de Estado.

Protocolo: 707354
Portaria Nº 446 de 21 de seteMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/741370.
r E S o l V E:
I – REVOGAR a Portaria nº 349 do dia 10 de agosto de 2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado Nº 34.666, do dia 11 de agosto de 2021.
II – DESIGNAR os servidores JOSÉ PEREIRA E SILVA NETO, Identidade 
funcional nº 5905193/2, ocupante do cargo Secretário de Gabinete, lotado 
na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC; 
lorENa GaMa ToBiaS, identidade funcional nº 5050154/3, ocupante do 
cargo de agente administrativo e VaNia doS SaNToS MarTiNS, identi-
dade funcional nº 5055695/3, ocupante do cargo de agente administrati-
vo, lotadas na Diretoria de Administração e Finanças – DAF, na qualidade 
de Titular e Suplentes, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato nº 016/2021, que entre si celebram a Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tec-
nológica – SECTET e KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ nº 
83.569.459/0001-38, e o contrato nº 017/2021, que entre si celebram a 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SECTET e a EMPRESA DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPE-
Za E MÃo dE oBra EirEli, cNPJ nº 08.538.011/0001-31, que têm como 
objeto a contratação de forma emergencial de empresas especializadas 
na prestação de serviços de apoio administrativo, mediante terceirização, 
para atender as necessidades das Escolas Técnicas sediadas na região 
Metropolitana de Belém e no interior do Estado do Pará, respectivamente, 
conforme as especificações constantes no Termo de referência.
II – Caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução dos contratos supracitados, devendo tomar providências 
para a regularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em  21 de setembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 707570

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

Portaria N° 195/2021 – GaBiNete, de 21 de setembro 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 no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual 
nº 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
rESolVE:
forMaliZar a loTaÇÃo no Gabinete da Presidência da fundação amazô-
nia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA, a contar de 01 de Janeiro 
de 2019, o servidor Mario raMoS riBEiro ocupante do cargo Técnico c 
Matrícula 3254976/4 para desenvolver Estudos Técnico-Científicos, com o 
fim de fortalecer o Sistema Financeiro da Amazônia Legal Brasileira com 
ênfase nas inovações, no processo produtivo e tecnológico contemplado 
nos acordos internacionais para o combate à mudança climática.
 Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 21 de Setembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 707346
..

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo N°001/2021
coNVÊNio Nº 015/2019 – FaPesPa/UFPa
Processo n° 2019/307839
Concedente: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
cNPJ: 09.025.418/0001-28
Convenente: Universidade Federal do Pará – UFPA
cNPJ: 34.621.748/0001-23
objeto do Termo aditivo:
1.Prorrogação da vigência do convênio n°015/2019 por mais 24 (vinte e quatro) meses
2.alteração do cronograma de Execução (Meta, etapa ou fase) do Plano de Trabalho
data de assinatura: 21/09/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 707291
.

FÉrias
.

Portaria N° 194/2021 – GaBiNete, de 21 de setembro 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. 7, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE: 
conceder férias regulamentares aos servidores da fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aquisitivo Gozo

5941899/1 lUiZ aUGUSTo dE MoraES raYol 30/05/2020 a 
29/05/2021

16/11/2021 a 
15/12/2021

5911692/4 daNYElli do Socorro aMoriM SoUZa 01/09/2020 a 
31/08/2021

01/11/2021 a 
30/11/2021

5930416/1 MarcoS oTaVio fErrEira dE lEMoS 13/10/2020 a 
12/10/2021

16/11/2021 a 
15/12/2021

5705266/1 JaNiElBa do Socorro BraGa coNTENTE 04/02/2020 a 
03/02/2021

16/11/2021 a 
15/12/2021

Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 21 de Setembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 707238
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 416, de 20 de seteMBro de 2021 - diária ao 
colaborador SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa dE SUPorTE 
- rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 21/09/2021 
a 23/09/2021, à MaraBá-Pa/ParaUaPEBaS/MaraBá-Pa, para 
VErificaÇÃo dE iNdiSPoNiBilidadE ET faZENda BoM JardiM. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 417, de 20 de seteMBro de 2021 - diária 
ao(à) colaborador(a) Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 20/09/2021 a 21/09/2021, à 
Belém-Pa/capitão Poço/Belém-Pa, para Manutenção emergencial ,estação 
fora do ar . MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
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Portaria Nº 418, de 20 de seteMBro de 2021 - diária ao 
colaborador laEdSoN carloS Gaia JUNior, aNaliSTa dE SiSTEMaS, 
matrícula 71838, 21/09/2021 a 25/09/2021, à BelémPa/Marabá/Eldorado/
curionopolis/redenção/Belém-Pa, para remanejamento e instalação 
de Equipamentos de Segurança e Verificação técnica dos rádios de 
comunicação. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 419, de 20 de seteMBro de 2021 - diária ao 
colaborador faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, 
matrícula 73170 , 21/09/2021 a 25/09/2021, à BelémPa/Marabá/
Eldorado/curionopolis/redenção/Belém-Pa, para remanejamento e 
Instalação de Equipamentos de Segurança e Verificação técnica dos rádios 
de comunicação. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 422, de 21 de seteMBro de 2021 - diária à colaboradora 
idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, matrícula 73404, 
17/09/2021 a 17/09/2021, à Belém-Pa/Sta isabel/Peixe Boi/ourém/Belém-
Pa, para Manutenção do cluster de Santa isabel, Peixe Boi e atendimento ao 
cliente MPE em ourém. região Guamá, região rio caeté e região rio capim.
Portaria Nº 424, de 21 de seteMBro de 2021 - diária à 
colaboradora idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, 
matrícula 73404, 20/09/2021 a 20/09/2021, à Belém-Pa/Vigia/Belém-
Pa, para Manutenção do cluster de Vigia (SErVidor 06 ViGia). região 
Guamá. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará

Protocolo: 707343
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

errata
.

errata do eXtrato do terMo de FoMeNto: 41/2021, PUBLica-
da No doe de Nº 34.704, de 20 de seteMBro de 2021.
oNde se LÊ: daTa dE raTificaÇÃo: 17/09/2021;
Leia-se: daTa dE raTificaÇÃo: 16/08/2021;
oNde se LÊ: ViGÊNcia: 10/08/2021 a 29/08/2021;
Leia-se: ViGÊNcia: 16/08/2021 a 16/10/2021;
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 707552
errata eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLi-
co Nº 41/2021, PUBLicada No doe de Nº 34.704, de 20 de se-
teMBro de 2021.
oNde se LÊ: daTa dE raTificaÇÃo: 17/09/2021;
Leia-se: daTa dE raTificaÇÃo: 16/08/2021;
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 707555
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

..

terMo aditiVo a coNtrato
.

seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 04/2020
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR, CNPJ/MF nº 
15.488.858/0001-14, EXEcUTiVa
SErVicoS TEcNicoS ESPEcialiZadoS lTda, cNPJ: 06.336.443/0001-34
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 6 (seis) meses.
ViGÊNcia: 18/09/2021 a 18/03/2022
daTa da aSSiNaTUra: 17/09/2021
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 707316
.

diÁria
.

Portaria 440/GePs/setUr de 21 de seteMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/996010; rESolVE: conce-
der 05 e ½ (cinco e meia) diárias à servidora áUrEa STElla dE carValHo 
coSTa, mat. 55589438/1, assistente de Gestão em Turismo.oBJ: Parti-
cipar da Oficina de Regionalização do Turismo, apresentação da palestra 
“ordenamento turístico e cadastur: construindo juntos um turismo legal”.
dESTiNo: altamira e Vitória do Xingú/Pa.PErÍodo: 20/09 a 25/09 de 
2021.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 707473
Portaria 441/GePs/setUr de 21 de seteMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1022421; rESolVE: conce-
der 14 e ½ (quatorze e meia) diárias ao servidor EVaNdro JoSÉ fErrEira 
NEVES JÚNior, Mat. 5892676/7, coord. de Plan. das Políticas Públicas 
para o Turismo. oBJ: realizar o cursos da SETUr, de condutor ambiental 
de Trilhas e caminhadas, assim como realizar o mesmo curso no município 
de São Geraldo do araguaia. dESTiNo: Parauapebas e São Geraldo do 
araguaia/Pa. PErÍodo: 25/09 a 09/10/2021. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 707507
Portaria 443/GePs/setUr de 21 de seteMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1022587; rESolVE: con-
ceder: 14 e ½ (quatorze e meia) diárias ao servidor dEoclÉcio NEVES 
cordEiro JÚNior, mat. 54197969/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turis-
mo. oBJ: instrutória do curso condutor de Trilhas e caminhadas. dES-
TiNo: Parauapebas e São Geraldo do araguaia/Pa.PErÍodo: 25/09 a 
09/10/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 707537

Portaria 442/GePs/setUr de 21 de seteMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1026698; rESolVE: conce-
der 04 e 1/2 (quatro e meia) diária ao servidor clEBEr GoMES da SilVa, 
mat. 54195605/2, Técnico em Gestão cultural. oBJ: coordenar e partici-
par da Oficina de Regionalização do Turismo do Carajás em Parauapebas 
dentro da programação da i Mostra de Turismo e Negócios de Parauapebas 
. dESTiNo: Parauapebas/Pa .PErÍodo: 27/09 à 01/10/2021. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 707522
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 058/2021
Processo N. 2021/543466– dP/Pa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 22/2021-dPE.
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a 
empresa PoTErE ENGENHaria lTda, inscrita no cNPJ: 21.449.409/0001-60.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de en-
genharia especializada em execução de serviços elétricos, para atender demanda 
em caráter emergencial do prédio sede da defensoria Publica do Estado do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 20/09/2021. Valor: Global r$ 96.532,02.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de Trabalho: 03.122.1492.7654 
fonte de recursos: 0101 Elemento de despesa: 449039 Plano interno: 
(Pi): 105rrMSaBEl GP Pará: 267030. Vigência: o presente contrato terá 
vigência a contar da data de sua assinatura até a data final de 06/11/2021. 
FORO: Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém. RESPONSÁVEL DA 
coNTraTada: WElliNGToN ViEira da coSTa. cPf/Mf: 793.351.522-
34. ENdErEÇo da coNTraTada: Vila Santo amaro, 252, Guamá, cEP: 
66.075-035, Belém/Pa.
 ORDENADOR: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO – Defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 706986
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 02/2021
coNtrato Nº: 077/2017
Processo Nº: 2017/480444 - dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e os Srs. JoÃo iloNS dE aViZ MaTSUNaGa, cPf nº. 586.683.492-87 e 
ErcÍlia NoBUKo SUMi MaTSUNaGa, cPf nº. 883.605.559-15.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é a 
ProrroGaÇÃo do PraZo dE locaÇÃo do iMÓVEl, incialmente estabe-
lecido na cláUSUla QUarTa, passando para mais 01 (um) ano, a contar 
de 24.11.2021 a 24.11.2022. daTa aSSiNaTUra: 21/09/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458. 
Natureza de despesa: 339036. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008458c. 
Gp Pará: 266606. FORO: Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém. EN-
dErEÇo doS locadorES: aichi-Ken anjo-Shi izumi-cho Kaminokire 125, 
izumi Seika Shataku 402. Japan, cEP: 444-1221.
ORDENADOR: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO – Defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 707285
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 022/2021
Processo nº 2021/543466 – dPPa
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, Órgão da administração Pú-
blica do Estado, reorganizada pela lei complementar Estadual nº 054/2006, 
neste ato representada pelo defensor Público Geral, no âmbito das suas atri-
buições legais, conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei complementar nº 
054/2006, com base nos elementos constantes nos autos do presente proces-
so e, fundamentado no art. 24, iV, da lei federal nº 8.666/93, rESolVE au-
torizar a diSPENSa dE liciTaÇÃo para contratação em razão da emergência, 
a empresa PoTErE ENGENHaria lTda, inscrita no cNPJ: 21.449.409/0001-
60, cujo o objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada em 
execução de serviços elétricos, para atender demanda em caráter emergen-
cial do prédio sede da defensoria Publica do Estado do Pará. dessa forma, a 
coNTraTada deverá ter conhecimento comprovado de projetos e execuções 
de sistemas elétricos, assim como dos serviços e materiais necessários para 
execução da Obra, conforme especificações e quantidades contidas no Termo 
de referência, com valor global de r$ 96.532,02 (noventa e seis mil, quinhen-
tos e trinta e dois reais e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de Trabalho: 03.122.1492.7654. fon-
te de recursos: 0101. Elemento de despesa: 449039. Plano interno: (Pi): 
105rrMSaBEl. GP Pará: 267030. daTa da aSSiNaTUra: 20/09/2021
  Em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – Nº 022/2021
Processo nº 2021/543466 – DPPA
data: 20/09/2021.
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - defensor Público 
Geral do Estado do Pará

Protocolo: 706996
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.

diÁria
.

Portaria 968/2021 - da,02/09/2021. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
ao defensor rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES, matrícula 
5931566, objetivo ParTiciPaÇÃo Na 89º SESSÃo EXTraordiNária do 
cSdP fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de aBaETETUBa a BElEM, período 23/08/2021 a 24/08/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 707014
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 543/2021-GGP-dPG, de 17 de seteMBro de 2021. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006. Considerando o Processo nº 2021/660105 – DEFPUB - NUJUR - DP01, de 
18/06/2021, contendo solicitação de transferência do gozo de férias residuais, 
referente ao aquisitivo (2016/2017). rESolVE: TraNSfErir, o gozo de 19 
(dezenove) dias de férias residuais, referente ao aquisitivo (2016/2017), da 
Servidora Pública lorENa daHaS JorGE dE SoUZa, id. funcional: 55589089/ 
3, concedido por meio da PorTaria nº 233/2021-dPG, de 03/05/2021; 
publicado no doe nº 34.573, de 05/05/2021; com gozo no período 21/06/2021 
a 09/07/2021 – 19 dias. Ficando agora remanejado para usufruto no intervalo de 
25/04/2022 a 13/05/2022 - 19 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 707017
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 047/tJPa/2021
Homologo os atos praticados no Pregão Eletrônico nº 047/TJPa/2021, cujo 
objeto é o registro de Preços para a aquisição de carimbos, para atender 
as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPa, pelo 
período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no Termo de referência, anexo i do Edital, bem como declaro o 
certame fracaSSado. Todas as informações a respeito do certame estão 
disponíveis em https://www.gov.br/compras/pt-br/. Belém, 21 de setem-
bro de 2021. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 707303
HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 048/tJPa/2021
acolho o julgamento da Pregoeira em relação ao Pregão Eletrônico nº 046/
TJPa/2021, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de Mate-
riais de Proteção e de Higienização, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital. Todas as informações a respeito do 
certame estão disponíveis em https://www.gov.br/compras/pt-br/. Belém, 
21/09/2021. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 707180
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato 4° termo aditivo ao convênio nº. 037/2013/tJe/Pa /Partes: 
TJE/Pa e o Ministério Público do Estado do Pará. //cNPJ: 05.054.960/0001-
58 //objeto do aditivo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorro-
gação do prazo de vigência do instrumento original por 02 (dois) anos. /
objeto do convênio: o instrumento original tem como objeto a utilização 
da rádio WEB JUS, de propriedade do convenente pelo conveniado para 
veiculação de matérias jornalísticas institucionais editadas pela respectiva 
assessoria de comunicação // Vigência do aditivo: início em 17 de setem-
bro de 2021 e término em 16 de setembro de 2023 // data da assinatura 
do aditivo: 16/08/2021/ Responsável pela assinatura: – Desa. Célia Regina 
de lima Pinheiro, Presidente do TJPa.

Protocolo: 707150
extrato do 2º termo aditivo ao convênio nº. 028/2019-tJPa// Par-
tes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Município de Parauapebas 
cNPJ/Mf 22.980.999/0001-15 - objeto: implantação e implementação do 
núcleo de digitalização na comarca de Parauapebas, com vistas à digita-
lização de todos os processos que atualmente tramitam fisicamente nas 
Varas cíveis e da fazenda Pública e das comarcas do Sudeste do Pará.//
objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência em mais 12 (doze) 
meses.// Vigência: 31 de agosto de 2021 e término em 30 de agosto de 
2022.//data da assinatura: 31/08/2021//responsável pela assinatura: cé-
lia regina de Lima Pinheiro – Presidente do TJ/PA.

Protocolo: 707067

..

oUtras MatÉrias
.

extrato do acordo de cooperação técnica nº. 023/2021-tJPa// Par-
tes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e o MUNicÍPio dE Por-
TEl // objeto: cooperação mútua entre os partícipes para a digitalização e 
virtualização do acervo físico da comarca de Portel, visando a implantação do 
acervo 100% digital, conforme Plano de Trabalho elaborado pelas partes // Vi-
gência: 12 (doze) meses, início em 13/09/2021 e término em 13/09/2022 // 
recursos: não haverá repasse de recurso entre os partícipes.// foro: Belém/
Pa // data da assinatura: 13/09/2021 // responsável pela assinatura: célia 
Regina de Lima Pinheiro – Desembargadora Presidente do TJ/PA.

Protocolo: 707074
extrato do acordo de cooperação técnica nº. 030/2021-tJPa// 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e MUNicÍPio dE 
ViTÓria dE XiNGÚ// objeto: cooperação mútua entre os partícipes para 
a digitalização e virtualização do acervo físico da comarca de Vitória de 
Xingú, visando a implantação do acervo 100% digital, conforme Plano de 
Trabalho elaborado pelas partes // Vigência: 12 (doze) meses, início em 
13/09/2021 e término em 13/09/2022 // recursos: não haverá repasse 
de recurso entre os partícipes.// foro: Belém/Pa // data da assinatura: 
13/09/2021// responsável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro 
– Desembargadora Presidente do TJ/PA.

Protocolo: 707399
Extrato – Termo de Rerratificação ao 1º Termo Aditivo ao Contrato 
nº. 54/2019. // Partes: TJPa e J l MESQUiTa SErViÇoS dE TElEco-
MUNicaÇÃo lTda/EPP, inscrita no cNPJ sob o nº. 10.141.734/0001-44// 
Objeto: retificação da Cláusula Terceira do 1º Termo Aditivo ao Contrato 
054/2019/TJPa a qual passa a ter a seguinte redação: “cláUSUla TErcEi-
RA – DO VALOR Fica mantido o valor mensal do contrato para manutenção 
o valor de r$17.216,67 (dezessete mil duzentos e dezesseis reais e ses-
senta e sete centavos), totalizando o valor global de r$206.600,00 (duzen-
tos e seis mil e seiscentos reais). ParáGrafo ÚNico - a previsão anual de 
despesas com as peças de substituição eventual, contingencial e imprevi-
sível mencionadas no Termo de referência está estimada em r$25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) fixos, com ônus ao contratante.”// Ratificação: 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas deste Contrato e do respectivo 
aditivo.// foro: Belém.// data da assinatura: 02/09/2021//responsável 
pela assinatura: Débora Moraes Gomes – Secretária de Administração.

Protocolo: 707535
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 37.478, de 20 de seteMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 043/2021 da comissão Permanente de ava-
liação de desempenho, anexo ao Expediente nº 011425/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

ENQUadraMENTo aTUal ProGrESSÃo fUNcioNal Hori-
ZoNTal Por aNTiGUidadE

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo Enquadra-

mento cl Nv

0101534 Waldo BalEiXE 
da coSTa

auditor de controle 
Externo-direito

TcE-cT-603
a 01

auditor de controle 
Externo-direito

TcE-cT-603
a 02 10/09/2021

dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 20 
de setembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 707202
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.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.477, de 20 de seteMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através do expediente eletrô-
nico protocolizado sob o nº 011819/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ElioNETE MarTiNS dE SoUZa, analista auxiliar de 
controle Externo TcE-aTi-406, matrícula nº 0179699, 30 (trinta) dias de 
licença prêmio, referente aos triênios de 19-08-2010/2013, nos termos do 
artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 20-09 a 19-10-2021.

Protocolo: 707207
.

coNtrato
.

coNtrato Nº 12/2021
data da assiNatUra: 20/09/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada para a elaboração do pro-
jeto básico de arquitetura, que subsidiará o estudo de viabilidade de obras 
de melhorias no anexo V do Tribunal de contas do Estado do Pará, locali-
zado na Travessa rui Barbosa, em Belém-Pa.
oriGEM: convite nº 01/2021
Valor GloBal: r$ 147.025,55
ViGÊNcia: 20/09/2021 à 20/09/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária:
  Unidade Gestora
020101...........................Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 8.571......... Modernização de infraestrutura do TcE
fonte de recursos:
01............................... recursos ordinários
12............................... Receita Patrimonial – Outros Poderes
Natureza da despesa:
44.90.51........................ obras e instalações
coNTENÇÃo dE crÉdiTo: 2021Nd00126
coNTraTada: dPJ arquitetos associados lTda
ENdErEÇo: av. Governador José Malcher, n°168, sala 501, Bairro: Nazaré 
cEP:66.035-065.
cNPJ Nº: 05.053.657/0001-30
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 707008
..

FÉrias
.

Portaria Nº 37.481, de 20 de seteMBro 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados, para serem gozadas no 
mês de JUNHo/2021, de conformidade com o artigo 74 da lei nº 5.810/94:

Servidor Matrícula cargo Período

aldo cEZar caValcaNTE GUiMarÃES (Ex.2020) 0100421 TcE-cT-6 21/06 a 20/07/2021

alEXaNdrE MElo da coSTa (Ex.2021) 0100442 TcE-cTi 02/06 a 01/07/2021

aNa criSTiNa SidriM fraNco (Ex.2020) 0695394 TcE-cT-6 17/06 a 01/07/2021

aNa lidia fErrEira GoMES (Ex.2021) 0695505 TcE-cT-6 01/06 a 15/06/2021

aNa lUcia SilVa dE alENcar (Ex.2018) 0101032 TcE-cT-6 14/06 a 13/07/2021

aNa Maria da MoTTa Garcia (Ex.2019) 0100298 TcE-ca-401 07/06 a 06/07/2021

aNdrÉ lUiS MacEdo SaNToS (Ex.2021) 0101165 TcE-GM-0 01/06 a 30/06/2021

aNdrEa PiNHEiro XErfaN (Ex.2019) 0101502 TcE-cT-6 07/06 a 21/06/2021

aNNa Maria MalcHEr GillET (Ex.2019) 0100633 Nc 21/06 a 05/07/2021

claUdia adriaNa MENdES SaNToS (Ex.2019) 0101180 TcE-cT-6 07/06 a 21/06/2021

criSTiaNa MarTiNS SoarES (Ex.2021) 0695467 TcE-cT-6 07/06 a 06/07/2021

cYNTia BorGES alEXaNdriNo (Ex.2019) 0101090 TcE-cT-6 14/06 a 28/06/2021

daNilo fraZÃo SoUSa (Ex.2018) 0101199 TcE-cT-6 07/06 a 21/06/2021

dENiSE loPES criSPiNo dE oliVEira (Ex.2021) 0101425 TcE-NS-01 14/06 a 13/07/2021

dENiSE PiNHEiro MarTiNS (Ex.2020) 0101141 TcE-NS-01 21/06 a 20/07/2021

diMaS TEiXEira cHaVES (Ex.2021) 0100157 TcE- aa-302 01/06 a 30/06/2021

EdSoN JoSE alMEida diaS (Ex.2021) 0101236 TcE-NM-01 01/06 a 15/06/2021

EdUardo aUGUSTo ViaNNa diaS (Ex.2021) 0100393 TcE- aa-305 07/06 a 06/07/2021

EllEN MarGarETH da rocHa SoUZa (Ex.2019) 0071920 TcE-cT-6 21/06 a 05/07/2021

EMÍlia dora SiSNaNdo da coSTa SoBral (Ex.2021) 0100769 TcE-NS-03 01/06 a 30/06/2021

faBio aNdErSoN coSTa (Ex.2019) 0101076 TcE-cT-6 28/06 a 20/07/2021

faBio GUiMaraES MarVao (Ex.2019) 0100274 Nc 16/06 a 30/06/2021

GUilHErME NEVES PiNTo (Ex.2019) 0100904 TcE-NS-02 07/06 a 21/06/2021

iSaBEla da rocHa riBEiro (Ex.2020) 0101540 TcE-cT-6 28/06 a 12/07/2021

iSaBElla TUPiNaMBa EMMi (Ex.2020) 0100318 TcE-cT-6 01/06 a 30/06/2021

JacKSoN cardoSo rodriGUES (Ex.2020) 0101528 TcE-cT-6 15/06 a 29/06/2021

JoSE riBaMar dE aNdradE MoUra (Ex.2021) 0100671 TcE-NS-02 07/06 a 21/06/2021

JoSE WalTEr raBElo diaS filHo (Ex.2020) 0101457 TcE-cT-6 07/06 a 21/06/2021

lEUdiMar dE JESUS caMPoS PiNHEiro (Ex.2021) 0100181 TcE- aTi-405 21/06 a 30/06/2021

lUciVal SilVa dE SENa (Ex.2020) 0100486 TcE-cTi 21/06 a 05/07/2021

lUiZ claUdio dE MoraES MaToS (Ex.2021) 0100296 TcE-ca-403 28/06 a 26/07/2021

MarcElo raNGEl dE oliVEira cUNHa (Ex.2021) 0101384 TcE-GM-0 01/06 a 30/06/2021

Marcio roBErTo PaNToJa MoraES (Ex.2021) 0101128 TcE-ca-402 21/06 a 05/07/2021

Maria criSTiNa MoNicE (Ex.2019) 0003069 Nc 24/06 a 08/07/2021

Maria dE faTiMa MarTiNS lEao (Ex.2020) 0100349 TcE-cT-6 28/06 a 12/07/2021

Maria lUcia ViNaGrE MoNTEiro (Ex.2019) 0100201 TcE-cT-6 07/06 a 21/06/2021

MarilENE ViNHaS da coSTa SaNToS (Ex.2020) 0178730 TcE-cTi 08/06 a 07/07/2021

MoNica cilENE MarTiNS SoEiro (Ex.2021) 0100969 TcE-NS-01 10/06 a 09/07/2021

raiMUNda dE SoUSa coSTa (Ex.2020) 0100570 Nc 24/06 a 08/07/2021

raiMUNda HElENa SarMENTo BEZErra 0101561 TcE-NS-03 01/06 a 20/06/2021

raQUEl SErrUYa ElMEScaNY (Ex.2021) 0101173 TcE-cT-6 02/06 a 01/07/2021

rEGilENE Maria carValHo loPES (Ex.2019) 0100341 TcE-ca-401 15/06 a 14/07/2021

rENaN fErrEira BarlETa dE alMEida (Ex.2020) 0101282 TcE-NS-02 21/06 a 05/07/2021

roNdSoN MaNoEl PiNHEiro dE SoUSa (Ex.2020) 0101107 TcE-cT-6 11/06 a 25/06/2021

roNdSoN MaNoEl PiNHEiro dE SoUSa (Ex.2021) 0101107 TcE-cT-6 28/06 a 27/07/2021

SaMira SilVEira GaZEl MENEZES (Ex.2018) 0101194 TcE-cT-6 07/06 a 21/06/2021

SidNEY do Socorro alfaia dE SoUZa (Ex.2021) 0100053 TcE-co-303 01/06 a 30/06/2021

SiMoNE NUNES diaS MorEira (Ex.2019) 0101401 TcE-NS-02 01/06 a 30/06/2021

TiVSoN dE MElo SilVa (Ex.2020) 0101065 TcE-ca-402 28/06 a 12/07/2021

VEra Maria fialHo PErEira do NaSciMENTo (Ex.2020) 0101430 TcE-NS-01 18/06 a 02/07/2021

ViToria alVarENGa BaSSalo (Ex.2020) 0101423 TcE-NS-01 07/06 a 21/06/2021

WalMir doMiNGUES PiNTo (Ex.2021) 0100055 TcE-co-301 01/06 a 30/06/2021

Protocolo: 707184
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo a coNtrato
Nº do termo aditivo: 4°
Nº do contrato: 18/2018-MPc/Pa
Objeto do Contrato: contratação de seguro para 02 (dois) veículos oficiais 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
Modalidade de licitação: cotação Eletrônica n° 12/2018-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará e Mapfre Seguros Gerais S.a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação da vigência do contrato.
Valor: r$ 5.726,67 (cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).
Vigência do aditamento: 26/09/2021 à 25/09/2022
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000; 
Natureza da despesa: 33.90.39.00; fonte de recurso/ origem do recurso 
Estadual: 0101000000
aditivos anteriores: 1º Ta: Vigência de 25/09/2019 a 24/09/2020; 2º Ta: 
r$ 1.420,67 (um mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centa-
vos); 3º Ta: Vigência de 25/09/2020 a 25/09/2021.
ordenador responsável: Guilherme da costa Sperry

Protocolo: 707113
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.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 218/2021/MPc/Pa
altera os termos da PorTaria nº 168/2020/MPc/Pa, de 24 de junho de 
2020, que dispõe sobre o retorno gradual das atividades presenciais no 
âmbito do MPc/Pa com redução de circulação e aglomeração de pessoas e 
sobre medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia da coVid-19.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo as alterações e complementações adicionais publicadas 
no Diário Oficial do Estado nº 34.684, de 27/08/2021, realizadas no Decre-
to Estadual nº 800, de 31/05/2020, que “institui o Projeto rEToMaPará, 
dispondo sobre a retomada econômica e social segura, no âmbito do Esta-
do do Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento contro-
lado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento de 
segmentos de atividades econômicas e sociais”;
CONSIDERANDO que, apesar da flexibilização de diversas medidas restri-
tivas do decreto Estadual nº 800, de 31/05/2020, permanecem em vigor 
regras específicas de distanciamento controlado no âmbito da Administra-
ção Pública estadual;
CONSIDERANDO a estrutura física do edifício sede e as especificidades do 
Ministério Público de contas; e
coNSidEraNdo a necessidade de adequar as medidas de prevenção e 
enfrentamento à pandemia da coVid-19 no âmbito do MPc/Pa ao atual 
cenário epidemiológico evidenciado na região metropolitana de Belém;
rESolVE:
art. 1º - o artigo 7º da PorTaria nº 168/2020/MPc/Pa passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“art. 7° - durante a permanência e/ou trânsito nas dependências do MPc/Pa, de 
toda e qualquer pessoa, sem distinção, a trabalho ou em visita, fica proibido(a):
i - a realização de refeições em condições incompatíveis com a manuten-
ção da boa higiene, organização e apresentação do ambiente de trabalho 
e/ou que coloquem em risco a saúde, segurança e bem-estar dos colegas;
ii - a solicitação, a qualquer servidor, estagiário ou terceirizado, de realização 
de serviço ou atividade externa, exceto aos servidores lotados na Seção de 
logística, Manutenção e Segurança ou àqueles que os estiverem substituindo.
§ 1º - No caso do inciso I, fica permitido o uso das copas do 1º e 3º andares 
para realização de refeições, observada a distância mínima prevista no art. 6º, ii.
§ 2º - Não são consideradas atividades externas as realizadas nas depen-
dências do TcE/Pa.
§ 3º - Durante a ingestão de líquidos e de alimentos fica permitida, pelo 
tempo estritamente necessário, a não utilização da máscara de proteção.”
art. 2º - ficam revogados os artigos 8º e 13 da PorTaria nº 168/2020/MPc/Pa.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 21 de setembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 707284
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2979/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo ad-
ministrativo nº 046/2021-SGJ-Ta, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de todo material 
necessário, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, 
de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, de-
creto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual 
nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 
20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora laYS faVacHo BaSToS, 
1ª Suplente, e o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 2º Suplente, de-
vendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor criSPiM riBEiro 
dE alMEida filHo e, no seu impedimento, JorGE lUiZ ESTEVES diaS, para 
análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, e 
a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS, Técnica-contadora, 
para análise da documentação contábil.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 20 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 707010
Portaria Nº 2998/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
i - dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUES dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo 
administrativo n.º 045/2021-SGJ-Ta, cujo objeto é o registro de Preços 
para a aquisição de água mineral, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, 
da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 
10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, 
art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do 

decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a 
servidora laYS faVacHo BaSToS, 1ª Suplente, e o servidor aNGElo Na-
ZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, devendo atuar como membros da 
Equipe de apoio os servidores cÉlia Maria dE MoUra BriTo e WilSoN 
dE oliVEira e, no impedimento da servidora, SÉrGio ricardo rÊGo dE 
oliVEira, para análise técnica das propostas e da documentação de quali-
ficação técnica, e a servidora MONICA FABIOLA CAVALCANTE DOS ANJOS, 
Técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
ii - rEVoGar as disposições em contrário, em especial a PorTaria nº 
1963/2021-MP/PGJ, de 14 de julho de 2021, e a PorTaria nº 1453/2021-
MP/PGJ, de 10 de junho de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 21 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 707480
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2961/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos do ofício n.º 198/2021-MPPa/caoaMBiEN-
Tal, de 08/09/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 13130/2021, em 
08/09/2021,
r E S o l V E:
diSPENSar, a pedido, a contar de 09/09/2021, a Promotora de Justiça 
daNiElla Maria doS SaNToS diaS da função de integrante do Grupo 
de Trabalho de Bem-Estar e defesa animal - “GT defesa dos animais”, 
designada pela PorTaria n.º 1179/2021-MP/PGJ, de 20/05/2021, 
publicada no d.o.E. de 24/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2977/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando das atribuições legais e com fundamento no artigo 
18, XXV, da lei complementar nº 57/2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
9787/2021, em 09/07/2021,
r E S o l V E:
i - diSPENSar a pedido, a Promotora de Justiça HErENa NEVES MaUÉS corrEa 
dE MElo, da função de Subcoordenadora do Grupo de Trabalho desmatamento 
e Queimadas (GT desmatamento), designada pela PorTaria nº 997/2021-MP/
PGJ, datada de 05/05/2021, publicada no d.o.E em 11/05/2021.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que a doutora Herena Neves Maués correa de Melo se houve no desempe-
nho das referidas funções.
iii - dESiGNar a Promotora de Justiça Maria JoSÉ ViEira dE carVa-
lHo cUNHa para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
Sub-coordenadora do Grupo de Trabalho desmatamento e Queimadas (GT 
desmatamento), a contar de 08/07/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 706928
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 059/2021-sGJ-ta.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 052/2021-MP/Pa.
objeto: registro de Preços para aquisição de fragmentadoras de papel e 
aparelhos telefônicos.
regime de Execução: indireta (empreitada por preço global por item).
Tipo de licitação: Menor Preço.
Entrega do Edital: No site https://www.gov.br/compras/pt-br/ ou no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br.
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: laYS faVacHo BaSToS.
local de abertura: https://www.gov.br/compras/pt-br/.
data da abertura: 04/10/2021.
Hora da Abertura: 09h (NOVE) HORAS – HORÁRIO DE BRASÍLIA
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão.
Elemento: 4490-52 – Material de Consumo.
Fonte: 0101 – Recursos Ordinários.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 707227
aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 046/2021-sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 053/2021-MP/Pa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, 
com fornecimento de todo material necessário, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço Global do Grupo
 Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
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responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 06/10/2021
Hora da Abertura: 09:00h (NOVE HORAS) – HORÁRIO DE BRASÍLIA
orçamento:
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 0101 – Recursos Ordinários
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 707461
.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 01 de 
setembro de 2021
Portaria Nº 2661/2021-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 125380/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaX rafaEl NEVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-i
MaTrÍcUla: 999.2738
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): 13/09/2021 - 13/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação e 
configuração de novos computadores na PJ de Conceição do Araguaia/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 30 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2875/2021-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 129119/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2021 - 28/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - assessorar o PJ Bruno Sara-
valli rodrigues em missão cautelar sigilosa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2951/2021-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 129406/2021 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): Santa luzia do Pará/Pa, cachoeira do Piriá/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2021 - 21/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria lucineide Barbosa Monteiro até os municípios de Santa 
luzia do Pará e cachoeira do Piriá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 17 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2952/2021-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 129341/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994

oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2021 - 24/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores Maria lucineide Barbosa Monteiro e José aremilton alves de 
oliveira até os municípios de Bragança e Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 17 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2953/2021-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 129424/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2474
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): 24/09/2021 - 24/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( 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, 17 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2956/2021-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 129380/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaYNara rocHaNE GoMES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3286
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São 
domingos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/
Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, 
Tucuruí/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021
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 , 17 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2957/2021-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 129361/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: KrUcHEUSKY WErBESoN diNiZ alENcar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2872
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, rondon do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, 
Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021
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 , 17 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2958/2021-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 129395/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEX MarTiNS aZUlaY
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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): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São 
domingos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/
Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, 
Tucuruí/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021
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, 17 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2959/2021-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 129336/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa, cachoeira do Piriá/Pa, Santarém 
Novo/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2021 - 22/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar inspeção peri-
ódica nos Serviços de acolhimentos para crianças e adolescentes nos mu-
nicípios de Santa luzia do Pará e cachoeira do Piriá, realizar estudo social 
e visita domiciliar de menor de idade no município de Santarém Novo/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 17 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2960/2021-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 129404/2021 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): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do 
araguaia/Pa, São domingos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, 
rondon do Pará/Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo 
repartimento/Pa, Tucuruí/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021
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, 17 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2962/2021-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 129386/2021 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): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São 
domingos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/
Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, 
Tucuruí/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021

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 , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2963/2021-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 129513/2021 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): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São 
domingos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/
Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, 
Tucuruí/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2021 - 24/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a comitiva da 
PGJ em visita às Promotorias de Justiça das regiões administrativas Su-
deste i, Sudeste iii e Tocantins.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2964/2021-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 129397/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: VicTor TiaGo BrUNETTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3317
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São 
domingos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/
Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, 
Tucuruí/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021
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, 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2965/2021-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 129372/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl BraGa BoNa
carGo/fUNÇÃo: coordenador da região administrativa Sudoeste i (Polo altamira)
MaTrÍcUla: 999.2344
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São luís/Ma
PErÍodo(S): 22/09/2021 - 25/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar do 
evento: Webnário GoVErNaNÇa, TraNSParÊNcia E coNTrolES iNTErNoS 
MUNiciPaiS, bem como da reunião administrativa no cao defesa do Patrimô-
nio Público do Maranhão (MPMa), a ser realizado na cidade de São luís/Ma.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2966/2021-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 129501/2021 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): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2021 - 23/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a ser-
vidora Elcimar Barbosa dos Santos até o município de floresta do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2967/2021-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 128288/2021 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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2021 - 11/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 18 e 1/2 (dez e oito 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 Óbidos, Monte 
alegre, alenquer, Prainha, oriximiná, Santarém, Juruti, Terra Santa e faro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2968/2021-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 128940/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São 
domingos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/
Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo
PErÍodo(S): 13/09/2021 - 24/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (dez e 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, 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2969/2021-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 129330/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUro fraNciSco da SilVa frEiTaS JUNior
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de defesa 
do Patrimônio Público e de combate à Sonegação fiscal (caodPP)
MaTrÍcUla: 999.836
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa

dESTiNo(S): São luís/Ma
PErÍodo(S): 22/09/2021 - 25/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar do 
evento: Webnário GoVErNaNÇa, TraNSParÊNcia E coNTrolES iNTErNoS 
MUNiciPaiS, bem como da reunião administrativa no cao defesa do Patrimô-
nio Público do Maranhão (MPMa), a ser realizado na cidade de São luís/Ma.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2970/2021-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 129362/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, rondon do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, 
Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021
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, 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2971/2021-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 129042/2021 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): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São 
domingos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/
Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, 
Tucuruí/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2021 - 24/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (dez e 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 , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2972/2021-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 129340/2021 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): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São 
domingos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/
Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, 
Tucuruí/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021
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, 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2973/2021-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 129394/2021 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): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São 
domingos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/
Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, 
Tucuruí/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021
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 , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2974/2021-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 129391/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlaUToN rodriGo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São domin-
gos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/Pa, Jacundá/
Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2021 - 24/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (dez e 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 , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2975/2021-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 129441/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo iBiaPiNa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3272
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São domin-
gos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/Pa, Jacundá/
Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021
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, 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2976/2021-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 129343/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: cEZar rodriGUES MoNTEiro JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3268
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.

oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa, São João do araguaia/Pa, São domin-
gos do araguaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/Pa, Jacundá/
Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repartimento/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2021 - 24/09/2021
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 , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2990/2021-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 129196/2021 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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2021 - 08/10/2021
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 Óbidos, Monte ale-
gre, alenquer, Prainha, oriximiná, Santarém, Juruti, Terra Santa e faro/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2991/2021-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 128293/2021 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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2021 - 11/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 18 e 1/2 (dez e oito 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 Óbidos, Monte 
alegre, alenquer, Prainha, oriximiná, Santarém, Juruti, Terra Santa e faro/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2992/2021-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 128290/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2021 - 11/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 18 e 1/2 (dez e oito 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 Óbidos, Monte 
alegre, alenquer, Prainha, oriximiná, Santarém, Juruti, Terra Santa e faro/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2993/2021-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 128291/2021 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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2021 - 11/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 18 e 1/2 (dez e oito 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 Óbidos, Monte 
alegre, alenquer, Prainha, oriximiná, Santarém, Juruti, Terra Santa e faro/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 707277
..

oUtras MatÉrias
.

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 014/2021-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento artigos 127 
e 129, incisos i, ii, Viii e iX da constituição federal e na forma das resolu-
ções nº 181/2017 do conselho Nacional do Ministério Público e 01/2011 do 
Ministério Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos 
ii, da lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, no artigo 1º, da 
lei 8.625/1993, no artigo 1º, iV e Viii, da lei 7.347/1985, e nos artigos 
1º, 9º, 10, 11 e 17, da lei 8.429/1992, torna pública a instauração do Pro-
cEdiMENTo iNVESTiGaTÓrio criMiNal SiMP Nº 000664-043/2021, que 
se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada 
na TV. Santa Terezinha – Centro – CEP: 68.285-000 Terra Santa – Fone/ 
fax: (93)3538-1554.
PorTaria nº 014/2021-MP/PJTS
investigados: c. E. a., H. Y. J e a. K.S.V.
assunto: Para apurar o crime de exercício ilegal de medicina, arte dentária 
ou farmacêutica, tipificado no art. 282 do Código Penal, tendo como inves-
tigados c. E. a., H. Y. J e a. K.S.V.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 707323
extrato de arquivamento do Procedimento Preparatório nº 000288-
151/2019– MP/6ªPJdPPMa.
o Promotor de Justiça aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE, titular do 6º 
cargo da Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Mo-
ralidade administrativa de Belém, torna público que promoveu o arquiva-
mento do Procedimento Preparatório nº 000288-151/2019.
objeto: apurar possíveis irregularidades referentes ao convênio nº 
056/2010, firmado entre a Escolinha de Futebol Craque do Futuro e a Se-
cretaria de Estado Esporte e lazer (SEEl).
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.
aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE.ç
6º Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio
 Público e da Moralidade administrativa de Belém

Protocolo: 707328
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
 extrato da Portaria nº 005/2021/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetubas, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – CNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº002708-921/2020/MP/PJaB que se encontra à disposição 
na 3ª Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada na avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – Fone: (91) 3751-1177
PorTaria nº 05/2021/MP/PJaB
Polo Passivo: coNVÉS clUB/ rio iTacUrUÇá/ EQUaTorial ParK clUBE/ 
ESTadio HUMBErTo ParENTE
assunto: “acompanhar a política pública municipal relativa a irregularida-
des na realização de eventos com comérico de bebida alcoólica e situações 
que exponham crianças e adolescentes a situação de risco no município de 
abaetetuba de maneira coletiva”
Adriana Passos Ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 707332
Portaria Nº 2995/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o pleito do Promotor de Justiça Natural de ananindeua, 
datado de 14/09/2021, anexo ao protocolo n.º 13560/2021;
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c 
o disposto no artigo 56, iX, alínea “f” da lei complementar nº 057, de 6 
de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-

ação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO;
CONSIDERANDO o Procedimento Investigatório Criminal – PIC SIMP n.º 
000013-130/2020,
r E S o l V E:
aUToriZar a participação do GaEco na apuração dos fatos referente ao Pic 
SiMP n.º 000013-130/2020 e dESiGNar, com fundamento no art. 18, iX, “f” 
da Lei Complementar n.º 057, de 6 de julho de 2006 – Lei Orgânica do Minis-
tério Público do Estado do Pará, a ProMoTora dE JUSTiÇa aNa Maria Ma-
GalHÃES dE carValHo, coordENadora do GaEco, para prestar auxílio, 
em conjunto ou isoladamente, à Promotora de Justiça Natural de ananindeua, 
referente ao Pic supramencionado, conforme as solicitações protocolizadas 
neste Órgão Ministerial sob o n.º 13560/2021, no dia 14/09/2021, em tudo 
respeitados os direitos e garantias que assistem ao investigado e as pessoas 
envolvidas, conforme o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 21 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 707068
Portaria Nº 2994/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o pleito da Promotora de Justiça Natural de ourém, data-
do de 16/08/2021, anexo ao protocolo n.º 13745/2021;
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c 
o disposto no artigo 56, iX, alínea “f” da lei complementar nº 057, de 6 
de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-
ação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO;
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP n.º 000021-144/2019,
r E S o l V E:
aUToriZar a participação do GaEco nas investigações referentes a Noti-
cia de fato n.º 000021-144/2019 e dESiGNar, com fundamento no art. 18, 
IX, “f” da Lei Complementar n.º 057, de 6 de julho de 2006 – Lei Orgâ-
nica do Ministério Público do Estado do Pará, a ProMoTora dE JUSTiÇa 
aNa Maria MaGalHÃES dE carValHo, coordENadora do GaEco, para 
prestar auxílio, em conjunto ou isoladamente, à Promotora de Justiça Natural 
de ourém, referente a Notícia de fato n.º 000021-144/2019, conforme as 
solicitações protocolizadas neste Órgão Ministerial sob o n.º 13745/2021, no 
dia 17/09/2021, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as 
pessoas envolvidas, conforme o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 21 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 707060
eXtrato da Portaria N.º 18/2021/10ª PJ de Marabá
a 10ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna públi-
ca a instauração do presente Procedimento administrativo nº 000138-
915/2021, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justi-
ça, situada na rua das flores, s/nº, Bairro agrópoles do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 18/2021/10ª PJ de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n.º 000138-915/2021
instauração de Procedimento administrativo para apurar e acompanhar 
eventual situação de risco e/ou vulnerabilidade de crianças venezuelanas 
em situação de rua, bem como aplicar as medidas de proteção adequadas.
Marabá/Pa, 07 de julho de 2021.
JaNE clEidE SilVa SoUZa
Promotora de Justiça
Titular da 10ª PJ da infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 707051
Portaria Nº 2694/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
7206/2021, em 24/05/2021;
coNSidEraNdo a relotação da servidora christiane Teixeira da Sil-
va fujiyama, conforme os termos do expediente protocolizado sob o nº 
5870/2021, em 03/05/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
I – DISPENSAR a servidora CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJIYAMA, ocupante 
do cargo de Auxiliar de Administração, do exercício da Gratificação de Tempo 
integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, concedida por meio da PorTaria nº 7.714/2017-MP/PGJ, publicada 
no doE de 28/11/2017, a contar de 01/06/2021.
II – CONCEDER à servidora ACIBETHANIA SILVA DE ARRUDA, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Administração, lotada na Corregedoria-Geral, Gratificação 
de Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas 
atividades junto àquele Órgão censor, a contar de 24/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 31 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa



100  diário oficial Nº 34.706 Quarta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2021

Portaria Nº 2955/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, aNdrESSa fiGUEirEdo SoUZa, do cargo de provimento em 
comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Primeira Entrância, MP.
cPcP-102.3, nomeada por meio de ato nº 76/2021, publicado no d.o.E. de 
01/04/2021, a partir de 14/06/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 17 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2997/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
13148/2021, em 08/09/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
coNSidEraNdo a disponibilidade orçamentária, não comprometendo o 
equilíbrio fiscal do MPPA,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MarcElo rodriGUES doS SaNToS, ocupante do 
cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lotado no departamento de obras e 
Manutenção, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, 
alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior delibera-
ção e enquanto desempenhar suas atividades junto àquele departamento, 
a contar de 15/09/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 21 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2999/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
12544/2021, em 31/08/2021;
coNSidEraNdo tratar apenas de manutenção de tempo integral, sem ca-
racterizar aumento de despesa,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora efetiva EdYlaiNE criSTiNa araUJo PiNHEiro, 
ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lotada na divisão de de-
senvolvimento de Pessoal, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 
137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período 
de 01/10 a 31/12/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 21 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 707107
Portaria N.º 076/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da Lei n.º 8.625 (Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Promo-
torias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspeções pre-
vistas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das atribuições 
legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Pará,
rESolVE:
art. 1.º dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, 
a realização de corrEiÇÃo ordiNária, no período de 17 a 27 de outubro 

do corrente ano, nos cargos das Promotorias de Justiça de rEdENÇÃo (5 
cargos), coNcEiÇÃo do araGUaia (3 cargos), rio Maria, cUrioNÓPoliS, 
Eldorado doS caraJáS, ParaUaPEBaS (2º, 3º e 5º cargo), caNaÃ doS 
caraJáS (2 cargos), totalizando-se 16 (dezeseis) cargos correcionados;
– DESIGNAR as Promotoras de Justiça Assessoras deste Órgão Correcio-
nal, lUZiaNa BaraTa daNTaS e lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo, para 
prestarem assessoria na realização das atividades correcionais e demais 
atos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos da atividade cor-
recional nos cargos de redenção, conceição do araguaia e rio Maria, no 
período de 17 a 22/10/2021;
- dESiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, JoSÉ 
Haroldo carNEiro MaToS, para prestar assessoria na realização das 
atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvimento 
dos trabalhos nos cargos de curionópolis, Eldorado dos carajás, Parauape-
bas e canaã dos carajás, no período de 18 a 27/10/2021;
- dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, BrUNo TraVaSSoS 
da roSa BraGa e carloS alBErTo da MaTa VEloSo, para auxiliarem 
nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização dos cargos supra menciona-
dos, no período de 17 a 22/10/2021;
- dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, faBrÍcio JorGE 
roSa dE VaScoNcEloS e aciBETHaNia SilVa dE arrUda, para auxilia-
rem nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização dos cargos supra men-
cionados, no período de 18 a 27/10/2021;
- dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM car-
doSo e cB PM clEidiSSoN, para garantirem a segurança da equipe, no 
período de 16 a 29/10 do corrente ano;
- dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
d`aNGElES, cB PM iSMaYlE, para garantirem a segurança da equipe, no 
período de 15 a 24/10 do corrente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Belém-Pa, 21 de setembro de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 707538
Portaria N.º 075/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da Lei n.º 8.625 (Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Promo-
torias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspeções pre-
vistas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das atribuições 
legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Pará,
rESolVE:
art. 1.º dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, 
a realização de corrEiÇÃo ordiNária, no período de 01 a 07 de novem-
bro do corrente ano, nos cargos das Promotorias de Justiça de BrEVES;
I – DESIGNAR a Promotora de Justiça Assessora deste Órgão Correcional, 
lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo, para prestar assessoria na realização 
das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvol-
vimento dos trabalhos da atividade correcional nos cargos de Breves, no 
período de 01 a 04/11/2021;
II – DESIGNAR o Promotor de Justiça Assessor deste Órgão Correcional, 
JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, para prestar assessoria na realização 
das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvi-
mento dos trabalhos nos cargos de Breves, no período de 01 a 07/11/2021;
iii - dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, alEXaNdrE liMa 
da GraÇa e roSE MarY EPifÃNio dE carValHo, para auxiliarem nos 
trabalhos inerentes ao ato de fiscalização dos cargos supra mencionados, 
no período de 01 a 07/11/2021;
iV - dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
clEidiSSoN e cB PM iSMaYlE, para garantirem a segurança da equipe, no 
período de 01 a 07/11 do corrente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Belém-Pa, 20 de setembro de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 707549
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PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtratos de coNtratos 

Processo adMiNistratiVo Nº046/2021
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-srP/sesMaB/FMs 
objeto: registro de preço para futura ou eventual aQUiSiÇÃo dE Equipamen-
tos, Material de consumo e instrumental odontológicos, destinados a atender 
às Unidades de Saúde do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município 
de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da Secre-
taria Municipal de Saúde - SESMaB.  contratada: contrato nº 2021/151. den-
temedequip. odontológicos ltda, cNPJ 07.897.039/0001-00, Valor Global de 
r$ 30.135,00 (trinta mil, cento e trinta e cinco reais). Vigência: 16/09/2021 a 
31/12/2021. ord. desp. Maria Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 046/2021 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-srP/sesMaB/FMs 

objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Equipamentos, 
Material de consumo e instrumental odontológicos, destinados a atender às 
Unidades de Saúde do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município de 
abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da Secretaria 
Municipal de Saúde- SESMaB.  contratada: coNTraTo Nº 2021/152-Miami-
med Produtos odontologicos ltda, cNPJ 38.259.748/0001-86, Valor Global de 
r$ 11.000,00 (onze mil reais). Vigência: 16/09/2021 a 31/12/2021. 
ord. desp. Maria Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 046/2021 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-srP/sesMaB/FMs 

objetivo: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Equipamen-
tos, Material de consumo e instrumental odontológicos, destinados a atender 
às Unidades de Saúde do Município de abaetetuba/Pa.contratante:  Município 
de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da Secre-
taria Municipal de Saúde- SESMaB.  contratada: coNTraTo Nº 2021/153 
- ortomedicadistibuidora de Produtos ortopedicos e Hospitalares ltda, cNPJ 
14.229.621/0001-56, Valor Global de r$ 121.430,40 (cento e vinte e um mil 
e quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos). Vigência: 16/09/2021 a 
31/12/2021. ord. desp. Maria Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 046/2021 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-srP/sesMaB/FMs 
objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Equipamentos, 
Material de consumo e instrumental odontológicos, destinados a atender às 
Unidades de Saúde do Município de abaetetuba/Pa.contratante:  Município de 
abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da Secretaria 
Municipal de Saúde- SESMaB.  contratada: coNTraTo Nº 2021/154-ahcor 
comercio de Produtos odontologicos ltda, cNPJ 37.556.213/0001-04, Valor 
Global de r$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais). Vigência: 16/09/2021 
a 31/12/2021. ord. desp. Maria Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 046/2021 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-srP/sesMaB/FMs 

objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição d Equipamentos, 
Material de consumo e instrumental odontológicos, destinados a atender às 
Unidades de Saúde do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município de 
abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da Secretaria 
Municipal de Saúde- SESMaB.  contratada: coNTraTo Nº 2021/155-M J oli-
veira Guedes Eireli, cNPJ 29.025.131/0001-05. Valor Global de r$ 26.718,28 
(Vinte e seis mil e setecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos). Vigência: 
16/09/2021 a 31/12/2021. ord. desp. Maria Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 046/2021
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-srP/sesMaB/FMs 

objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Equipamen-
tos, Material de consumo e instrumental odontológicos, destinados a atender 
às Unidades de Saúde do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município 
de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da Secre-
taria Municipal de Saúde-SESMaB.  contratada: coNTraTo Nº 2021/156-P 
G lima com Eireli, cNPJ 23.493.764/0001-61, Valor Global de r$ 23.538,30 
(Vinte e três mil e quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos). Vigência: 
16/09/2021 a 31/12/2021. ord. desp. Maria Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 046/2021 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-srP/sesMaB/FMs 

objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Equipamen-
tos, Material de consumo e instrumental odontológicos, destinados a atender 
às Unidades de Saúde do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município 
de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da Secre-
taria Municipal de Saúde-SESMaB.  contratada: coNTraTo Nº 2021/157-lcB 
Pontes Eireli, cNPJ 17.763.550/0001-65, Valor Global de r$ 3.001,00 (três 
mil e um reais). Vigência: 16/09/2021 a 31/12/2021. ord. desp. Maria 
Francinete carvalho Lobato.

Processo adMiNistratiVo Nº 046/2021 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-srP/sesMaB/FMs 
objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Equipamen-
tos, Material de consumo E instrumental odontológicos, destinados a atender 
às Unidades de Saúde do Município de abaetetuba/Pa. contratante: Município 
de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da Secre-
taria Municipal de Saúde-SESMaB.  contratada: coNTraTo Nº 2021/158; 
Paramed distribuidora de Medicamentos ltda EPP, cNPJ 16.647.278/0001-
95, Valor Global de r$ 57.137,00 (cnquenta e sete mil e cento e trinta e sete 
reais). Vigência: 16/09/2021 a 31/12/2021. ord. desp. Maria Francinete 
carvalho Lobato.

Protocolo: 707413

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de reGistro de PreÇos

reGistro de PreÇos Nº 0021/2021- Pe-srP-PMa 
Processo adMiNistratiVo N° 077/2021-PMa 

o Município de abaetetuba/Pa, através da Prefeitura Municipal de abaetetu-
ba/Pa, resolve registrar os preços da ata de registro de Preços de nº 0021/2021- 
PE-SrP-PMa, oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 022/2021-PE-PMa, que 
possui por objeto registro de Preços para eventual e futura aquisição de Produ-
tos Pecuários, agrícolas, Piscicultura e Pesca, conforme condições, quantidades 
e especificações constantes dos itens deste Termo de Referência, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de agricultura, Pecuária, abastecimen-
to e Pesca de abaetetuba/Pa,  cujo fornecedor registrado é: alianca comercio 
de Produtos alimenticios Eireli, cNPJ 28.883.686/0001-25, vencedora dos lotes:  
lote i - Suíno ( r$ 14.499,00), lote ii - Pato (r$ 12.500,00), lote iii - aves ( r$ 
67.182,00), lote iV- ração ( r$ 118.876,96), lote V - Produtos Pecuários (r$ 
91.766,55), lote Vi - (r$ 352.520,00), lote Vii - Sementes Para Produção de 
Hortaliças (r$ 87.891,70), lote Viii - Equipamentos Necessários em coleta de 
amostras indeformadas de Solo (r$ 7.921,34), lote iX- Materiais de apoio ao 
Produtor (r$ 223.244,55), lote X- fertilizante Para Hidroponia (r$ 10.244,73), 
lote Xi - Epi`S agropecuários (r$ 12.171,71), lote Xii- Equipamentos: dro-
ne. GPS e Sonda (r$ 69.220,28), lote Xiii - Panagem (r$ 62.325,00), lote 
XiV - alevinos (r$ 19.749,00), lote XV - Tanque rede (r$ 78.765,25) e lote 
XVi - ração (r$ 36.627,75). Valor Global registrado na presente arP é de r$ 
1.265.505,82. Vigência: 16/09/2021 a 16/09/2022. a íntegra da arP estará dis-
ponível na sede da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa e na página do Tribunal 
de contas dos Municípios - TcM. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de 
agricultura, Pecuária, abastecimento e Pesca de abaetetuba/Pa.

eXtrato de coNtrato
Processo adMiNistratiVo nº 077/2021-PMa

Modalidade: Pregão eletrônico srP Nº 022/2021- Pe-PMa. objeto: registro 
de Preços para eventual e futura aquisição de Produtos Pecuários, agriculas, Pis-
cicultura e Pesca, conforme condições, quantidades e especificações constantes 
dos itens deste Termo de referência, para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de agricultura, Pecuária, abastecimento e Pesca de abaetetuba/
Pa.  contratante: Município de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com 
interveniência da Secretaria Municipal de agricultura, Pecuária, abastecimen-
to e Pesca de abaetetuba/Pa.  contratada: coNTraTo Nº 2021/159-PE-PMa 
- alianca comercio de Produtos alimentícios Eireli, cNPJ 28.883.686/0001-25. 
Valor Global r$ 1.111.521,31. Vigência: 17/09/2021 a 17/06/2022. ord. desp: 
Francineti Maria rodrigues carvalho

Protocolo: 707409

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 025/2021-Pe-PMa  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público que no dia 05/10/2021, às 09h, no endereço eletrônico www.portalde-
compraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma ele-
trônica, do tipo Menor Preço por item, no modo de disputa aberto e fechado, para 
contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar Terrestre Para atender a demanda da rede Pública Municipal e Estadual 
de Ensino no Município de abaetetuba/Pa. a licitação será regida pela lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 
e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados poderão obter o texto 
integral do Edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à 
página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.
com.br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura 
Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 
68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.  ordena-
dor: Jefferson Felgueiras de Carvalho.

Protocolo: 707410

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021
registro de preço para futuro e eventual contratação de empresa para for-
necimento de recarga de gás liquefeito de petróleo - GlP envasado em botijão 
de 13kg (refil), carga de gás com botijão e fornecimento de água mineral, 
para atender as necessidades  da Prefeitura, secretarias e fundos do Município 
de aurora do Pará - Pa. a análise e julgamento será no dia 01 de outubro de 
2021 por meio do sistema eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UaSG: 980389, às 08:00hs.
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PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021
registro de Preço para futuro e eventual contratação de empresa para for-
necimento de pães e salgados, para atender as necessidades da Prefeitura Se-
cretarias e fundos do Município de aurora do Pará - Pa. a análise e julgamento 
será no dia 01 de outubro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980389, às 10:00hs.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021
registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços de hotelaria/hospedaria, para atender as necessidades 
da Prefeitura suas Secretarias do Município de aurora do Pará - Pa. será no 
dia 01 de outubro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.compras-
governamentais.gov.br, UaSG: 980389, às 14:00hs. 

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 707415

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de LicitaÇÃo - 

toMada de PreÇos - Nº. 005/2021-tP
oBJeto: seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de reca-
peamento asfáltico av castelo branco e ligação com a vicinal 13 calçadas meio fio 
e rotatórias - aBErTUra: 07/10/2021, às 08:30 horas; local Para rETirada 
dE EdiTal, iNforMaÇÕES E SoliciTaÇÕES: sede da Prefeitura situada na av. 
castelo Branco nº 821, centro - Brasil Novo/Pa, das 08:00 às 12:00 horas e nos 
sites www.brasilnovo.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br (geo obras).

Valdiney Batista de Freitas
Presidente da cPl

aViso de LicitaÇÃo sisteMa de reGistGro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021-Pe

tipo Menor Preço por iteM. oBJETo: seleção e contratação de empresa do 
ramo pertinente, com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços 
da administração Pública Municipal para fornecimento parcelado de Massa 
asfáltica cBUQ, e Brita. aBErTUra: 05/10/2021, às 08:30 horas. local da 
SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos estarão 
disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais 
www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do 
Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retira-
das no Setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil 
Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Valdiney Batista de Freitas
Pregoeira.

Protocolo: 707418

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico N° 019/2021

Processado o Pregão eletrônico n° 019/2021, dentro das normas da 
legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pelo Prego-
eiro, bem como após a análise da ata da Sessão e demais documentos que 
compõe o processo, informa a Homologação do procedimento licitatório em 
epigrafe, objeto: aQUiSiÇÃo dE GáS MEdiciNal (oXiGÊNio) E EQUiPa-
MENToS, destinados a manutenção do Hospital Municipal Maria José Biancar-
di, SaMU e demais ações desta Secretaria, empresa: oXiNorTE oXiGENio 
do NorTE lTda - cNPJ: 29.187.356/0001-68, valor global de r$ 431.300,00 
(Quatrocentos e trinta e um mil e trezentos reais); cirÚrGica SÃo fEliPE 
ProdUToS Para SaÚdE EirEli - cNPJ: 07.626.776/0001-60, valor global 
de r$ 35.700,00 (Trinta e cinco mil e Setecentos reais), Brasil Novo-Pa, 26 
de agosto de 2021.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico - srP N° 019/2021

ata de reGistro de PreÇos N° 026/2021 FMs do PreGÃo eLe-
trÔNico srP N° 019/2021, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo. objeto: aQUiSiÇÃo dE GáS MEdiciNal (oXiGÊNio) 
E EQUiPaMENToS, destinados a manutenção do Hospital Municipal Maria José 
Biancardi, SaMU e demais ações desta Secretaria. Empresas e preços regis-
trados: oXiNorTE oXiGENio do NorTE lTda venceu os itens 1, 2, 3, 4, 5 
e 6 no valor de r$ 431.300,00 (Quatrocentos e trinta e um mil e trezentos 
reais); cirÚrGica SÃo fEliPE ProdUToS Para SaÚdE EirEli venceu os 
itens 7, 8, 9, 10 e 11, no valor de r$ 35.700,00 (Trinta e cinco mil e setecen-
tos reais). Validade: 12 (doze) meses, a partir da data de sua de assinatura. 
informações: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 026/2021 fMS, vinculada 
ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 019/2021, poderá ser solicitada no de-
partamento de licitações e contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou 
através do e-mail: licitacaofmsbn@gmail.com assinatura: 27 de agosto de 
2021. - ordenador de despesas: elysson Leonarde Kloss - secretário 
Municipal de saúde.

aViso de HoMoLoGaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico N° 026/2021 FMs

Processado o Pregão eletrônico n° 026/2021 FMs, dentro das normas 
da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pelo Prego-
eiro, bem como após a análise da ata da Sessão e demais documentos que 
compõe o processo, informa a Homologação do procedimento licitatório em 
epigrafe, objeto: registro de preços para futura e eventual contratação da ad-
ministração Pública Municipal para fornecimentos de Pneus, para atendimento 
das atividades fins do Fundo Municipal de Saúde, empresa: N. R. DA SILVA - 
EirEli - 15.837.895/0001-90, valor global de r$ 47.700,00 (Quarenta e sete 
mil e setecentos reais); PaUlo rENaTo B. dE lUcENa - 20.609.773/0001-
87, valor global de r$ 14.944,50 (catorze mil, novecentos e quarenta e qua-
tro reais e cinquenta centavos), Brasil Novo-Pa, 21 de setembro de 2021.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico - srP N° 026/2021 FMs

ata de reGistro de PreÇos N° 027/2021 FMs do PreGÃo eLetrÔ-
Nico srP N° 026/2021 FMs, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo. objeto: registro de preços para futura e eventual con-
tratação da administração Pública Municipal para fornecimentos de Pneus, 
para atendimento das atividades fins do Fundo Municipal de Saúde. Empresas 
e preços registrados: N. r. da SilVa - EirEli venceu os itens 1, 2, 3 e 5 
no valor de r$ 47.700,00 (Quarenta e sete mil e setecentos reais); PaUlo 
rENaTo B. dE lUcENa venceu o item 4, no valor de r$ 14.944,50 (catorze 
mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). Validade: 12 
(doze) meses, a partir da data de sua de assinatura. informações: a aTa dE 
rEGiSTro dE PrEÇoS N° 027/2021 fMS, vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP N° 026/2021 fMS, poderá ser solicitada no departamento de licitações 
e contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: licitacao-
fmsbn@gmail.com assinatura: 21 de setembro de 2021. - ordenador de 
despesas: elysson Leonarde Kloss - secretário Municipal de saúde.

aViso de HoMoLoGaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico N° 027/2021 FMs

Processado o Pregão eletrônico n° 027/2021 FMs, dentro das normas 
da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pelo Pre-
goeiro, bem como após a análise da ata da Sessão e demais documentos 
que compõe o processo, informa a Homologação do procedimento licitatório 
em epigrafe, objeto: registro de preços para futura e eventual contratação 
da administração Pública Municipal para fornecimento de Medicamentos, 
para atendimento das atividades fins do Fundo Municipal de Saúde, empre-
sa: d P aGUiar EirEli, cNPJ: 33.834.782/0001 - 13, valor global de r$ 
1.944.487,17 (Hum milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocen-
tos e oitenta e sete reais e dezessete centavos); BiS coMErcio & SErVicoS 
lTda, cNPJ: 26.437.725/0001-35, valor global de r$ 2.434.669,04 (dois mi-
lhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais 
e quatro centavos); faMEd farMacoloGia E MEdiciNa aVaNcada EirEli, 
cNPJ: 12.951.863/0001 - 23, valor global de r$ 756.572,24  (Setecentos 
e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais, e vinte e quatro 
centavos), r f BarilE lTda, cNPJ: 29.230.269/0001 - 46, valor global de r$ 
240.540,60  (duzentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta reais e sessen-
ta centavos); EXclUSiVa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ: 
14.905.502/0001 - 76, valor global de r$ 12.000,00  (doze mil reais),  Brasil 
Novo,Pa, 21 de setembro de 2021.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 027/2021 FMs

ata de reGistro de PreÇos N° 028/2021 FMs do PreGÃo eLetrÔ-
Nico srP N° 027/2021 FMs, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo. objeto: fornecimento de Medicamentos, para aten-
dimento das atividades fins do Fundo Municipal de Saúde. Empresa e preço 
registrado: d P aGUiar EirEli, cNPJ: 33.834.782/0001 - 13 venceu os itens 
1, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 
56, 57, 58, 59, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 81, 83, 90, 96, 129, 130, 132, 
153, 155, 159, 164, 180, 182, 197, 203, 205, 211, 218, 223, 227, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 247, 249, 250, 254, 266, 267, 270, 
281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 307, 
308, 325, 329, 333, 334, 337, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 377, 
382, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 402, 403, 420, 422, 427, 
430, 433, 438, 439, 440, 441, 446, 450, 452, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 
462, 470, 478, 487, 493, 494, 495, 496, 497, 503, 504, 507, 509, 518, 519, 
523, 529 no valor de r$ 1.944.487,17 (Hum milhão novecentos e quarenta e 
quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos). Valida-
de: 12 (doze) meses, a partir da data de sua de assinatura. informações: a 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 028/2021 fMS, vinculada ao PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP N° 027/2021 fMS, poderá ser solicitada no departamento de 
licitações e contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: 
licitacaofmsbn@gmail.com assinatura: 21 de setembro de 2021, ordenador 
de despesas: elysson Leonarde Kloss, secretário Municipal de saúde.

ata de reGistro de PreÇos N° 029/2021 FMs do PreGÃo eLetrÔ-
Nico srP N° 027/2021 FMs, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo. objeto: fornecimento de Medicamentos, para aten-
dimento das atividades fins do Fundo Municipal de Saúde. Empresa e preço 
registrado: BiS coMErcio & SErVicoS lTda, cNPJ: 26.437.725/0001,35, 
venceu os itens 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 35, 36, 
41, 42, 45, 48, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 77, 79, 80, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 
148, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
194, 195, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 
219, 220, 222, 228, 235, 236, 237, 238, 243, 244, 245, 246, 248, 251, 252, 
253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 291, 292, 294, 296, 
327, 332, 335, 336, 341, 342, 343, 344, 345, 351, 353, 365, 368, 370, 373, 
375, 376, 378, 379, 380, 381, 384, 387, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 404, 405, 406, 407, 416, 417, 418, 421, 423, 424, 425, 428, 429, 432, 
434, 436, 442, 443, 447, 451, 453, 454, 483, 484, 489, 490, 492, 498, 499, 
500, 501, 502, 506, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517, 522, 524, 525, 526, 
527, 528, no valor de r$ 2.434.669,04 (dois milhões, quatrocentos e trinta e 
quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos). Validade: 
12 (doze) meses, a partir da data de sua de assinatura. informações: a aTa 
dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 029/2021 fMS, vinculada ao PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP N° 027/2021 fMS, poderá ser solicitada no departamento de 
licitações e contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: 
licitacaofmsbn@gmail.com assinatura: 21 de setembro de 2021, ordenador 
de despesas: elysson Leonarde Kloss, secretário Municipal de saúde.
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ata de reGistro de PreÇos N° 030/2021 FMs do PreGÃo eLetrÔ-
Nico srP N° 027/2021 FMs, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo. objeto: fornecimento de Medicamentos, para aten-
dimento das atividades fins do Fundo Municipal de Saúde. Empresa e preço 
registrado: faMEd farMacoloGia E MEdiciNa aVaNcada EirEli, cNPJ: 
12.951.863/0001 - 23, venceu os itens 4, 5, 17, 18, 21, 29, 40, 52, 55, 70, 
75, 82, 100, 101, 102, 112, 113, 120, 128, 137, 144, 149, 157, 162, 167, 
176, 177, 181, 184, 192, 193, 199, 200, 201, 212, 225, 226, 269, 284, 295, 
303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317, 320, 324, 326, 346, 
347, 348, 349, 350, 352, 354, 363, 364, 366, 369, 372, 408, 409, 412, 413, 
431, 435, 437, 448, 449, 463, 464, 466, 467, 472, 473, 477, 482, 486, 
488, 515, 520, no valor de r$ 756.572,24  (Setecentos e cinquenta e seis 
mil, quinhentos e setenta e dois reais, e vinte e quatro centavos). Validade: 
12 (doze) meses, a partir da data de sua de assinatura. informações: a aTa 
dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 030/2021 fMS, vinculada ao PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP N° 027/2021 fMS, poderá ser solicitada no departamento de 
licitações e contratos da Secretaria Municipal de Saúde ou através do e-mail: 
licitacaofmsbn@gmail.com assinatura: 21 de setembro de 2021, ordenador 
de despesas: elysson Leonarde Kloss, secretário Municipal de saúde.

ata de reGistro de PreÇos N° 031/2021 FMs do PreGÃo eLetrÔ-
Nico srP N° 027/2021 FMs, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo. objeto: fornecimento de Medicamentos, para aten-
dimento das atividades fins do Fundo Municipal de Saúde. Empresa e preço 
registrado: r f BarilE lTda, cNPJ: 29.230.269/0001 - 46, venceu os itens 
38, 46, 207, 221, 224, 263, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 285, 293, 314, 315, 318, 319, 321, 322, 323, 328, 330, 331, 338, 
339, 340, 367, 371, 374, 410, 411, 414, 415, 419, 426, 444, 445, 456, 465, 
468, 469, 471, 474, 475, 476, 479, 480, 481, 485, 491, 505,508; no valor 
de r$ 240.540,60 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta reais 
e sessenta centavos). Validade: 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
de assinatura. informações: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 031/2021 
fMS, vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 027/2021 fMS, poderá ser 
solicitada no departamento de licitações e contratos da Secretaria Municipal 
de Saúde ou através do e-mail: licitacaofmsbn@gmail.com assinatura: 21 de 
setembro de 2021, ordenador de despesas: elysson Leonarde Kloss, 
secretário Municipal de saúde.

ata de reGistro de PreÇos N° 032/2021 FMs do PreGÃo eLetrÔ-
Nico srP N° 027/2021 FMs, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo. objeto: fornecimento de Medicamentos, para aten-
dimento das atividades fins do Fundo Municipal de Saúde. Empresa e preço 
registrado: EXclUSiVa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ: 
14.905.502/0001 - 76, venceu o item “39”, no valor de r$ 12.000,00 (doze 
mil reais). Validade: 12 (doze) meses, a partir da data de sua de assinatura. 
informações: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 032/2021 fMS, vinculada 
ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 027/2021 fMS, poderá ser solicitada no 
departamento de licitações e contratos da Secretaria Municipal de Saúde 
ou através do e-mail: licitacaofmsbn@gmail.com assinatura: 21 de setembro 
de 2021, ordenador de despesas: elysson Leonarde Kloss, secretário 
Municipal de saúde.

Protocolo: 707419

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1º Termo aditivo de contrato Pregão Presencial no 014/2020-PMB. 
contrato nº: 20200644. contratante: Prefeitura Municipal de Breves, cNPJ 
(Mf): 04.876.389/0001-94. contratada: aSP - automação Serviços e Pro-
dutos de informática ltda, cNPJ: 02.288.268/0001-04. objeto: o presente 
Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 
26 de agosto de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 
8.666/93. Vigência: 27/08/2021 a 26/08/2022. ordenador de despesa: 
José antônio azevedo Leão.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de contrato Pregão Presencial no 014/2020-PMB. 
contrato nº: 20200645. contratante: fundo Municipal de Saúde, cNPJ (Mf): 
17.298.800/0001-33. contratada: aSP - automação Serviços e Produtos de 
informática ltda, cNPJ: 02.288.268/0001-04. objeto: o presente Termo adi-
tivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26 de agosto 
de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. Vigên-
cia: 27/08/2021 a 26/08/2022. ordenador de despesa: Jucineide alves 
Barbosa.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de contrato Pregão Presencial no 014/2020-PMB. 
contrato nº: 20200646. contratante: fundo Municipal de Educação, cNPJ: 
06.086.911/0001-60. contratada: aSP - automação Serviços e Produtos de 
informática ltda, cNPJ: 02.288.268/0001-04. objeto: o presente Termo 
aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 26 de 
agosto de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. 
Vigência: 27/08/2021 a 26/08/2022. ordenador de despesa: Manuelle 
espindola dos reis.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de contrato Pregão Presencial no 014/2020-PMB. 
contrato nº: 20200647. contratante: fundo Municipal de assistência Social, 
cNPJ: 18.087.527/0001-60. contratada: aSP - automação Serviços e Pro-
dutos de informática ltda, cNPJ: 02.288.268/0001-04. objeto: o presente 
Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 

26 de agosto de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 
8.666/93. Vigência: 27/08/2021 a 26/08/2022. ordenador: Joselice ca-
ramês de Melo.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de contrato Pregão Presencial no 014/2020-PMB. 
contrato nº: 20200648. contratante: fundo Municipal de Meio ambiente, 
cNPJ: 19.143.291/0001-03. contratada: aSP - automação Serviços e Pro-
dutos de informática ltda, cNPJ: 02.288.268/0001-04. objeto: o presente 
Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 
26 de agosto de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 
8.666/93. Vigência: 27/08/2021 a 26/08/2022. ordenador de despesa: 
carlos Felipe Nemer dos santos.

Protocolo: 707421

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 006/2021-PMc-srP 
objeto: registro de Preço Para Eventual e futura contratação de Pessoa Jurídica 
Para Locação de Veículos Automotores, a fim de atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de capanema/Pará. Sessão Pública: 04/10/2021 às 09H00, 
horário de Brasília. informações: Sala de licitação, Travessa cesar Pinheiro nº 
375, centro, capanema-Pa. informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.
com/pregoeiracapanema@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 707422

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 079/2021/FMs 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de material 
técnico hospitalar para atender as necessidades das unidades de saúde da rede 
municipal do município de castanhal-Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico 
terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 
07/10/2021, às 09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: www.casta-
nhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.
comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir 
da data da publicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

a PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL, por intermédio da Secre-
taria Municipal de Trânsito e Transporte- SEMUTraN torna público a abertura 
do Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 078-B/2021-SEMUTraN, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada Para implantação E Manutenção de Sinalização Verti-
cal e Horizontal e dispositivos auxiliares de Sinalização Para apoio ao Siste-
ma Viário Urbano deste Município de castanhal/Pará, por um período de 12 
(doze) Meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulga-
ção das Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 05/10/2021às 
09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.
gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da pu-
blicação. Gutemberg cardoso sobral - Pregoeiro/seMUtraN.

a PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Suprimento e licitação torna público a nova data de abertura do 
Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 076/2021/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa 
Especializada Para fornecimento e instalação de Equipamentos de academia 
de Esporte Neste Município de castanhal/Pará. a sessão pública de Pregão 
Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da 
etapa de lances no dia 05/10/2021às 09:00 horas. o Edital estará dispo-
nível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-
contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. sheila Mirian Medeiros 
Gomes - Pregoeira da Prefeitura de castanhal.

a PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL, por intermédio da Secreta-
ria Municipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo lici-
tatório do tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 080/2021/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para 
Prestação de Serviços de organização, Planejamento operacional e Execução de 
Eventos, Elaboração, locação e fornecimento de Todo o Material e infraestrutura 
necessários, que serão Utilizados durante a Programação de Eventos comemo-
rativos e Educacionais, culturais e Esportivos a serem realizados no Município de 
castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) Meses. a sessão pública de Pregão 
Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa 
de lances no dia 06/10/2021às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: 
www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-conve-
nios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, 
a partir da data da publicação. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de castanhal.

Protocolo: 707424
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico 

srP Nº 007/2021 - UasG: 980451 
objeto: registro de preço que objetiva a aquisição, sob demanda, de materiais 
elétricos, destinados à manutenção da iluminação pública, para o atendimento 
das necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura, Transporte e Urba-
nismo - SEiNfra, no Município de colares. abertura: 04/10/2021, às 10:00hs, 
local: www.comprasgovernamentais.gov.br. aquisição do Edital: Site do com-
pras Governamentais, Tcm/Pa e Portal da Transparência. Maria Lucimar Barata 
- Prefeita Municipal.

Protocolo: 707426
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo 
do araGUaia

eXtrato de coNtrato
a) espécie: contrato nº. 026/2021 SEMIDU firmado em 17/09/2021, en-
tre o Município de conceição do araguaia-Pa, através da Secretaria Municipal 
de infraestrutura e desenvolvimento Urbano e a empresa TErra coMErcio 
dE coMBUSTÍVEiS E TraNSPorTE lTda, cNPJ Nº 18.851.910/0001-43. b) 
objeto: aQUiSiÇÃo dE ÓlEo diESEl-S10 Para aBaSTEciMENTo dE EQUi-
PaMENToS dE TErraPlENaGEM Para rEcUPEraÇÃo dE ESTradaS da 
ZoNa rUral No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, coNforME 
coNVÊNio Nº 005/2021/ coM a SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTE/
SETraN, coNforME TErMo dE rEfErENcia E ProJETo BáSico EM aNEXo 
ao EdiTal. c) fundamento legal: lei nº 8.666 de 21/06/1993, lei nº 10.520 
de 17/07/2002, lei complementar nº 123 de 14/12/2006, lei complementar 
nº 147 de 07/08/2014. d) Vigência: a vigência terá início partir de sua assina-
tura até 31/12/2021. e) funcional Programática: Programa: 05.0501.26.782. 
0725.2.054 Elemento de despesa: 3.3.90 30.00 fonte: 1001, 1520. f) Valor 
contratual: r$ 1.201.825,35 (Um Milhão, duzentos e Um Mil, oitocentos e 
Vinte e cinco reais e Trinta e cinco centavos). g) Signatários: Pelo contratan-
te, o Sr. Jair lopes Martins e pela contratada a Sra. Suzi Kelly de oliveira Mar-
reiro. conceição do araguaia-Pa, 21 de Setembro de 2021. Heloisa Mendes 
sousa Francisco. Presidente da cPL

Protocolo: 707428
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta 
do araGUaia/Pa

aVisos de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021 

objeto: aquisição de equipamentos para a Unidade agroindustrial de Bene-
ficiamento de Frutas, instalada no PA Juassama, constante do Convênio nº 
802135/2014/iNcra. abertura no dia 06/10/2021 ás 08:15hs. Edital na ín-
tegra disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.
com.br e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da 
cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. 
divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2021
objeto: aquisição de óleo diesel S10, para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de obras e Transportes, na recuperação de estradas vici-
nais, conforme Convênio nº 011/2021/SETRAN, firmado entre a Secretaria 
de Estado de Transporte - SETraN e o Município de floresta do araguaia/
Pa. abertura no dia 05/10/2021 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.flores-
tadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, 
das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. divailton Moreira de sou-
za - Pregoeiro

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico N° 022/2021/srP 

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimen-
tícios em atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar (PNaE), 
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município 
de floresta de araguaia/Pa. Homologado em: 20/09/2021. Vencedor(es): d 
c S leal Eireli,cNPJ: 14.308.570/0001-58, valor r$ 794.977,50; J Martimelo 
costa E cia ltda, cNPJ: 07.671.935/0001-49, valor r$ 1.266.595,00; Mojorri 
c. s. a. santiago - Prefeita.

Protocolo: 707429

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
o Fundo Municipal de educação por intermédio da pregoeira torna pública 
a rEaBErTUra do Pregão Eletrônico nº PE 9/2021-040 fME, tipo menor preço 
(por item) objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda 
escolar da rede municipal e estadual de ensino, referente ao segundo semes-
tre letivo de 2021, por meio do programa de alimentação escolar PNaE/PEaE, 
para 05/10/2021 às 08h30min.

itupiranga, 22 de setembro de 2021.
aline silva da cunha

Pregoeira.
Protocolo: 707431

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de coNtrato: ParaLisaÇÃo
Por ordem desta administração fica determinada a paralisação na execução 
dos serviços a partir da data de 20/09/2021, devido a ausência da 2ª parcela 
de repasse federal (MiNiSTÉrio da iNTEGraÇÃo NacioNal, Processo no 
59020.000235/2017 - 62), necessária para continuidade de serviços. coN-
TraTo adMNiSTraTiVo Nº 157/2018/SEVoP/PMM. daTa da aSSiNaTUra: 
12/03/2018. ViGÊNcia coNTraTUal: 21 (vinte e um) meses - 12/03/2018 
até 12/12/2019. ModalidadE: rdc PrESENcial Nº 002/2017/cEl/SEVoP/
PMM. ProcESSo Nº:  60.025/2017/PMM. oBJETo: EXEcUÇÃo doS SErVi-
ÇoS dE ENGENHaria Para ElaBoraÇÃo dE ProJEToS E EXEcUÇÃo daS 
oBraS dE iNfraESTrUTUra PorTUária E dE ProTEÇÃo daS MarGENS 
do rio TocaNTiNS E do rio iTacaiÚNaS EM MaraBá, No ESTado do 
Pará. Valor ToTal do coNTraTo: r$ 42.170.000,00 (quarenta e dois mi-
lhões, cento e setenta mil reais). 1° Tac - TErMo adiTiVo ao coNTraTo - 
PraZo - 13/12/2019 até 30/04/2021. 2° Tac - TErMo adiTiVo ao coNTra-
To - TErMo adiTiVo ao coNTraTo - PraZo - 01/05/2021 até 15/12/2021. 
2ª ProrroGaÇÃo No PraZo dE EXEcUÇÃo - 244 (duzentos e quarenta 
e quatro) dias - 16/04/2021 até 15/12/2021. a partir do reinício dos ser-
viços será reprogramado o cronograma de execução, de acordo com saldo 
de dias restantes conforme se segue: ViGÊNcia da ordEM dE SErViÇo: 
16/04/2021 até 15/12/2021. ParaliSaÇÃo: 20/09/2021. Saldo dE diaS 
Para EXEcUTar: 20/09/2021 até 15/12/2021 - 87 (oitenta e sete) dias. Em-
presa: cEJEN ENGENHaria lTda cNPJ: 79.540.670/0001-50

Fábio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas

Protocolo: 707432

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 104/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 19.194/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por lote. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 05/10/2021. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS Para rEaliZaÇÃo dE TESTES iMUNoHEMaTolÓ-
GicoS coM cESSÃo EM rEGiME dE coModaTo dE EQUiPaMENToS (cEN-
TrÍfUGa, iNcUBadora, PiPETador E oUTroS) a fiM dE SUPrir aS NE-
cESSidadES da aGÊNcia TraNSfUSioNal do HoSPiTal MaTErNo iNfaN-
Til. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na 
avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 20/09/2021.

raPHaeL cota dias
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 707433

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 101/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 16.880/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BoTiJÃo dE GáS-GlP 13 KG (coMPlE-
To), rEcarGa dE GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo dE 13 E 45 KG E áGUa 
MiNEral NaTUral GalÃo 20 liTroS (coMPlETo), Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES 
ViNcUladaS. onde sagraram-se vencedoras as empresas: MariScao SEr-
VicoS adMiNiSTraTiVoS lTda - cNPJ: 32.085.694/0001-01 - vencedora 
dos itens: 02, 03, 05, 06 perfazendo o valor total de: r$ 310.145,00 (Trezen-
tos e dez mil cento e quarenta e cinco reais), r.B.c. coMErcio aTacadiSTa 
dE GENEroS aliMENTicioS lTda - cNPJ: 36.557.168/0001-40 - vencedora 
do item: 01 perfazendo o valor total de: r$ 49.560,00 (Quarenta e nove mil 
quinhentos e sessenta reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 
927495. Marabá 20/09/2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal 
de saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 707434
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 409 /2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 10.670/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 068/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: registro 
de Preço para eventual aquisição de uniformes destinados aos servidores do 
Serviço de atendimento Móvel de Urgência - SaMU 192 - de Marabá. Empresa 
c c r TiSo - ME, inscrita no cNPJ sob nº 18.397.808/0001-10, Valor:  r$ 
2.799,20 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). do-
tações orçamentárias: 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgen-
te - SaMU, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo daTa 
da aSSiNaTUra 21 de setembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 707435

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 375/2021/seVoP 
Processo administrativo nº 12.929/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 025/2021-cEl/SEVoP/PMM, obje-
to: contratação de empresa de engenharia para construção de 1000 metros 
de muro em diversos imóveis públicos do município de Marabá/Pa. Empre-
sa: coNcEBral coNSTrUTora & coMÉrcio do BraSil EirEli, inscrita 
no cNPJ sob o nº 08.899.441/0001-89; Valor r$ 894.564,68 (oitocentos e 
noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito 
centavos), assinatura: 17/09/2021 Vigência: 17/01/2023. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 379/2021/seVoP 
Processo administrativo nº 11.099/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 022/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimen-
tação e urbanização na avenida Tiradentes, núcleo São félix, município de 
Marabá/Pa. Empresa: dfraNco coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda., inscri-
ta no cNPJ sob o nº 07.506.424/0001-71; Valor r$ 701.045,51 (setecentos 
e um mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), assinatura: 
17/09/2021 Vigência: 17/11/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de 
obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 270/2021/seVoP 
Processo administrativo nº 16.649/2020-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 063/2020-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavi-
mentação e urbanização e sistema de abastecimento de água na av. Brasília 
e rio de Janeiro, Bairro Belo Horizonte, no município de Marabá/Pa. Empre-
sa: dfraNco coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda., inscrita no cNPJ sob o nº 
07.506.424/0001-71; Valor r$ 1.100.904,21 (um milhão, cem mil, novecen-
tos e quatro reais e vinte e um centavos), assinatura: 17/09/2021 Vigência: 
17/07/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 707436
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

extrato do contrato Nº 054/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 13.269/2021-
PMM. toMada de PreÇos Nº 027/2021-ceL/seVoP/PMM. referente à 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE ENGENHa-
ria Para iNSTalaÇÃo dE TraNSforMador E ilUMiNaÇÃo do caMPo dE 
fUTEBol do rodEirÃo, localiZado No Bairro SÃo fÉliX, ZoNa UrBa-
Na do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, firmado com a empresa airES arQUiTE-
TUra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ Nº 03.272.575/0001-51, Valor: 
r$ 389.163,76 (trezentos e oitenta e nove mil cento e sessenta e três reais e 
setenta e seis centavos). Período de vigência vinculado aos respectivos cré-
ditos orçamentários. dotação orçamentária: 25.752.0058.1.007 - ampliação 
de rede de iluminação Pública. Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - obras 
e instalações.

Marabá Pa, 10 de setembro de 2021.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 707437

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo/HoMoLoGaÇÃo
termo de adjudicação e Homologação referente ao PreGÃo PreseN-
ciaL (srP) Nº 043/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 13.498/2021-
PMM -ceL/seVoP/PMM. rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE Saco, TEla SoMBriTE E filME aGrÍcola Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra dE Mara-
Bá- SEaGri. Empresa: Bc aGro coMÉrcio dE SEMENTES EirEli, cNPJ: 
29.220.447/0001-58 -vencedora dos itens 01 e 02. Valor GloBal: r$ 
27.000,00 (vinte e sete mil reais). EMPrESa: MaSH rEPrESENTaNTES 
coMErciaiS E aGENTES dE coMÉrcio dE MErcadoriaS EirEli, cNPJ: 
35.334.877/0001-01- vencedora dos itens 03, 04 e 05. Valor GloBal: r$ 
186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais). Pelo que adJUdico E HoMo-
LOGO o resultado final. Marabá - PA, 20.09.2021. José Nilton de Medeiros 
- secretário Municipal de administração - seMad.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 068/2021-ceL/seVoP/PMM. origem: 
ao PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 043/2021-ceL/seVoP/PMM, Pro-
cesso n° 13.498/2021-PMM -ceL/seVoP/PMM. rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE Saco, TEla SoMBriTE E filME aGrÍcola 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGri-
cUlTUra dE MaraBá- SEaGri. Empresa: Bc aGro coMÉrcio dE SEMEN-
TES EirEli, cNPJ: 29.220.447/0001-58 -vencedora dos itens 01 e 02. Valor 
GloBal: r$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). EMPrESa: MaSH rEPrESEN-
TaNTES coMErciaiS E aGENTES dE coMÉrcio dE MErcadoriaS EirEli, 
cNPJ: 35.334.877/0001-01- vencedora dos itens 03, 04 e 05. Valor Glo-
Bal: r$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais). Órgão Gerenciador: 
Secretaria Municipal de administração - SEMad. Vigência: 12 meses. assi-
natura: 20.09.2021. José Nilton de Medeiros - secretário Municipal de 
administração - seMad.

Protocolo: 707439

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Pregão Presencial nº 096/2021-cPL/PMM. Processo Licitatório 
nº 18.030/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE SacoS PláSTicoS Para aUXÍlio doS SErViÇoS dE liMPE-
Za UrBaNa No MUNicÍPio dE MaraBá. onde se sagrou vencedora a empre-

sa: ElETro forTE coMÉrcio VarEJiSTa dE MaTEriaiS ElÉTricoS EirEli 
- cNPJ: 09.271.706/0001-62 - vencedora do item: 01, 02 perfazendo o valor 
total de: r$ 77.960,00 (Setenta e sete mil, novecentos e sessenta reais), 
pelo que HOMOLOGO o resultado final. Marabá 20/09/2021. MÚcio eder 
aNdaLÉcio - serviço de saneamento ambiental de Marabá ssaM - 
Portaria nº 221/2017- GP/PMM.

Protocolo: 707441

aViso de sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão especial de Li-
citação/seVoP, avisa que o coNVite Nº 015/2021-ceL/seVoP/PMM, 
Processo N° 18.412/2021-PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM aSSESSoraMENTo EM GESTÃo adMiNiSTraTiVa E 
PlaNEJaMENTo, EM caráTEr PrEVENTiVo E corrETiVo, coM oBJETiVo 
PlaNEJar E acoMPaNHar o dESENVolViMENTo E a EXEcUÇÃo daS aTi-
VidadES E doS SErViÇoS coNcErNENTES ao PlaNEJaMENTo, oBSErVa-
daS aS NorMaS doS rESPEcTiVoS ÓrGÃoS SEToriaiS, No MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa, que estava com sessão agendada para o dia 23/09/2021 
- 09h00, fica SUSPENSA por tempo indeterminado em virtude da necessidade 
de retificação do Edital. ass.: Franklin carneiro da silva - Presidente da 
ceL/seVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 046/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo 
N° 19.359/2021-PMM - Tipo MENor PrEÇo GloBal. regime de Emprei-
tada Por Preço Unitário - data da Sessão: 13/out/2021 - 09h00min (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para rEforMa 
E aMPliaÇÃo da EMEf PiNGo dE GENTE, localiZada Na Vila JaToBá, Pa 
fElicidadE, Na ViciNal caPoEiraS/PaTaUá, No MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa. recursos: federal e Erário Municipal - 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: 707442

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 010/2021-seMGa
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E 
corrETiVa coM rETirada E iNSTalaÇÃo dE MoTo BoMBaS SUBMErSaS 
dE 03, 05, 10 E 35 cV, E QUadro dE coMaNdo SEMiaUToMáTico ViSaN-
do aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra E SEcrETa-
ria MUNiciPal dE aGricUlTUra. disponibilidade do Edital 21/09/2021 no 
endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 21/09/2021. abertura das propostas: 
30/09/2021 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal-decreto 008/2021

Protocolo: 707443

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 011/2021-seMGa
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE iN-
TErNET, BaNda larGa 150 MB, coM iP PÚBlico (iP Válido), fUll dEdi-
cada, QUE dEVErÃo SEr diSTriBUÍdaS NaS UNidadES adMiNiSTraTiVaS 
da PrEfEiTUra dE MoJUÍ doS caMPoS. disponibilidade do Edital 22/09/2021 
no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 22/09/2021. abertura das propostas: 
01/10/2021 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal-decreto 008/2021

Protocolo: 707446

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato Nº 20210327

oriGeM: ata srP n° 025/2021 - Pe 038/2021.
coNtrataNte........: FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtratada(o).....: N. s. GUsMao JUNior eireLi
cNPJ: 12.913.674/0001-66
oBJETo....: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE MaTE-
riaiS Para coNSTrUÇÃo.
Valor ToTal....: r$ 145.359,20 (cENTo E QUarENTa E ciNco Mil, TrE-
ZENToS E ciNQUENTa E NoVE rEaiS E ViNTE cENTaVoS).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.080, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 17 de Setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

BrUNo daNGLares araÚJo soUZa
SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 707447
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-019PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas - por intermédio do fundo 
Municipal de Educação, mediante o Pregoeiro devidamente designado, comu-
nica a todos os interessados que a partir desta data fica SUSPENSO o Proces-
so de PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-019PMP, do tipo menor preço, que 
tem como objeto o registro de Preços para contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços continuados de limpeza de poço artesiano, 
desinseticação e desratização, a serem utilizados nas escolas municipais e 
setores administrativos da SEMEd, no Município de Parauapebas, Estado do 
Pará. Motivo da suspensão: em razão de ainda existir impugnação pendente 
de análise pela área técnica.

ParaUaPEBaS - Pa, 21 de Setembro de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 707090

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 076/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-076PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio do fundo 
Municipal de assistência Social, mediante o Pregoeiro devidamente designa-
do, torna público que às 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2021, fará rea-
lizar licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo menor preço, pelo 
sitio www.comprasnet.gov.br, para aquisição de materiais de consumo para 
distribuição gratuita: pulseiras de identificação, brinquedos, pipocas doces, 
sucos, balas e pirulitos que serão entregues na ação anual Natal Social, da se-
cretaria Municipal de assistência Social, no município de Parauapebas, estado 
do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas 
dependências da central de licitações e contratos.
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, 
localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira rio ii, 
cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov.
br, www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no 
ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 21 de Setembro de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 706947

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de reaBertUra
PreGÃo eLetrÔNico Nº 055/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-055PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da Secre-
taria Municipal de obras, mediante a Pregoeira devidamente designada, torna 
público que fica REABERTO o presente processo, com a sessão marcada para 
às 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2021, onde será dado continuidade 
aos trabalhos referentes à licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
055/2021-PMP, do tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, para 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
EM forNEciMENTo dE arEia GroSSa, arEia MÉdia, arEia fiNa Para 
lEVaNTE, BriTa N° 1, PÓ dE BriTa E PEdra dE MÃo, Para aTENdEr a SE-
crETaria MUNiciPal dE oBraS-SEMoB, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, 
ESTado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se nas dependências da central de licitações e contratos, localizada 
no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira rio ii, cidade de 
Parauapebas/Pa.

ParaUaPEBaS - Pa, 21 de Setembro de 2021.
MidiaNe aLVes rUFiNo LiMa

 Pregoeira
Protocolo: 707338

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

 aViso de ProrroGaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Nº 077/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-077PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio do fundo 
Municipal de Educação, mediante o (a) Pregoeiro (a) devidamente designado 
(a), torna público que fica prorrogada a abertura da licitação na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, 
para registro de Preço para contratação de empresa especializada em arranjo 
de pagamento em serviço de administração, gerenciamento, emissão e for-
necimento de cartão de pagamento, com software de gestão, que possibilite 
a aquisição de gêneros alimentícios em rede credenciada para atendimento 
das necessidades de alimentação escolar, a  fim de atender aos Alunos da 
Educação Básica da rede Pública Municipal de Ensino, durante o período de 
suspensão das aulas, em decorrência de medidas de enfrentamento à pan-
demia do coronavírus (coVid-19), no âmbito do Município de Parauapebas, 

Estado do Pará, para ás 11:00 horas do dia 05 de outubro de 2021, em razão 
de mudanças no respectivo edital.
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, 
localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira rio ii, 
cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: www.comprasnet.gov.
br, www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no 
ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 21 de Setembro de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 707518

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-02seMtUr

o Presidente da comissão de licitação do Município de ParaUaPeBas, 
através da(o) fUNdo MUNiciPal dE dESENVolViMENTo do TUriSMo, em 
cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) FUNDO MUNI-
ciPal dE dESENVolViMENTo do TUriSMo, faz publicar o extrato resumido 
do processo de iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo a seguir:
oBJETo contratação de empresa de consultoria especializada em elaboração 
de plano de estruturação, desenvolvimento e promoção do turismo de pesca 
esportiva no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
faVorEcido KElVEN STElla loPES
Valor r$ 283.830,00 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal 25, ii e §1º, c/c art.13, Vi, ambos da lei n° 
8.666/93, e suas posteriores alterações.
dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE emitida pelo Presidente da comissão de 
Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) RODRIGO DE SOUZA MOTA, na qualidade 
de ordenador(a) de despesas.

 ParaUaPEBaS - Pa, 16 de Setembro de 2021.
 FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 707545

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2021-05ProsaP

tiPo: tÉcNica e PreÇo
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas/UNidadE EXEc. do ProJETo 
- UEP do ProGraMa MUN. dE SaNEaM. aMBiENTal, Macrod., rEcUP. dE 
iGaraPES E MarGENS do rio ParaUaPEBaS - ProSaP, mediante a comis-
são Especial de licitação - cEl, devidamente designada por meio do decreto 
nº 1.540/2021, torna público que às  10:00 horas, do dia 10 de novembro de 
2021, fará realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica, do tipo 
TÉcNica e PrEÇo, que será executado de forma indireta, sob o regime de 
empreitada a preço GloBal, para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGE-
NHaria Para a SUPErViSÃo daS oBraS dE Macro E MicrodrENaGEM, 
do SiSTEMa Viário, dE ESGoTaMENTo SaNiTário, dE aBaSTEciMENTo 
dE áGUa, dE UrBaNiZaÇÃo E dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica da SEGUNda ETa-
Pa (ZoNaS 02 E 03) do ProJETo dE SaNEaMENTo aMBiENTal, Macro-
drENaGEM E rEcUPEraÇÃo do iGaraPÉ laJEado, No MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará, de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se nas dependências da central de licitações e contratos.
o procedimento licitatório obedecerá aos dispostos na lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e  suas alterações posteriores, assim como nas demais nor-
mas vigentes aplicáveis ao caso.
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, 
localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira rio ii, ci-
dade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de ex-
pediente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governotransparente.com.
br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou do Portal do TcM-
Pa https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras.

Parauapebas - Pa, 21 de Setembro de 2021.
José de ribamar souza da silva

comissão Especial de licitação
decreto nº 1.540/2021

Presidente
Protocolo: 707523

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PaU d’arco - Pa
editaL de coMUNicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, cNPJ n° 34.671.016/0001-48 
torna público que irá realizar uma audiência Pública com o objetivo de debater 
o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Pau d’arco - Pa no 
dia 04 de outubro de 2021 às 14:00 horas, em plataforma online Google Meet 
com acesso no link https://meet.google.com/xyt-zxgr-mma, o evento será 
transmitido ao ViVo no auditório da Praça de Pau d’arco - Pa para acesso 
livre ao público. Você é nosso convidado. Participe! responsabilidade 
técnica VrP ambiental.

Protocolo: 707448
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa 
do araGUaia - Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°094/2021

PreGÃo eLetrÔNico Nº 069/2021/ srP/PMsa
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de Manilhas de 
concreto, de forma fracionada, conforme demanda, para atender as necessi-
dades da secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos e Secretaria Mu-
nicipal de infraestrutura e Transportes da Prefeitura Municipal de Santana do 
araguaia - Pa.
abertura no dia 05/10/2021 ás 09h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 707454

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa 
do araGUaia - Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°097/2021

PreGÃo eLetrÔNico Nº 070/2021/PMsa
objeto: aquisição de Mobiliários e Equipamentos para serem utilizados nas 
creches Públicas do Município de Santana do araguaia - Pa, conforme termo 
de compromisso - Par nº 201401107.
abertura no dia 06/10/2021 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 707457

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa 
do araGUaia - Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°099/2021

PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2021/srP/FUNdeB
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de Ventiladores 
de parede e Bebedouros, para suprir as necessidades da parte administrativa 
do fUNdEB (fundo Nacional de desenvolvimento da Educação Básica, lei nº 
14.113/2020) do Município de Santana do araguaia - Pa.
abertura no dia 06/10/2021 ás 14h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 707459
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 068/2021/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para AQUISIÇÃO 
dE MaNTiMENToS dE PriMEira NEcESSidadE Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEMiNfra, Sr. Helder da Silva Mesquita, Matrícula nº 64152, 
lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura. arT. 2º - considerando a 
necessidade da manutenção e continuidade dos serviços de acompanhamento 
e fiscalização, sob pena de acarretar prejuízos à Administração e ao interesse 
público, tendo em vista que agente público inicialmente investido na função 
de fiscal poderá, por diversos motivos, ter que se ausentar do serviço públi-
co ou, eventualmente, ser destituído da função. Fica designado como fiscal 
substituto para o presente contrato, o Sr. Tiago Pessoa da costa, Mat. 87242, 
lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura. arT. 3º - Esta portaria 
produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. 
- Santarém, 09 de Setembro de 2021. daniel Guimarães simões - secre-
tário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 707449

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 069/2021/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para aquisição de 
ponto eletrônico para atender as necessidades da SEMiNfra, a Sr.ª Maria 
raimunda Silva rego, Matricula nº 49353, lotado nesta Secretaria Municipal 
de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - considerando a necessidade da ma-
nutenção e continuidade dos serviços de acompanhamento e fiscalização, sob 
pena de acarretar prejuízos à administração e ao interesse público, tendo em 
vista que agente público inicialmente investido na função de fiscal poderá, por 
diversos motivos, ter que se ausentar do serviço público ou, eventualmente, 
ser destituído da função. Fica designado para o presente Contrato como fiscal 
substituto o Sr. Paulo Nildo cota dos Santos, Matrícula nº 22283, lotado nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º - Esta portaria 
produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. 
- Santarém, 09 de Setembro de 2021. daniel Guimarães simões - secre-
tário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 707451

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 137/2021 - seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções 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 disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
aquisição de centrais de ar condicionado Para atendimento da demanda do 
fundo Municipal de Saúde de Santarém, dos contratos referentes à: todos 
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/Pa. Pelo setor 
HMS - Hospital Municipal de Santarém, UPa24 HrS, centro de referência 
do idoso. Titular: Maria do Socorro fialho cabral - Matrícula: 49178, cPf 
nº 291.219.062-20 e rG 8658986 -SSP/Pa, agente adminitrativo do NTV/
SEMSa. Pelo setor NaPS e dT e caPSi; Titular: Vilma Guimarães Esteves - 
Matrícula: 80400, cPf Nº 753.159.633-49 E rG 356095956 rG SEGUP Ma, 
Servidora temporária, caPS-i; Suplente: Simara cristina liberal freitas - Ma-
trícula: 63995 - cPf: 802.631.512-04 rG 4411460, Servidora Efetiva, caP-
S-i; Pelo setor cTa/SaE; Titular:fabricio Silva de Souza - Matrícula: 54250 
cPf nº728628402-97 e rG: 4229245, farmaceutico Bioquimico; Suplen-
te: inacio aguiar azevedo - Matrícula: 72560 cPf nº 764.823.322-34 e rG 
4228013 farmaceutico Bioquimico; Pelo setor centro de referência em Saúde 
do Trabalhador - cErEST; Titular: Narjara de Sousa - Matrícula: 62674 cPf 
nº 655.609.302-53 e rG 3872874-SSP/Pa, Técnica do cErEST/SEMSa; Su-
plente - fabrício da Silva Valente - Matrícula: 63649 cPf nº 742.893.222-04 
e rG 4414465-SSP/Pa, agente op. de equip. E veic. Motorista veículos leves 
do cErEST/SEMSa; Pelo setor Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde - NTVS; 
Titular: Gilvane da Silva dourado -Matrícula: 30885, cPf nº 573.004.612-
04 e rG 1789173 -SSP/Pa, agente adminitrativo do NTV/SEMSa; Suplente: 
raimundo Bibiano liberal rego - Matrícula: 52925, cPf nº 195.383.242-34 
e rG 1543659 -SSP/Pa, agente adminitrativo do NTV/SEMSa; Pelo setor En-
genharia- Planejamento - rH- Naf- cartão do SUS - dases - Gabinete; Titu-
lar: Samela da Silva araujo - Matrícula: 86031, cPf: 020.630.482-07 e rG: 
6595122 - Pc/Pa. Servidora da SEMSa; Suplente: debora Quezia Escócio de 
almeida - Matrícula: 89481, cPf: 015.561.062-70 e rG: 6725979 - Pc/Pa. 
Servidora da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revoga-
das todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Santarém/Pa, de 21de setembro de 2021. Vânia Maria aze-
vedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 
- GaP/PMs.

Protocolo: 707453
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021-Pe/srP

Na Publicação circulada no dia 15/09/2021
aonde se lê: a abertura será dia 27/09/2021 as 08:30
Leia-se: a abertura será dia 28/09/2021 as 08:30

PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021-Pe/srP
Na Publicação circulada no dia 15/09/2021
aonde se lê: a abertura será dia 27/09/2021 as 14:00
Leia-se: a abertura será dia 28/09/2021 as 14:00

Soure/Pa, 17 de Setembro de 2021.
Luan Jardel de Moura santos

Pregoeiro
Protocolo: 707462



108  diário oficial Nº 34.706 Quarta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2021

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAILÂNDIA

.

eXtrato da ata 03/2021 - cacs/FUNdeB 
de 06 de agosto de 2021 - 2ª reunião ordiNária do conselho do fUNdEB 
Tailândia-Pa, tendo como pauta a votação do PNaTE 2018 e 2019 e das contas 
do fUNdEB 2018 e que após votação e por unanimidade as contas do PNaTE 
de 2018 foram aProVadaS coM rESSalVaS e 2019 foram aProVadaS e 
as contas do fUNdEB 2018 foram aProVadaS coM rESSalVaS. o texto 
integral da referida ata encontra-se disponível para consulta no site www.
tailandia.pa.gov.br e Quadro de avisos do Mural desta Prefeitura. carLos 
WaLdeMir PaMPoLHa XerFaN, Presidente do cacs/FUNdeB.

Protocolo: 707463

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 0160/2021 
origem coNcorrENcia nº 0000001/2021 PMTS contratada:  GEoVaNi 
coSTa aNdradE - ME,  objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, 
BEBidaS NÃo alcÓolicaS, MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa, MaTErial 
Para coZiNHa E ProdUToS PiroTÉcNicoS que entre si celebram o Municí-
pio de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar em 
25% o iTEM 10, EM 15% o iTEM 35, EM 19%  o iTEM 50 ,EM 20% o iTEM 
62, EM 25% o iTEM 76, EM 15% o iTEM 94, EM 20% o iTEM 124, EM 25% o 
iTEM 138, EM 15/% o iTEM 159, EM 25% o iTEM 167, EM 25% o iTEM 168, 
EM 22% o iTEM 202, EM 10% o iTEM 246, EM 11% o iTEM 266, EM 25% o 
iTEM 365, EM 25% o iTEM 369, EM 10% o iTEM 370, EM 25% o iTEM 392, 
EM 25% o iTEM 410, EM 25% o iTEM 412 E  EM 19% o iTEM 414.

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 0165/2021 
origem coNcorrENcia nº 0000001/2021 PMTS contratada:  GEoVaNi 
coSTa aNdradE - ME,  objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, 
BEBidaS NÃo alcÓolicaS, MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa, MaTErial 
Para coZiNHa E ProdUToS PiroTÉcNicoS que entre si celebram o Municí-
pio de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar em 
25% o iTEM 10, EM 15% o iTEM 35, EM 19%  o iTEM 50 ,EM 20% o iTEM 
62, EM 25% o iTEM 76, EM 15% o iTEM 94, EM 20% o iTEM 124, EM 25% o 
iTEM 138, EM 15/% o iTEM 159, EM 25% o iTEM 167, EM 25% o iTEM 168, 
EM 22% o iTEM 202, EM 10% o iTEM 246, EM 11% o iTEM 266, EM 25% o 
iTEM 365, EM 25% o iTEM 369, EM 10% o iTEM 370, EM 25% o iTEM 392, 
EM 25% o iTEM 410, EM 25% o iTEM 412 E  EM 19% o iTEM 414.

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 0167/2021
origem coNcorrENcia nº 0000001/2021 PMTS contratada:  GEoVaNi 
coSTa aNdradE - ME,  objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, 
BEBidaS NÃo alcÓolicaS, MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa, MaTErial 
Para coZiNHa E ProdUToS PiroTÉcNicoS que entre si celebram o Municí-
pio de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar em 
25% o iTEM 10, EM 15% o iTEM 35, EM 19%  o iTEM 50 ,EM 20% o iTEM 
62, EM 25% o iTEM 76, EM 15% o iTEM 94, EM 20% o iTEM 124, EM 25% o 
iTEM 138, EM 15/% o iTEM 159, EM 25% o iTEM 167, EM 25% o iTEM 168, 
EM 22% o iTEM 202, EM 10% o iTEM 246, EM 11% o iTEM 266, EM 25% o 
iTEM 365, EM 25% o iTEM 369, EM 10% o iTEM 370, EM 25% o iTEM 392, 
EM 25% o iTEM 410, EM 25% o iTEM 412 E  EM 19% o iTEM 414.

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 0163/2021 
origem coNcorrENcia nº 0000001/2021 PMTS contratada:  GEoVaNi 
coSTa aNdradE - ME,  objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, 
BEBidaS NÃo alcÓolicaS, MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa, MaTErial 
Para coZiNHa E ProdUToS PiroTÉcNicoS que entre si celebram o Municí-
pio de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar em 
25% o iTEM 10, EM 15% o iTEM 35, EM 19%  o iTEM 50 ,EM 20% o iTEM 
62, EM 25% o iTEM 76, EM 15% o iTEM 94, EM 20% o iTEM 124, EM 25% o 
iTEM 138, EM 15/% o iTEM 159, EM 25% o iTEM 167, EM 25% o iTEM 168, 
EM 22% o iTEM 202, EM 10% o iTEM 246, EM 11% o iTEM 266, EM 25% o 
iTEM 365, EM 25% o iTEM 369, EM 10% o iTEM 370, EM 25% o iTEM 392, 
EM 25% o iTEM 410, EM 25% o iTEM 412 E  EM 19% o iTEM 414.

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 0127/2021 
origem coNcorrENcia nº 0000001/2021 PMTS contratada:  GEoVaNi 
coSTa aNdradE - ME,  objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, 
BEBidaS NÃo alcÓolicaS, MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa, MaTErial 
Para coZiNHa E ProdUToS PiroTÉcNicoS que entre si celebram o Municí-
pio de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar em 
25% o iTEM 10, EM 15% o iTEM 35, EM 19%  o iTEM 50 ,EM 20% o iTEM 
62, EM 25% o iTEM 76, EM 15% o iTEM 94, EM 20% o iTEM 124, EM 25% o 
iTEM 138, EM 15/% o iTEM 159, EM 25% o iTEM 167, EM 25% o iTEM 168, 
EM 22% o iTEM 202, EM 10% o iTEM 246, EM 11% o iTEM 266, EM 25% o 
iTEM 365, EM 25% o iTEM 369, EM 10% o iTEM 370, EM 25% o iTEM 392, 
EM 25% o iTEM 410, EM 25% o iTEM 412 E  EM 19% o iTEM 414.

odair José Farias albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 707465

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210187
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 025/2021FMs-Pe-srP

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, cNPJ: 14.910.511/0001-55.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE carNE BoViNa, SUÍNa E dE fraNGo dESTiNadoS a 
aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE.
coNTraTada: J.J.S. dE SoUSSa - ME com o valor global de r$ 
182.845,00(cento e oitenta e dois Mil, oitocentos e Quarenta e cinco reais).
data da assinatura: 05/07/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 05 de julho de 2021, celso cirilo dos santos, Presidente da cPL.

Protocolo: 707469

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210248
oriUNda do PreGÃo eLetroNico Nº. 027/2021PMt-Pe-srP

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo-Pa, cNPJ: 
10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS, PEÇaS E SUPriMENToS dE iNfor-
MáTica, dESTiNadoS a aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo 
E fUNdoS.
coNTraTada: M r dE MoraES EirEli, com o valor total de r$ 
131.494,90(cento e Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro reais 
e Noventa centavos).
coNTraTada: MarliZE da SilVa BorGES 02415055263, com o valor total 
de r$ 219.992,42(duzentos e dezenove Mil, Novecentos e Noventa e dois 
reais e Quarenta e dois centavos).
coNTraTada: MiNaS SolUÇÕES EM iMPrESSÃo lTda, com o valor total 
de r$ 47.653,52(Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e cinquenta e Três reais e 
cinquenta e dois centavos).
coNTraTada: i a MacHado coMErcio ME, com o valor total de r$ 
820.325,20(oitocentos e Vinte Mil, Trezentos e Vinte e cinco reais e Vinte 
centavos).
coNTraTada: rN BalTaZar coMErcio dE iNforMaTica, com o valor total 
de r$ 15.124,00(Quinze Mil, cento e Vinte e Quatro reais).
data da assinatura: 20/09/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 20 de setembro de 2021, Pedro José Honório Lino, Pre-
sidente da cPL.

Protocolo: 707467

.

.

eMPresariaL
.

aNa Y M r LoGrado Ltda (Posto GUrUPÁ) 
cNPJ: 43.316.903/0001-99 

coM SEdE a aVENida SÃo BENEdiTo, 131, cENTro, GUrUPá - Pa. TorNa 
PÚBlico QUE rEQUErEU E rEcEBEU a licENÇa PrÉVia N° 002/2021, E a 
licENÇa dE iNSTalaÇÃo N° 002/2021 da SEMa dE GUrUPá - Pa, Para a 
aTiVidadE dE coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUSTÍVEiS Para VEÍcUloS 
aUToMoTorES.

Protocolo: 707477

JoNacir daLMaso 
cPF Nº 050.158.207-04 

FaZeNda coLorado, ParaGoMiNas-Pa 
Torna publico que concedeu-lhe junto a SEMaS/Pa, autorização de Exploração 
florestal - aUTEf Nº 273784/2021

Protocolo: 707479

o P LiMa iNdUstria, coMercio e eXPortacao 
de Madeiras eireLi

cNPJ n° 20.488.852/0001-87
Torna pública que recebeu junto à SEcTEMa/Pa, a licença de operação nº 
043/2021, válida até 24/08/2023, para desenvolver a atividade de desdobra-
mento de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu benefi-
ciamento/secagem, em Moju/Pa.

Protocolo: 707481

JoÃo Bosco rodriGUes JUNior 
cPF n° 401.853.202-44 

Proprietário da FaZeNda GaBrieLLe 
localizada no município São francisco do Pará/Pa, torna público que requereu 
a SEMMa de São francisco do Pará a obtenção da licença de atividade rural 
para o desenvolvimento da atividade de criaÇÃo dE BoViNoS.

Protocolo: 707488

o sr FraNcisco aLVes da siLVa 
inscrita no cPF 887.273.602-10 

Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa, a aUTEf N° 273667/2021.

Protocolo: 707490
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receBiMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a NattUraLi iNdÚstria e coMÉrcio de 

ÁGUas MiNerais NatUrais Ltda 
cNPJ Nº 08.683.921/0001-08 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal da Gestão do Meio ambien-
te e do Turismo SEMMaT- BENEVidES a licença de operação Nº 099/2021, 
sob ProcESSo Nº 049/2021, para a atividade de fabricação de embalagens 
plásticas, situada na rodovia Br 316, KM 26, S/N, Bairro caJUEiro, BE-
NEVidES- Pa.

Protocolo: 707491

GoiaNesia Gas eireLi 
cNPJ: 31.493.632/0001-68 

Torna público e declara que solicitou junto a SEMaS/Pa, a licença de opera-
ção - lo, protocolo n° 2021/30592 em 15/09/2021 para atividade: Transporte 
rodoviário de Produtos Perigosos.

Protocolo: 707484

caNaÃ coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda.
cNPJ 19.617.817/0001-31

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade a licença para atividade de transportes de produtos perigosos, 
no município de São félix do Xingu/Pa. ocasião na qual foram apresentados 
os estudos ambientais exigidos à obtenção de lo. conforme protocolo n° 
2021/0000023795.

Protocolo: 707485

NoVaNet ProVedor e WeB Ltda. 
localizada na rua das acácias, S/N, Bairro rui Pires de lima, torna público que 
recebeu da SEMaS/Pa a licença Prévia n° 1853/2021 e licença de implan-
tação n° 3183/2021, sob o protocolo nº 13454/2021, no dia 03/05/202021, 
para atividade de rEdE dE TElEcoMUNicaÇÃo - fiBra ÓPTica.

Protocolo: 707515

c&e GestÃo aMBieNtaL Ltda 
cNPJ 32.879.596/0002-19 

Sediada na rodovia Br 155, lote 02, Setor Vii, Mini dristrito, Município de 
MaraBá/Pa, estado do Pará, torna publico que foi requerido junto a Secreta-
ria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS a licença de ope-
ração (lo) para atividade iNciNEraÇÃo dE SUBSTÂNciaS E/oU ProdUToS 
PEriGoSoS, sob o número de processo nº 2021/10897.

Protocolo: 707516

J s siLVa - Me 
cNPJ Nº 20.601.252/0001-83 

À rod. Pa 263, S/N, bairro industrial e vila mojuzinho, Breu Branco-Pa. Torna 
Público que recebeu da SEMaSa a lo nº 075/2021 para atividade de extração 
de argila fora de recurso hídrico e a lo nº 074/2021 para atividade de fabri-
cação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto 
azulejos e pisos com vencimento até 14/09/2025.

Protocolo: 707517

doriNaLdo MoUra serViÇos de traNsPortes 
e iNterMediaÇÕes Ltda 

cNPJ nº. 03.031.727/0001-24 
Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, a renovação da licença de 
operação nº. 12597/2021, sob protocolo n°. 31447/2021, para desenvolver 
atividade de transporte de produtos perigosos, em itaituba/Pa.

Protocolo: 707519

cLair aNtÔNio GeMeLi 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPlora-
ÇÃo florESTal - aUTEf - Poa 3, n° 273832/2021, com área autorizada de 
536,9735 há, localizado na fazenda chão Preto de Nossa Senhora aparecida, 
no Município de aveiro Estado do Pará.

Protocolo: 707524

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a equatorial Pará distribuidora de energia s.a., torna público que reque-
reu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa,  a licença Prévia 
(lP), a licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal 
(aSV) para as redes de distribuição rural - rdr, tensão nominal 34,5 kV, 
denominadas “ViciNal do cacaU/SilMa alVES dE SoUZa HorTa (id. 
430011480_1039895073)”, e para a renovação das licenças ambientais da 
rdr “ProJETo iTaiTUBa 2226276 (id. iTaiTUBa 2226276_ProJETo)”, loca-
lizadas na área rural do Município de itaituba, no Estado do Pará.

Protocolo: 707525

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a equatorial Pará distribuidora de energia s.a., torna público que reque-
reu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), 
a licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para 
a rede de distribuição rural - rdr, tensão nominal 34,5 kV, denominada “Vc 
cacHoEriNHa/fraNciNEi SENa do NaSciMENTo (id. 430020718)”, locali-
zadas na área rural do Município de aveiro, no Estado do Pará.

Protocolo: 707526

LeoNir dacroce 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal - aUTEf, n° 273845/2021 e a licENÇa dE aTiVidadE rUral - 
lar, N° 13705/2021, com área autorizada de 572,8444 há, localizado na 
fazenda renascer, no Município de aveiro Estado do Pará.

Protocolo: 707527

ceNtraL distriBUidora de MedicaMeNtos Ltda.
cNPJ/Me nº 21.895.020/0001-48  -  Nire 15.201.394.378

ata de reUNiÃo de sÓcios
reaLiZada eM 17 de seteMBro de 2021

1. data, Hora e Local: realizada às 13 horas do dia 17 de setembro de 2021, 
na sede da central distribuidora de Medicamentos ltda. (“Sociedade”), na ro-
dovia do Mário covas, nº 117-a, coqueiro, cidade de ananindeua, Estado do 
Pará, cEP 67.113-330. 2. convocação e Presença: convocação dispensada, 
conforme disposto no artigo 1.072, §  2º, da lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 e suas alterações posteriores (“código civil”), por estarem presen-
tes as sócias que representam a totalidade do capital Social da Sociedade. 
3. Mesa: Presidente: Michael Gordon findlay, e Secretário: Gabriel de farias 
Soares da Silva. 4. ordem do dia: deliberar sobre a redução do capital Social 
da Sociedade, conforme demonstrações financeiras da Sociedade encerradas 
em 31 de dezembro de 2020, em r$ 3.055.190,00 (três milhões, cinquenta e 
cinco mil, cento e noventa reais), nos termos do artigo 1.082, inciso ii, do có-
digo civil. 5. deliberações: após a instalação da reunião de Sócios e da leitura 
da ordem do dia, resolvem as Sócias, sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
deliberar sobre a redução do capital Social em r$ 3.055.190,00 (três milhões, 
cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais), mediante o cancelamento de 
305.519 (trezentas e cinco mil, quinhentas e dezenove) quotas da Sociedade, 
passando dos atuais r$ 9.673.590,00 (nove milhões, seiscentos e setenta 
e três mil, quinhentos e noventa reais), dividido em 967.359 (novecentas e 
sessenta e sete mil, trezentas e cinquenta e nove) quotas com valor nominal 
de r$  10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, 
para r$ 6.618.400,00 (seis milhões, seiscentos e dezoito mil e quatrocentos 
reais), dividido em 661.840 (seiscentas e sessenta e uma mil, oitocentas e 
quarenta) quotas com valor nominal de r$ 10,00 (dez reais) cada uma, to-
talmente subscritas e integralizadas, conforme as demonstrações financeiras 
da Sociedade encerradas em 31 de dezembro de 2020. desta forma, decidem 
ainda, nos termos do artigo 1.084 do código civil, que a redução do capital 
Social será realizada mediante restituição do valor das quotas à Sócia Elfa 
Medicamentos S.a., com expressa anuência da outra Sócia. a redução do 
capital Social em questão se tornará efetiva após o decurso do prazo de 90 
(noventa) dias para oposição de credores, contados da data da publicação da 
presente ata. Transcorrido o referido prazo, as Sócias formalizarão a redução 
de Capital em alteração contratual da Sociedade, refletindo as deliberações 
estabelecidas neste ato, que, conjuntamente com a presente ata, será leva-
da a registro perante a Junta Comercial competente. Assim sendo, ficam os 
administradores autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à 
formalização da redução de capital Social ora aprovada, inclusive e especial-
mente a publicação da presente ata para os fins do artigo 1.084, § 1º do Có-
digo civil. 6. Encerramento, lavratura, aprovação e assinatura da ata: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de Sócios, da qual lavrou-se 
a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presen-
tes. Mesa: Michael Gordon findlay (Presidente); Gabriel de farias Soares da 
Silva (Secretário). Sócias Presentes: Elfa Medicamentos S.a. e cirúrgica Jaw 
comércio de Material Médico Hospitalar ltda., representadas neste ato por 
seus diretores Michael Gordon findlay, brasileiro, administrador, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade rG nº 
27.032.862-2 SSP/SP, inscrito no cPf/ME sob o nº 259.745.188-70 e Gabriel 
de farias Soares da Silva, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de 
separação total de bens, portador da cédula de identidade rG nº 30.273.671 
SSP/SP, inscrito no cPf/ME sob o nº 279.281.388-16, ambos residentes e 
domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 
na rua leopoldo couto de Magalhães Jr., nº 758, 3º andar, conjuntos 31 e 
32, itaim Bibi, cEP 04542-000. ananindeua, 17 de setembro de 2021. Mesa: 
Michael Gordon findlay - Presidente; Gabriel de farias Soares da Silva - Se-
cretário. Sócias Presentes: Elfa Medicamentos S.a. - cirúrgica Jaw comércio 
de Material Médico Hospitalar ltda. Por Michael Gordon findlay e Gabriel de 
farias Soares da Silva - diretores.

Protocolo: 707521

iNd. coM de coNs coNcordia Ltda 
cNPJ nº 03.245.855/0001-70 

Torna publico que requereu da SEMa a lo nº 005/2020, validade até 
21/02/2022, para  produção de palmito em conservas de sua Uf, localizada 
na rua Gilbras alves s/n, vila maiauata, igarape miri- Pa.

Protocolo: 707530

Marcia reJÂNe HirscH 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal - aUTEf n° 273838/2021 e a licENÇa dE aTiVidadE rUral - 
lar, N° 13699/2021, com área autorizada de 563,8651 há, localizado na 
fazenda renascer, no Município de aveiro Estado do Pará.

Protocolo: 707531

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210250
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 042/2021FMs-Pe-srP

coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde 
cNPJ: 14.910.511/0001-55

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE oXiGÊNio MEdiciNal dESTiNadoS a aTENdEr o 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE TrairÃo-Pa.
coNtratada: lM coMErcio dE oXiGENio EirEli, com o valor total de r$ 
181.100,00 (cento e oitenta e Um Mil, cem reais).
data da assinatura: 21/09/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 21 de setembro de 2021, Pedro José Honório Lino, Pre-
sidente da cPL.

Protocolo: 707533

Pelo presente, o sr. ediVaLdo aLVes de soUZa 
cPF: 110.244.882-68 

Proprietário da FaZeNda MaNGaBeira
localizada na Estrada vicinal da maritaca, km 45, torna público que requereu 
a Secretária Municipal de Meio ambiente - SEMMa, do município de Parago-
minas/Pa, a licença ambiental rural - lar para desenvolver a atividade de 
cultura de ciclo curto, na referida propriedade, localizada no endereço acima 
citado, no município de Paragominas, município ora requerido.

Protocolo: 707534
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