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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 4 de Maio de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos iii, da constituição Estadual, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no 
concurso Público c-186 da Secretaria de Estado de assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr, cujo resultado foi homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº. 33.882 de 28 de maio de 2019,
considerando os termos do ofício nº. 0503/2020-GaB/SEaSTEr, da 
Secretaria de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda;
considerando os documentos e informações constantes no Processo nº. 
2020/856697,
r E S o l V E:
art.1º Nomear, de acordo com o art. 34, § 1º, da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, os candidatos constantes deste decreto para exercerem, em virtude 
de aprovação em concurso público, os cargos a seguir discriminados, com 
lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e renda – SEaSTEr.
carGo: eNFerMeiro
MarcElla lacErda MoUra
aNdrEa MorEira PaSSiNHo
carGo: tÉcNico de eNFerMaGeM
GErSa Maria GUiMarÃES dE SoUZa frEiTaS
art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
SirlEY SaNToS TaVarES do cargo em comissão de assessor Especial i, a 
contar de 3 de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 4 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, GEoVaN 
PiNHEiro MarTiNS para exercer o cargo em comissão de assessor Especial i, 
a contar de 3 de maio de 2020.
Palácio do GoVErNo, 4 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

Protocolo: 652309

d e c r e t o Nº 1526, de 3 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da casa civil, 
órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor de r$ 
1.000.000,00 para atender à programação constante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com 
o art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a 
autorização contida no art. 1º e §1º do art. 2º da lei nº 9.039, de 22 de 
abril de 2020, que cria a ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
casa civil, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial 
no valor de r$ 1.000.000,00 (Um Milhão de reais), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

111050412215087683 – casa civil 0301 339033 1.000.000,00
ToTal 1.000.000,00

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):

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

111050412212978314 – casa civil 0301 339033 1.000.000,00
ToTal 1.000.000,00

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1531, de 4 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 37.812.953,26 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$ 37.812.953,26 (Trinta e Sete Milhões, 
oitocentos e doze Mil, Novecentos e cinquenta e Três reais e Vinte e Seis 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011545115087556 - SEdoP 0301 445042 214.301,24
071011751214897567 - SEdoP 0306 449051 509.536,33
141012060814918715 - SEdaP 0301 444042 980.000,00
291012678214867505 - SETraN 0324 449092 3.538.309,77

871010812815058399 - fEaS 0307 339014 39.200,00
901011012212978338 - fES 0349 339008 4.400,00
901011030115078874 - fES 0301 334181 119.000,00

951012645114897647 - NGTM 4301 449051 32.408.205,92
ToTal 37.812.953,26

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, 4 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1532, de 4 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, 
no valor de r$ 310.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
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$ 310.000,00 (Trezentos e dez Mil 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030115078874 - fES 0101 334181 310.000,00
ToTal 310.000,00

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

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 310.000,00
ToTal 310.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 1533, de 4 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo 
Estadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, 
crédito especial no valor de r$ 2.160.000,00 para atender à programação 
constante nesse decreto.
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o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com 
o art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a 
autorização contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, 
referente à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 2.160.000,00 (dois Milhões, cento e Sessenta Mil reais), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215077684 – fES 0149 339030 1.000.000,00

901011030215077684 – fES 0149 339039 1.160.000,00

                                                                                           ToTal 2.160.000,00

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

901011030215078288 – fES 0149 339030 2.160.000,00
                                                                                            ToTal 2.160.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 1534, de 4 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria 
de Estado de Educação - SEdUc, órgão da administração Pública Estadual, 
crédito especial no valor de r$ 94.547.161,44 para atender à programação 
constante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com 
o art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a 
autorização contida no art. 1º e §1º do art. 2º da lei nº 9.039, de 22 de 
abril de 2020, que cria a ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
da SEdUc, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de r$ 94.547.161,44 (Noventa e Quatro Milhões, Quinhentos e 
Quarenta e Sete Mil, cento e Sessenta e Um reais e Quarenta e Quatro 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

161011236815097686 - SEdUc 0102 339048 29.793.560,66

161011236815097686 - SEdUc 0301 339048 45.195.454,28

161011236815097686 - SEdUc 0386 339048 19.558.146,50

ToTal 94.547.161,44

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):

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

161011236115098904 – SEdUc 0102 339048 18.278.038,51
161011236215098906 – SEdUc 0102 339048 11.515.522,15
161011236215098906 – SEdUc 0301 339048 45.195.454,28
161011236215098906 – SEdUc 0386 339048 19.558.146,50

ToTal 94.547.161,44

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 652306

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 683/2021-ccG de 4 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, PaUlo HENriQUE SoUSa SaNToS do cargo em co-
missão de Gerente de contratos e convênios, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos, a contar de 
29 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 684/2021-ccG de 4 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do ofício nº. 130/2021-GaBSE/SEJUdH,
r E S o l V E:
nomear JacirENE aNdradE fiEl MoraES para exercer o cargo em co-
missão de Gerente de contratos e convênios, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos, a contar de 
29 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 685/2021-ccG de 4 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/461825,
r E S o l V E:
i. exonerar THaYaNNa KirSTY GUEdES fErraro do cargo em comissão 
de assessor Técnico, código GEP-daS-012.4, com lotação na casa civil da 
Governadoria do Estado, a contar de 3 de maio de 2021.
ii. nomear odaliNa EMiKo aoKi alVES para exercer o cargo em comis-
são de assessor Técnico, código GEP-daS-012.4, com lotação na casa civil 
da Governadoria do Estado, a contar de 3 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 686/2021-ccG de 4 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/471619,
r E S o l V E:
i. exonerar ValdEMir cHaVES dE SoUSa do cargo em comissão de co-
ordenador do Núcleo financeiro, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 3 de maio de 2021.
ii. nomear PaUlo aNdrÉ liMa caValcaNTE para exercer o cargo em 
comissão de coordenador do Núcleo financeiro, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 4 de 
maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 687/2021-ccG de 4 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/472050,
r E S o l V E:
nomear JÉSSica GaTTi oliVEira daNiN para exercer o cargo em comis-
são de assessor de comunicação i, código GEP-daS-012.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 4 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 688/2021-ccG de 4 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear alESSaNdra Hara rodriGUES liMa para exercer o cargo em 
comissão de assistente Técnico i, código GEP-daS-012.4, com lotação na 
Secretária Extraordinária de Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 652310
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 255/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/173525, de 12/02/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contrlatados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar o servidor carloS dUarTE, ocupante do cargo de Servente, 
matricula funcional nº 36510/1, para a função de fiscal e EDGARD LUIS 
GoMES diaS, ocupante do cargo de assistente operacional ii, matrícula 
funcional  nº 7003580/1, para Suplente do contrato nº 09/2021 – ccG/
PA, firmado com a empresa LOTTUS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 
EirEli, com vigência de 12/04/2021 a 11/04/2022, que tem como objeto, 
o fornecimento de água mineral natural (item 01- garrafão 20 litros e item 
03 – frasco 300 ml), visando atender a Governadoria do Estado do Pará, a 
contar de 12/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 03 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 256/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/173525, de 12/02/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contrlatados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar o servidor carloS dUarTE, ocupante do cargo de Servente, 
matricula funcional nº 36510/1, para a função de fiscal e EDGARD LUIS 
GoMES diaS, ocupante do cargo de assistente operacional ii, matrícula 
funcional  nº 7003580/1, para Suplente do contrato nº 10/2021 – ccG/Pa, 
firmado com a empresa N.R. PEREIRA COMERCIO DE ÁGUA EIRELI, com 
vigência de 12/04/2021 a 11/04/2022, que tem como objeto, o forneci-
mento de água mineral natural (item 02- copo 200 ml), visando atender a 
Governadoria do Estado do Pará, a contar de 12/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 03 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 257/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/444405, de 28/04/2021.
rESolVE:
i – EXclUir da Portaria nº 1.974/2019-ccG, de 20/02/2019, que designou 
o servidor PaTricE JoSEPH da SilVa faraH, para a função de Suplente do 
contrato nº 04/2017-ccG.
ii – iNclUir na Portaria nº 1.974/2019-ccG, de 20/02/2019, o servidor 
aNToNio riBEiro dE aViZ, ocupante do cargo de assistente operacio-
nal i, matricula funcional nº 5948823/1, para Suplente do contrato nº 
04/2017-ccG.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 03 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 652049

errata
.

termo de errata
doe n° 34.558 – edição do dia 20/04/2021. Protocolo: 647121
coNTraTado: r MaSTEr coMÉrcio dE aliMENToS EirEli – ME.
onde se lê: ViGÊNcia: 12/04/2021 a 11/04/2021.
Leia-se: 12/04/2021 a 11/04/2022.

Protocolo: 652099
termo de errata
doe n° 34.558 – edição do dia 20/04/2021. Protocolo: 647121
coNTraTado: MENdES & SoUSa coMErcio dE aliMENToS lTda – EPP.
onde se lê: ViGÊNcia: 12/04/2021 a 11/04/2021.
Leia-se: 12/04/2021 a 11/04/2022.

Protocolo: 652108
termo de errata
doe n° 34.544 – edição do dia 07/04/2021. Protocolo: 642543
onde se lê: dEcrETo, dE 25 dE JUNHo dE 2020, PUBlicado No doE 
N.º 34.264, dE 26 JUNHo dE 2020.
Leia-se: PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, dE 10 dE JUlHo dE 2020, PU-
Blicada No d.o.E. Nº. 34.283 dE 16 dE JUlHo dE 2020.

Protocolo: 652111

FÉrias
.

Portaria N°. 253/2021-crG, de 03 de Maio de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2021/455487, de 30/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a servidora abaixo 
relacionada, referente ao mês de aBril de 2021. 

id. fUNcioNal SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo GoZo

5948179/1 irENY da SilVa caTiNGUEiro 02/04/2020 a 
01/04/2021

02/04/2021 a 
01/05/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 03 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 651776

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 036/2021 – sF/cMG, 
de 04 de Maio de 2021

Suprido: TEN cEl QoPM rG 27273 cássio Tabaranã Silva, diretor de opera-
ções, cPf nº 630.340.932-68; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Pra-
zo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.500,00; Ele-
mento de despesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju-
rídica) fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: Marco 
antonio Sirotheau corrêa rodrigues, cEl QoPM.

Protocolo: 652053
eXtrato de Portaria Nº 037/2021 – sF/cMG, 

de 04 de Maio de 2021
Suprido: lariSSa dE oliVEira BriTo, cPf nº 016.536.232-41, coorde-
nadora de Gestão de Pessoas; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Pra-
zo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemen-
to de despesa: 33.90.30 (Material de consumo); fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: Marco antonio Sirotheau corrêa rodri-
gues, cEl QoPM.
 

Protocolo: 652055

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 284/2021 – di/cMG, 
de 04 de Maio de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 30/04 a 02/05/2021; Quantida-
de de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: cB PM rG 38867 
aldo Vandamme Silva Pessoa, cPf nº 999.656.662-53; ordenador: cEl 
QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 652170
 eXtrato de Portaria Nº 283/2021 – di/cMG, 

de 04 de Maio de 2021
 objetivo: participar de audiência judicial; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: igarapé-Miri/Pa; Pe-
ríodo: 28/04/2021; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor: 
cB PM rG 38867 aldo Vandamme Silva Pessoa, cPf nº 999.656.662-
53; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 652057
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 222/2021-PGe.G., de 03 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
rESolVE:
EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral da servidora Maria de Belém 
lalor Braz, identidade funcional nº 3154742/ 1, a contar de 03.05.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 652187

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo de 03/05/2021 – doe 34.571 – Protocolo: 
650825 – FLs. 37:
oNde se LÊ: “...a partir do dia 04/05/2021, o gozo de férias de 03/05/2021 
a 01/06/2021...”
Leia-se: “...a partir do dia 11/05/2021, o gozo de férias de 10/05/2021 
a 08/06/2021...”

Protocolo: 651710
Na PUBLicaÇÃo da Portaria N° 045/2021 – GaB/seac de 
30/04/2021 No doe N° 34.571 de 03/05/2021, FLs. 37,
oNde se LÊ: “dESiGNar os servidores faBricio PiNTo dE BarroS, Ma-
trícula, 5947176-2, cPf 667.073.742-49 e aMaNda caroliNa ENGElKE 
SaNTaNNa, Matrícula 5890606-3, cPf 000.277.942-02, ...”
Leia-se: “dESiGNar os servidores rodiNilSoN doS SaNToS NoGUEi-
ra filHo, Matrícula 57191387-2, cPf 965.620.132-91 e faBricio PiNTo 
dE BarroS, Matrícula, 5947176-2, cPf 667.073.742-49, ...”

Protocolo: 652027

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0059-Gs/sePLad, de 27 de aBriL de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores relacionados abaixo:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

fabio costa Monteiro 57234630/2 agente Penitenciário SEaP 02/02/2021 2021/306905

claudia Pires de Macedo rodri-
gues de Vasconcelos 54182323/2 Medico SESPa 01/04/2021 2021/312003

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 de 
abril de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 652091

FÉrias
.

Portaria Nº 365/2021-daF/sePLad, de 03 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/448829,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares ao servidor adEMir ca-
ValcaNTE carMiN JUNior id. funcional 5939947/2, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão de Segurança do Trabalho, lo tado na coordenadoria 
de Saúde ocupacional e Segurança do Trabalhos – dSo/SEPlad, no perí-

odo de 28 de junho de 2021 a 07 de julho de 2021, referente ao período 
aquisitivo de 22 de junho de 2020 a 21 de junho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 651797

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad)

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria (seaP)

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto 
de carGo de aGeNte PrisioNaL

coNcUrso PÚBLico c – 199
editaL Nº 108 / 2021 – sePLad/seaP, de 04 de Maio de 2021
a Secretaria de Planejamento e administração – SEPlad e a Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária - SEaP TorNaM PÚBlica a convo-
cação dos (as) candidatos (as), que tiveram suas matrículas deferidas dos 
sub judices, para o Curso de Formação Profissional, regido pelo Edital nº 
001/2017.
1. do cUrso de ForMaÇÃo ProFisisoNaL
1.1 O Curso de Formação Profissional de caráter classificatório e eliminató-
rio regular-se-á pelo respectivo Plano de curso e pelas normas do Edital nº 
001/2017 – SEad/SUSiPE, dE 15 dE dEZEMBro dE 2017.
1.2 O Curso de Formação Profissional iniciará com a aula Magna no dia 14 
de maio de 2021 às 9h e será realizada na Escola de administração Peni-
tenciária – EaP/Sede, situada na rua Santo antonio, s/n. campina, Belém-
Pa. cEP 66010 - 105. as demais aulas do curso ocorrerão no município de 
Marituba, no instituto de Ensino de Segurança Pública – iESP, localizado na 
Br 010, nº207 – Bairro Mirizal, no período de 14 de maio a 09 de julho de 
2021, no horário de 08h00 as 12h00 e de 13h30 as 17h30.
1.3 ao término do curso será aplicada uma prova, de caráter eliminatório, 
onde o (a) candidato (a) deverá obter nota mínima 7,0 (seis) em cada uma 
delas para aprovação, conforme as normas constantes no projeto pedagó-
gico do curso e no Manual do aluno devidamente publicado no endereço 
eletrônico da Secretaria de Estado de administração Penitenciária: http://
www.seap.pa.gov.br/
1.4 as despesas decorrentes do deslocamento e hospedagem para partici-
par do Curso de Formação Profissional serão de responsabilidade dos (as) 
candidatos (as).
1.5 Durante o período da realização do Curso de Formação Profissional o 
(a) candidato (a) matriculado (a) na condição de aluno (a), receberá bolsa 
mensal de acordo com o que dispõe o subitem 18.5 do EdiTal Nº001/2017 
– SEad/SUSiPE, dE 15 dE dEZEMBro dE 2017.
1.6 o (a) candidato (a) deverá providenciar, às suas expensas, o uniforme 
relacionado abaixo, a ser utilizado durante o Curso de Formação Profis-
sional.
2. UNiForMe diÁrio
2.1 o candidato (a) deverá apresentar-se para as aulas com: calça jeans, 
camisa de manga na cor branca, sapato ou tênis na cor preta e meia branca.
2.2 face ao quadro atual de pandemia (covid-19, faz-se as seguintes con-
siderações para o período do Curso de Formação Profissional:
a) É oBriGaTÓrio que o candidato (a) utilize a MáScara facial, opcional-
mente acrescida de protetor facial (face shield), durante todo o período do curso;
b) manter, nos corredores e escadas, o distanciamento social entre pesso-
as e orientação da equipe da EaP;
c) trazer recipiente de água para consumo próprio e evitar o uso de bebe-
douros durante todo o período do curso;
d) trazer álcool em gel para consumo pessoal, desde que acondicionado em 
embalagem de material transparente, incolor e sem rótulo durante todo o 
período do curso.
art 1 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 04 de maio de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Planejamento e administração
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

aNeXo i –
caNdidatos (as) coM MatrÍcULas HoMoLoGadas No 

cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL c-199 (sUBJUdices)

Nº caNdidato
1 caio diNiZ dE aNdradE SaraiVa (SUB JUdicE)
2 carloS alBErTo caMPoS (SUB JUdicE)
3 coSME lEVi dE SoUZa BarBoSa (SUB JUdicE)
4 diEGo BriTo doS SaNToS (SUB JUdicE)
5 diEGo lEoN fraZÃo riBEiro (SUB JUdicE)
6 diÓGENES caMPoS da SilVa (SUB JUdicE
7 fraNcYaNi BarBoSa aZEVEdo (SUB JUdicE)
8 HaBiaS doS SaNToS fUrTado (SUB JUdicE)
9 HENriQUE MaNoEl SaNdoVal da coNcEiÇÃo (SUB JUdicE)
10 iGor lEdo dE SoUSa (SUB JUdicE)
11 JoSiaNE dE SoUSa MElo coSTa (SUB JUdicE)
12 JUdiMar da SilVa SaNToS (SUB JUdicE)
13 KEYla MicHElY ModESTo SoUSa (SUB JUdicE)
14 KlEBErSoN ricardo iNGliS dE liMa (SUB JUdicE)
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15 lEocY doS SaNToS araUJo (SUB JUdicE)
16 lUciaNo Polli (SUB JUdicE)
17 MaNoEl arMaNdo da SilVa JÚNior (SUB JUdicE)
18 rENaN faVacHo JacQUES (SUB JUdicE)
19 ricardo JUNior oEiraS da SilVa (SUB JUdicE)
20 rodriGo GoNÇalVES da SilVa (SUB JUdicE)
21 SaMara do Socorro dE liMa coSTa
22 SaNdra JoZEiTH da SilVa coSTa
23 WElliNGToN JoÃo PaMPloNa (SUB JUdicE)

Protocolo: 652302
coNVÊNio N° 003/2021
Exercício: 2021
objeto: conceder estágio curricular remunerado e não remunerado aos 
estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível superior de gra-
duação, nos órgãos da administração direta, Entidades autárquicas e fun-
dações do Governo do Estado do Pará. 
Vigência do convênio: 05/05/2021 a 04/05/2026
Valor: r$ 0,00
dotação orçamentária: 00000
fonte de recurso: 00000
data da assinatura: 05/05/2021
ParTES: 
Beneficiário: FACULDADE ESTÁCIO ANANINDEUA – ESTACIO ANANINDEUA
concedente: Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado   de
Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 652303

Portaria Nº 108, de 4 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, 
considerando o(s) 1297, de 28/01/2021, 1502, de 26/04/2021 e 1531, de 
04/05/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 108, de 4 de Maio de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENTária/

GrUPo dE dESPE-
Sa/SUBGrUPo dE 

dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
investimentos 980.000,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00

Equipamentos e Ma-
terial Permanente

 0301 980.000,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00
GESTÃo

EGPa
outras despesas 

correntes 39.200,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fEaS
 0307 39.200,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 723.837,57 0,00 0,00 0,00 723.837,57

obras e instalações
 0306 509.536,33 0,00 0,00 0,00 509.536,33

outras despesa de 
investimentos

 0301 214.301,24 0,00 0,00 0,00 214.301,24
SETraN

investimentos 3.538.309,77 0,00 0,00 0,00 3.538.309,77
dEa
 0324 3.538.309,77 0,00 0,00 0,00 3.538.309,77

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 429.000,00 0,00 0,00 0,00 429.000,00

despesas ordinárias
 0101 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00
 0301 119.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00

PolÍTica SÓcio-cUlTUral
SEEl

outras despesas 
correntes 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

despesas ordinárias
 0301 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

SUBordiNadoS 
ao GoVErNo do 

ESTado
SEcoM

outras despesas 
correntes 44.938,32 0,00 0,00 0,00 44.938,32

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 7349 44.938,32 0,00 0,00 0,00 44.938,32

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
980.000,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00

SEdaP
 0301 980.000,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

509.536,33 0,00 0,00 0,00 509.536,33

SEdoP
 0306 509.536,33 0,00 0,00 0,00 509.536,33

direitos Socioas-
sistenciais 39.200,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00

EGPa
dESTaQUE rE-
cEBido do(a) 

fEaS
 0307 39.200,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00

Esporte e lazer 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00
SEEl

 0301 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00
Governança 

Pública 214.301,24 0,00 0,00 0,00 214.301,24

SEdoP
 0301 214.301,24 0,00 0,00 0,00 214.301,24

infraestrutura e 
logística 3.538.309,77 0,00 0,00 0,00 3.538.309,77

SETraN
 0324 3.538.309,77 0,00 0,00 0,00 3.538.309,77

Saúde 473.938,32 0,00 0,00 0,00 473.938,32
fES
 0101 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00
 0301 119.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00

SEcoM
dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 7349 44.938,32 0,00 0,00 0,00 44.938,32

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00

0301 - recursos ordinários 1.543.301,24 0,00 0,00 0,00 1.543.301,24
0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
509.536,33 0,00 0,00 0,00 509.536,33

0307 - recursos do Tesouro 
Vinculado ao fundo Estadual 

de assistência Social
39.200,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00

0324 - royaltie Mineral 3.538.309,77 0,00 0,00 0,00 3.538.309,77
7349 - fES - SUS / fundo 

a fundo 44.938,32 0,00 0,00 0,00 44.938,32

ToTal 5.985.285,66 0,00 0,00 0,00 5.985.285,66
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Portaria Nº 109, de 4 de Maio 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 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 730.000,00 (Setecentos e Trinta Mil reais), 
a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constan-
te(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 109, de 4 de Maio de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENTária/

GrUPo dE dESPE-
Sa/SUBGrUPo dE 

dESPESa

foNTE

1º QUadriMESTrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

PolÍTica Social

lacEN

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

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0349 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEEl

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

1º QUadriMESTrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00

SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00

Saúde 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

lacEN

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0349 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

foNTE
1º QUadriMESTrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

ToTal 0,00 0,00 500.000,00 230.000,00 730.000,00

Protocolo: 652307

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria N.º 054, de 04 de maio de 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar o servidor para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:
fiscal: VicTor aBraHaM coSTa BENiTEZ, Matrícula nº. 57231235/2

 coNTraTado coNTraTo oBJETo Valor ProcEdiMENTo

EQUaTorial Pará 
diSTriBUidora dE 
ENErGia S.a – cNPJ 
04.895.728/0001-80

cTr 004/2016/
ioE

PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
forNEciMENTo dE ENErGia 

ElÉTrica

Valor ToTal
r$ 190.000,00

diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo Nº 001/2016

registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
PrESidENTE da ioE

Protocolo: 652047

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 231 de 04 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; ordem 
de Serviço nº 001/2018-iGEPrEV/Pa e Portaria 136/2020, de 09/06/2020, 
republicada no doE nº 34.468, de 22/01/2021;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 72955 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico (PaE) n° 2020/1072581.
rESolVE:
i- forMaliZar a concessão à servidora Silvia danielly do Espírito Santo 
cabral, matrícula n° 5957194/1, ocupante do cargo de Técnico Previden-
ciário a, de 14 (quatorze) dias de afastamento para Tratamento de Saúde, 
no período de 06/12/2020 a 19/12/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 652054
Portaria Nº 232 de 04 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; ordem 
de Serviço nº 001/2018-iGEPrEV/Pa e Portaria 136/2020, de 09/06/2020, 
republicada no doE nº 34.468, de 22/01/2021;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 72954 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico (PaE) n° 2020/1072581.
rESolVE:
i- forMaliZar a concessão à servidora Elaine cristina amaral arantes, 
matrícula n° 57193842/4, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, 
de 7 (sete) dias de afastamento para Tratamento de Saúde, no período de 
29/11/2020 a 05/12/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 652052

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 238/2021, de 03/05/2021.
onde se lê: no período de 05/05/2021 a 10/05/2021
Leia-se: no período de 05/05/2021 a 15/05/2021
(Publicada com incorreção no doE nº 34.572, de 04/05/2021)

Protocolo: 651810
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FÉrias
.

Portaria Nº 239 de 04 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental de 
29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2021/442106, de 28/04/2021, que dispõe sobre férias de servidor;
rESolVE:
i – forMaliZar a coNcESSÃo de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 07/05/2021 a 05/06/2021, ao servidor rigoberto Mesquita 
de Melo, matrícula nº 57190125/3, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria de Execução, referente ao período aquisitivo 
07/05/2020 a 06/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 652168

oUtras MatÉrias
.

ata da 3ª reUNiÃo ordiNÁria
coNseLHo FiscaL do iGePreV

reunião solicitada por: antônio fernando de oliveira dantas amoras Tipo de reunião: ordinária

condução: antônio fernando de oliveira dantas amoras redator da ata: Nadia rocha

conselheiros:

antônio fernando de oliveira dantas amoras – representante dos Pensionistas do Estado do Pará (Presidente do conselho)
Gleison augusto furtado Gomes – representante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Membro Titular)
raimundo Sandro de carvalho ramos – representante do Ministério Público do Estado do Pará (Membro Titular)
Miguel Evangelista Miranda cruz – representante da assembleia legislativa do Estado do Pará
(Membro Suplente)
Ten. cel. ronaldo cézar Perdigão de Moraes – representante dos Servidores Militares aposentados do Estado do Pará (Membro Titular)
Ten. cel. QoPM alessandro cezar capistrano Neves – representante dos Servidores Militares em atividade do Estado do Pará (Membro Suplente)

assunto: abertura

observada a existência de quórum, foi declarada aberta a terceira reunião ordinária do conselho fiscal do iGEPrEV, por videoconferência, procedida pelo Presidente do colegiado, antônio fernando de oliveira dantas amoras.

Pauta: relatório Mensal de investimentos – fevereiro/2021 relator: Kelly Silva

o Presidente do colegiado, antonio fernando de oliveira dantas amoras, iniciou a sessão informando que a coordenadora do Núcle Gestor de investimentos, Kelly Silva, fará a apresentação do relatório Mensal de investimentos do iGEPrEV, referente ao 
mês de fevereiro de 2021. a coordenadora iniciou informando que a Meta atuarial no mês de fevereiro foi de 1,11% (um vírgula onze por cento), expondo, também, a Evolução do Patrimônio líquido das carteiras, onde o fUNPrEV apresentou o Patrimônio 
líquido de r$4.218.463.132,58 (quatro bilhões, duzentos e dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e o fiNaNPrEV apresentou o Patrimônio líquido de r$183.150.722,31 (cento e oitenta 
e três milhões, cento e cinquenta mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos). Quanto às aplicações, a coordenadora ressaltou que a arrecadação previdenciária foi de r$1.627.203,71 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos 
e três reais e setenta e um centavos), que o recurso de amortizações foi de r$9.984.545,90 (nove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), a realocação estratégica foi de r$335.032.349,99 
(trezentos e trinta e cinco milhões, trinta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) e a realocação por desenquandramento foi de r$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões), totalizando r$381.644.099,60 (trezentos e 
oitenta e um milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta centavos). No que tange aos resgates, a coordenadoria informou que a realocação estratégica e por desenquadramento teve os mesmos valores das aplicações, 
totalizando r$370.032.349,99 (trezentos e setenta milhões, trinta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Em seguida, a coordenadora apresentou a distribuição de recursos por benchmarking, destacando que houve 
uma pequena diminuição no valor dos recursos aplicados em renda fixa, que caíram de um percentual de 80,93% para 78,37% no mês de fevereiro, e consequente aumento no valor dos recursos aplicados em renda variável, que saltaram de 19,07% para 
21,63%, ponderando que a equipe de investimentos estima que os recursos aplicados em renda variável tenham um bom desempenho e melhorem até final do ano de 2021 com a expectativa do fim da pandemia de COVID-19. A Coordenadora apresentou 
também a tabela descritiva das aplicações e resgates realizadas no mês de fevereiro, tanto na carteira do fUNPrEV como do fiNaNPrEV, pontuando que tais informações estão descritas na íntegra do relatório de investimentos enviado ao colegiado com 
antecedência. a coordenadora ressaltou que no mês de fevereiro não houve transferência de recursos do fUNPrEV para o fiNaNPrEV, uma vez que não houve rendimento da carteira fUNPrEV nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. a coordenadora 
apresentou ainda o gráfico de evolução de patrimônio líquido do FUNPREV e FINANPREV, salientando que o rendimento de ambas as carteiras foi negativo no mês de fevereiro. A Coordenadora informou que a Distribuição de Recursos por Seguimento na 
carteira do fUNPrEV foi de 78,4% (setenta e oito vírgula quatro por cento) em renda fixa e 21,6% (vinte e um vírgula seis por cento) em renda Variável. Quanto ao fiNaNPrEV, o analista informou que a distribuição de recursos por Seguimento foi de 
100% (cem por cento) em Renda Fixa, uma vez que os recursos constantes no FINANPREV são provenientes da arrecadação dos Poderes e podem ser solicitados a qualquer momento, o que justifica suas aplicações em fundos de renda fixa com liquidez 
diária.. Quanto à distribuição de recursos por instituição financeira, a Coordenadora informou que no mês de fevereiro/2021 os destaques foram Banco do Brasil com 28,83% (vinte e oito vírgula oitenta e três por cento), Caixa Econômica Federal com 
29,32% (vinte e nove vírgula trinta e dois por cento) e itaú com 21,93% (vinte e um vírgula noventa e três por cento). a coordenadora salientou que a participação por fundo Previdenciário foi de 95,32% (noventa e cinco vírgula trinta e dois por cento) 
no FUNPREV e de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento) no FINANPREV. Na Conjuntura Econômica do mês de fevereiro, a Coordenadora destacou a trajetória da taxa de juros e da inflação se tornaram o principal tema do cenário global, junto 
o dilema de crescimento econômico e inflação sem controle. Salientou que, para os mercados e sociedades, vencer a COVID-19 é a estratégia econômica e política dominante. Quando ao Brasil, a Coordenadora informou que o avanço da COVID-19, o 
atraso da vacinação, a limitação do portfólio de vacinas disponíveis, o possível colapso do sistema de saúde e a descoordenação do combate ao coronavírus tornam a missão de normalização da vida econômica no país ainda mais difícil. a coordenadora 
apresentou também a performance dos índices de referência de renda fixa e renda variável, demonstrando que apenas dois índices tiveram sua meta positiva, contudo ainda abaixo da meta atuarial do mês de fevereiro. A Coordenadora informou que o 
desempenho do FUNPREV por estratégia foi de -0,59% (menos zero vírgula cinquenta e nove por cento) e a contribuição em renda fixa foi de -0,75% (menos zero vírgula setenta e cinco por cento), ressaltando que, apesar de todas as estratégias estarem 
no terreno negativo, a alocação dinâmica cumpriu seu papel de segurar a volatilidade, acomodando com a menor queda. Já a contribuição em renda variável foi de +0,18% (mais zero vírgula dezoito por cento), com os estruturados diversificando o risco 
com ativos na economia real em destaque, Bolsa internacional, Multimercado Exterior em dólar e Multimercado Brasil positivo com a Bolsa Brasil em forte queda. Quanto às perspectivas, a coordenadora informou que a ausência de alternativas com 
rendimento real positivo impõe a atratividade dos ativos de risco para o cumprimento da meta atuarial, com a adição ao portfólio de gestão ativa e diversificação em classes de ativos, estratégias, geografias e moedas. Por fim, a Coordenadora apresentou 
as faixas de alocação dos recursos em 2021 quanto ao gerenciamento de risco, ressaltando que todas as estratégias obedecem as determinações da Política de investimentos de 2021.

deliberação: os conselheiros deliberaram pela aprovação do relatório Mensal de investimentos referente ao mês de fevereiro de 2021, agradecendo a equipe do Núcleo Gestor de investimentos do iGEPrEV 
pela apresentação e pela transparência na gestão dos recursos do fUNPrEV e fiNaNPrEV.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do conselho fiscal do iGEPrEV deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Nadia Patricia da Silva rocha, 
Secretária Executiva do conselho fiscal do iGEPrEV, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente e demais membros do conselho fiscal do 
iGEPrEV.
Belém, 07 de abril de 2021.
antônio fernando de oliveira dantas amoras
representante dos Pensionistas do Estado do Pará (Presidente do conselho)
 Gleison augusto furtado Gomes
representante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Membro Titular)
raimundo Sandro de carvalho ramos
representante do Ministério Público do Estado do Pará (Membro Titular)
Miguel Evangelista Miranda cruz
representante da assembleia legislativa do Estado do Pará (Membro Suplente)
Ten. cel. ronaldo cézar Perdigão de Moraes
representante dos Servidores Militares aposentados do Estado do Pará (Membro Titular)
 Ten. cel. QoPM alessandro cezar capistrano Neves
representante dos Servidores Militares em atividade do Estado do Pará (Membro Suplente)

Protocolo: 652082
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 ata da 4ª reUNiÃo ordiNÁria
 coNseLHo FiscaL do iGePreV

reunião solicitada por: antônio fernando de oliveira dantas amoras Tipo de reunião: ordinária

condução: antônio fernando de oliveira dantas amoras redator da ata: Nadia rocha

conselheiros:

antônio fernando de oliveira dantas amoras – representante dos Pensionistas do Estado do Pará (Presidente do conselho)
Gleison augusto furtado Gomes – representante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Membro Titular)
raimundo Sandro de carvalho ramos – representante do Ministério Público do Estado do Pará (Membro Titular)
Miguel Evangelista Miranda cruz  – representante da assembleia legislativa do Estado do Pará (Membro Suplente)
Ten. cel. ronaldo cézar Perdigão de Moraes – representante dos Servidores Militares aposentados do Estado do Pará (Membro Titular)
Ten. cel. QoPM alessandro cezar capistrano Neves – representante dos Servidores Militares em atividade do Estado do Pará (Membro Suplente)

assunto: abertura

observada a existência de quórum, foi declarada aberta a quarta reunião ordinária do conselho fiscal do iGEPrEV, por videoconferência, procedida pelo Presidente do colegiado, antônio fernando de oliveira dantas amoras.

Pauta: relatório Mensal de investimentos – Março/2021 relator: Kelly Silva

o Presidente do colegiado, antonio fernando de oliveira dantas amoras, iniciou a sessão informando que a analista de investimentos, Elvira Scapin, fará a apresentação do relatório Mensal de investimentos do iGEPrEV, referente ao mês de março 
de 2021. a coordenadora iniciou informando que a Meta atuarial no mês de março foi de 1,18% (um vírgula dezoito por cento), expondo, também, a Evolução do Patrimônio líquido das carteiras, onde o fUNPrEV apresentou o Patrimônio líquido de 
r$4.238.751.813,16 (quatro bilhões, duzentos e trinta e oito milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e treze reais e dezesseis centavos) e o fiNaNPrEV apresentou o Patrimônio líquido de r$195.730.397,92 (cento e noventa e cinco milhões, 
setecentos e trinta mil, trezentos e noventa e sete e dezesseis centavos). Quanto às aplicações no fUNPrEV, a analista ressaltou que a arrecadação previdenciária foi de r$6.133.341,12 (seis milhões, cento e trinta e três mil, trezentos e quarenta e um 
reais e doze centavos), que o recurso de amortizações foi de r$176.538,18 (cento e setenta e seis mi, quinhentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) e o resgate da a taxa de administração foi de r$1.969.770,00 (um milhão, novecentos e sessenta 
e nove mil, setecentos e setenta reais). Quanto ao fiNaNPrEV, a analista informou que a aplicação do saldo positivo dos poderes foi de r$13.161.368,55 (treze milhões, cento e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco 
centavos) e que o resgate dos poderes (alEPa) foi de r$661.364,13 (seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e treze centavos). Em seguida, a analista informou que o rendimento do fUNPrEV no mês de março foi positivo, no 
valor r$16.125.109,47 (dezesseis milhões, cento e vinte e cinco mil, cento e nove reais e quarenta e sete centavos). a coordenadora apresentou também a tabela descritiva das aplicações e resgates realizadas no mês de fevereiro, tanto na carteira do 
fUNPrEV como do fiNaNPrEV, pontuando que tais informações estão descritas na íntegra do relatório de investimentos enviado ao colegiado com antecedência. a analista ressaltou que no mês de março não houve transferência de recursos do fUNPrEV 
para o FINANPREV, uma vez que não houve rendimento da carteira FUNPREV nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. A Analista apresentou ainda o gráfico de evolução de patrimônio líquido do FUNPREV e FINANPREV, salientando que o rendimento 
de ambas as carteiras foi positivo no mês de março. a analista informou que a distribuição de recursos por Seguimento na carteira do fUNPrEV foi de 77,8% (setenta e sete vírgula oito por cento) em renda fixa e 22,2% (vinte e dois vírgula dois por 
cento) em renda Variável. Quanto ao fiNaNPrEV, a analista informou que a distribuição de recursos por Seguimento foi de 100% (cem por cento) em renda fixa, uma vez que os recursos constantes no fiNaNPrEV são provenientes da arrecadação dos 
Poderes e podem ser solicitados a qualquer momento, o que justifica suas aplicações em fundos de renda fixa com liquidez diária. Quanto à distribuição de recursos por instituição financeira, a Analista informou que no mês de março/2021 os destaques 
foram Banco do Brasil com 28,55% (vinte e oito cinquenta e cinco por cento), caixa Econômica federal com 29,19% (vinte e nove vírgula dezenove por cento) e itaú com 22,04% (vinte e dois vírgula zero quatro por cento). a coordenadora salientou que 
a participação por fundo Previdenciário foi de 95,30% (noventa e cinco vírgula trinta por cento) no fUNPrEV e de 4,70% (quatro vírgula setenta por cento) no fiNaNPrEV. Na conjuntura Econômica do mês de março, a analista destacou que o cenário 
econômico depende do ritmo de vacinação nos países, e que existe a preocupação de uma nova onda de contágio no continente europeu. a analista ressaltou que há um otimismo em relação às economias norte-americanas e chinesa. Quanto ao Brasil, a 
Analista informou que foi o pior mês da pandemia para o país, com o aumento do número de casos e de mortos provocados pela COVID-19, impactando no mercado financeiro com o IPCA em +0,93% (mais zero vírgula noventa e três por cento), acumulado 
em doze meses a 6,10% (seis vírgula dez por cento), acima do limite máximo da meta de inflação de 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento). A Analista apresentou também a performance dos índices de referência de renda fixa e renda variável, 
demonstrando que apenas três índices de renda fixa tiveram sua meta positiva, enquanto todos os seis índices de renda variável superaram a meta atuarial de 1,18% (um vírgula dezoito por cento). A Analista informou que o desempenho do FUNPREV por 
estratégia foi de +0,38%% (mais zero vírgula trinta e oito por cento) e que nenhum dos fundos da carteira de renda fixa apresentou desempenho positivo em relação a Meta Atuarial no mês e no ano. Ponderou que na Renda Variável 79% (setenta e nove 
por cento) dos fundos apresentaram resultado acima da meta atuarial e 21% (vinte e um por cento) anual. Salientou que os fundos da Bolsa Brasil tiveram as maiores contribuições no mês, mas que no ano estão negativos em relação à meta atuarial. 
No segmento de fundo Estruturado, a analista informou que o destaque positivo foi dos fundos BTG Pactual infraestrutura ii e Kinea Private Equity que apresentam, no ano, desempenho superior à meta atuarial. Quanto ao fundo BBif Master, a analista 
informou que, apesar de apresentar desempenho positivo no ano, é considerado um fundo ilíquido e encontra-se em recuperação dos seus ativos. Quanto às perspectivas, a analista informou que a ausência de alternativas com rendimento real positivo 
impõe a atratividade dos ativos de risco para o cumprimento da meta atuarial, com a adição ao portfólio de gestão ativa e diversificação em classes de ativos, estratégias, geografias e moedas. Por fim, a Coordenadora apresentou as faixas de alocação 
dos recursos em 2021 quanto ao gerenciamento de risco, ressaltando que todas as estratégias obedecem às determinações da Política de investimentos de 2021.

deliberação: os conselheiros deliberaram pela aprovação do relatório Mensal de investimentos referente ao mês de março de 2021, agradecendo a equipe do Núcleo Gestor de investimentos do iGEPrEV pela apresentação 
e pela transparência na gestão dos recursos do fUNPrEV e fiNaNPrEV.

Pauta: Prestação de contas do iGEPrEV – 2020 relator: antonio amoras

o Presidente do conselho, antonio amoras, informou que foi enviado com antecedência a todos os conselheiros o relatório de auditoria independente referente às contas do iGEPrEV em 2020. Ponderou que, conforme deliberado na reunião Extraordinária 
do colegiado, datada de 24.03.2021, o conselho somente emitiria o seu Parecer após o recebimento do relatório. os conselheiros informaram que diante da análise do relatório de auditoria independente, opinam pela conformidade da Prestação de 
contas do iGEPrEV, referente ao exercício de 2020. o Presidente ressaltou que foi enviado preliminarmente a todos os conselheiros a minuta do Parecer de aprovação das contas do iGEPrEV, referente ao exercício de 2020,  e solicitou que a Secretária 
Executiva leia o Parecer na íntegra, para que o conselho possa deliberar acerca da redação. a Secretária Executiva realizou a leitura do Parecer e passou a palavra ao Presidente do conselho, o qual questionou se os membros gostariam de fazer alguma 
alteração na redação.

deliberação: os conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da Prestação de contas do iGEPrEV referente ao exercício de 2020, bem como da redação do Parecer, solicitando que a Secretária do conselho 
adote os procedimentos pertinentes à publicação do mesmo no Diário Oficial do Estado do Pará.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do conselho fiscal do iGEPrEV deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Nadia Patricia da Silva rocha, 
Secretária Executiva do conselho fiscal do iGEPrEV, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente e demais membros do conselho fiscal do 
iGEPrEV.
Belém, 28 de abril de 2021.
antônio fernando de oliveira dantas amoras
representante dos Pensionistas do Estado do Pará (Presidente do conselho)
 Gleison augusto furtado Gomes
representante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Membro Titular)
raimundo Sandro de carvalho ramos
representante do Ministério Público do Estado do Pará (Membro Titular)
Miguel Evangelista Miranda cruz
representante da assembleia legislativa do Estado do Pará (Membro Suplente)
Ten. cel. ronaldo cézar Perdigão de Moraes
representante dos Servidores Militares aposentados do Estado do Pará (Membro Titular)
 Ten. cel. QoPM alessandro cezar capistrano Neves
representante dos Servidores Militares em atividade do Estado do Pará (Membro Suplente)

Protocolo: 652085
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 051 de 30 de abril de 2021.
Processo: 2021/432436
designar: PaTricia do Socorro GoMES BaTiSTa doS SaNToS / matrí-
cula nº. 5617332/1 / Professor classe Especial
Titular: iraN aMaral dE alMEida / matrícula nº 809/2 / coordenador do 
Núcleo de controle interno-Nci/EGPa, GEP-daS-011.4
Período: 03/05 a 01/06/2021 / férias do titular.

Protocolo: 652075

diÁria
.

Portaria Nº 057 de 04 de Maio de 2021
Processo: 2021/456252
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais/EGPa, relacionadas ao programa fórum 
de Governança Pública no apoio logístico para esta EGPa.
Servidor: rodriGo da SilVa MENdES / matrícula nº 5942550/1 / cPf: 
908.155.802-156 / 6 e ½ (seis e meia) / 30/04 a 06/05/2021.
origem: Belém
destino: Marabá, redenção, Pau d’arco, rio Maria, Xinguara, água azul do 
Norte, Ourilândia, Tucumã.
PaUla da GraÇa frEirE MacHado
diretora de administração e finanças/EGPa

Protocolo: 652083

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 781 de 04 de Maio de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 761, de 15 de junho de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado-PA nº 34.256 de 17 de Junho de 2020.
 art. 2º dESiGNar as servidoras, fraNcEMárcia fErrEira dE carVa-
lHo, Matrícula funcional: 03249557-01, cargo: auxiliar de administração 
e SoNia criSTiNa MarQUES da SilVa, Matrícula funcional: 03245888-01, 
cargo: assistente administrativo, ambas lotadas na cEcoMT - caraJáS, para 
atuarem como fiscal Titular e fiscal Substituto respectivamente, do 1º Tac 
do Contrato nº 42/2020/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda/SEfa e o Sr. fraNciSco aSSiS rodriGUES fErNaNdES.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 651860

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4º
contrato: 001/2019/SEfa.
data da assinatura: 29 /04/2021.
Justificativa: Com fundamento no arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 
8.666/1993; o art. 37, XXi, da constituição federal; a cláusula décima 
Primeira do contrato nº 001/2019/SEfa e os arts. 53 a 59 da instrução 
Normativa SlTi/MPoG nº 05, de 2017 e na manifestação nº 162/2021/
conjur/sefa/pa, o presente termo aditivo tem por objeto a repactuação do 
valor mensal no contrato que passará de r$ 60.055,20 (sessenta mil, cin-
quenta e cinco reais e vinte centavos) para r$ 62.307,84 (sessenta e dois 
mil trezentos e sete reais e oitenta e quatro centavos) perfazendo o valor 
anual para r$ 747.694,08 (setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e 
noventa e quatro reais e oito centavos) e ficam desde já ressalvados que 
os efeitos da repactuação devem ser retroagidos a data de 01/01/2021, 
garantindo-se o devido pagamento dos valores correspondentes ao mês de 
janeiro, fevereiro, março.
Vigência:. 01/06/2020 a 31/05/2021
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.37- fonte de recursos: 0176/0376 - fundo 
de investimento Permanente da administração Tributária do Pará- fiPaT.
Valor mensal estimado: r$ 62.307,84
Valor anual: r$ 747.694,08
contratado: officE SErVicE TErcEiriZaÇÃo dE MÃo dE oBra EirEli, 
inscrito sob cNPJ/Mf nº 16.887.298/0001-33
Endereço: rua João Batista - nº 50-B, bairro centro, cEP: 67.030-585, 
ananindeua-Pará
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 652235

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 06/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa  BaNco do ESTado do Para S a, 
pessoa jurídica inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.9133711/0001-08.
do oBJETo do coNTraTo:  contratação de instituição financeira para 
realização de prestação de serviços de emissão de boleto de cobrança ban-
cária  na Secretaria de fazenda do Estado do Pará.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, ii, da lei fede-
ral nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
Valor GloBal: r$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
• Funcional Programática/ Atividade: 17101.04.123.1508.8251
• Unidade Gestora: 170106 - Fundo de Investimento da Administração 
Tributária do Pará.
• Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica
• Fonte de Recursos: 0176 – Fundo de Investimento Permanente da Admi-
nistração Tributária do Pará - fiPaT
ordENador rESPoNSáVEl: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, SE-
crETário dE ESTado da faZENda.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 30 de abril de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 651720

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa de 
licitação do Processo administrativo nº 2020/426411 para a contratação de 
empresa para atender as necessidades da Secretaria de Estado da fazenda 
do Estado do Pará, através da empresa BaNco do ESTado do Para S a.
Valor : r$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais)
Belém/Pa, 30 de abril de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 651722

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.
anídio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 778 de 04 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
a servidora SilVia SoUZa NaSciMENTo fErrEira, nº 0000389101, co-
ordErNadora faZENdária, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTE-
riaiS, objetivo de visita técnica nas unidades fazendárias, no período de 
05.05.2021 à 07.05.2021, no trecho Belém - Vigia - Gurupi -Salinópolis 
- capanema - Bragança - Belém.
Portaria Nº 779 de 04 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
a servidora BrENda MoNTEiro BaTalHa, nº 5185566602, TÉcNico EM 
GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTE-
riaiS, objetivo de visita técnica nas unidades fazendárias, no período de 
05.05.2021 à 07.05.2021, no trecho Belém - Vigia - Gurupi Salinópolis - 
capanema  - Bragança - Belém.
Portaria Nº 780 de 04 de maio de 2021 autorizar 14 e 1/2  diárias 
ao servidor aBElardo MarQUES PiNHEiro dE aSSiS, nº 0514946001, 
MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
ITINGA, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 01.05.2021 à 
15.05.2021, no trecho dom Eliseu - conceição do araguaia - dom Eliseu.
Portaria Nº 782 de 04 de maio de 2021 autorizar o pagamento 
de 1 e 1/2  diárias ao servidor EdUardo SaToSHi aMoriM YaMaMoTo, 
nº 0592423703, GErENTE faZENdário, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUr-
SoS MaTEriaiS, objetivo de visita técnica, no período de 06.05.2021 à 
07.05.2021, no trecho Belém - cachoeira do Piría - Salinópolis - capanema 
- Braganca - Belém.

Protocolo: 651937

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000505 de 04/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002628/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: rauzemberg Pinto ferreira – cPf: 511.230.962-87
Marca: VW/Gol 1.0 MT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104001783, de 04/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002466/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 Bandeira Mota – cPf: 224.822.532-68
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/caPTUr iNTEN 16a/Pas/automovel/93YrHaMH7JJ159443
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Portaria n.º202104001785, de 04/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002741/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose luis Sousa dos Santos – cPf: 140.523.772-49
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU027035
Portaria n.º202104001787, de 04/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002738/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 Pereira Braga – cPf: 287.223.022-04
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U5MT015795
Portaria n.º202104001789, de 04/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002735/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Wilson carlos da Silva Miranda – cPf: 745.759.452-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS/Pas/automovel/9BrB29BT4f2083145
Portaria n.º202104001791, de 04/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002725/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 carlos Nascimento Tapajos – cPf: 108.895.582-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo WaY 1.0/Pas/automovel/9Bd195162E0568704
Portaria n.º202104001793, de 04/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002719/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: Sandro de carvalho Silva – cPf: 595.631.092-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG361739
Portaria n.º202104001795, de 04/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002710/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Quadros Martins Junior – cPf: 691.518.812-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ7MP063849
Portaria n.º202104001797, de 04/05/2021 - 
Proc n.º 102021730000736/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Sebastião Gonçalves Poubel filho – cPf: 751.103.262-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE1N2059511

Protocolo: 652002

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Publicação Nº 647366  dia:  22.04.2021
Termo aditivo Nº:  04
contrato Nº:  033/2017
objeto do contrato:  desenvolvimento de atividades conjuntas para a ope-
racionalização de Programas de Estágio de estudantes.
Modalidade da contratação: dispensa de licitação Nº 005/2017
data de assinatura do aditivo: 12.04.2021
Vigência do aditivo: 12.04.2021 a 11.04.2022
objeto do aditivo: onde se lê: Prorrogação de vigência e inclusão de 
cláusula de Tratamento de dados Pessoais Leia-se: Prorrogação de vigên-
cia, Supressão no valor da taxa de administração e inclusão de cláusula de 
Tratamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo:  artigo 57, inciso ii da lei nº 8.666/1993.
Valor Mensal por Estagiário: onde se lê: r$ 74,94 (setenta e quatro reais 
e noventa e quatro centavos) Leia-se: r$ 50,55 (cinquenta reais e cin-
quenta e cinco centavos)
contratado: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola – ciEE
Endereço: rua Tabapuã, nº 540 Bairro: itaim Bibi
cEP:  04533-001  São Paulo/SP
Telefone: (11) 3040 9800
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 652062

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  001
contrato Nº:  065/2020
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de motoristas, onde os referidos serviços deverão ser prestados 
nos locais definidos pelo Banpará, conforme especificações, exigências e 
condições estabelecidas no Termo de referência e demais anexos do Edital.

Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº: 013/2020
data de assinatura do aditivo: 03.05.2021
Vigência do aditivo: 03.05.2021 a 21.07.2021
objeto do aditivo: repactuação do Valores
fundamento legal do aditivo:  artigo 81, inc. Vi da lei nº 8.666/93.
Valor Global repactuado: r$ 519.160,80 (quinhentos e dezenove mil, cen-
to e sessenta reais oitenta centavos)
contratado: Erica E. G. liMa SErViÇoS dE Mao dE oBra EirEli
Endereço:  Travessa angustura nº 3563  Bairro: Marco
cEP: 66093-041  Belém/Pa
Telefone: (91) 3351-5009
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 652276
termo aditivo Nº:  003
contrato Nº:  069/2018
objeto do contrato: contratação de empresa para prestação de serviço 
de suporte técnico especializado, inclusive suporte a dúvidas do sistema 
Xrisk atualização de Versões, e serviços de desenvolvimento e adaptação 
de funcionalidades, existentes e novas, com vistas ao atendimento de ne-
cessidades específicas do Banpará.
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação: nº 22/2018
data de assinatura do aditivo: 03.05.2021
Vigência do aditivo: 26.07.2021 a 25.07.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência e inclusão de cláusula de Tra-
tamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo:  artigo 37, XXi da cf e art. 57, ii, da lei 
nº 8.666/93.
Valor Total Estimado do contrato: r$ 746.967,64 (setecentos quatro e seis 
mil, novecentos e sessenta e sete reais sessenta e quatro centavos)
contratado: EliN dUXUS coNSUlToria lTda.
Endereço:  rua Pedro de Toledo, nº 129, conj. 103/104, Bairro: Vila clementino.
cEP: 04039-030  cidade: São Paulo/SP
Telefone: (11) 3854-2969
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 652202

.

.

oUtras MatÉrias
.

credeNciaMeNto Nº 002/2020
o BaNPará S/a, por meio da cPl, comunica o resultado do credenciamen-
to e homologação superior, conforme abaixo:
• COBRARR TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA.
Marina furtado
Membro da cPl

Protocolo: 651789
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2020
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso, sendo remarcado para o dia 12/05/2021, cujo acompanhamento de-
verá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.br e www.banpara.b.br.
Mateus Garcia da cruz
Pregoeiro

Protocolo: 652252
deMoNstratiVo de reMUNeraÇÃo de PessoaL

BiMestre MarÇo e aBriL/2021
GoVerNo do estado do ParÁ Poder eXecUtiVo

BaNco do estado do ParÁ s/a
dEPTº. rEcUrSoS HUMaNoS
adMiNiSTraÇÃo: SociEdadE dE EcoNoMia MiSTa
UNid. orÇaMENTária: BaNco do ESTado do Pará
reF.: MarÇo/2021

QUadro carGo Qtd Venc/salário Vant/Gratif total
     
dirETorES     
  diretores   06 r$-  124.838,67 r$-  13.959,40 r$-  138.798,07
  conselheiros   09 r$-  38.743,02 r$-  0,00 r$- 38.743,02
  Sub-Total  15 r$-  163.581,69 r$-  13.959,40 r$-  177.541,09
     
fUNcioNárioS     
  aux.Manutenção   02 r$-  5.290,20 r$-  19.004,22 r$-  24.294,42
  aux.Ser.Gerais   05 r$-  14.256,71 r$-  39.565,29 r$-  53.822,00
  Escriturario   01 r$-  1.873,41 r$-  107,38 r$-  1.980,79
  Motorista   05 r$- 10.112,28 r$-  22.948,15 r$-  33.060,43
  Téc. Nív Sup. administração   13 r$-  74.355,61 r$-  151.020,42 r$-  225.376,03
  Téc. Nív Sup. advogado   34 r$-  159.950,70 r$- 547.933,04 r$-  707.883,75
  Téc. Nív Sup. assistente Social   03 r$-  10.953,54 r$-  14.976,46 r$-  25.930,00
  Téc. Nív. Sup. contador   43 r$-  193.269,74 r$-  435.781,53 r$-  629.051,27
  Téc. Nív. Sup. Economista   03 r$-  17.714,91 r$-  36.512,00 r$-  54.226,91
  Téc. Nív. Sup. Engenheiro agrônomo   07 r$-  49.851,71 r$-  64.063,65 r$-  113.915,36
  Téc. Nív. Sup. Engenheiro civil   14 r$-  75.039,63 r$-  152.516,25 r$- 227.555,88
  Téc. Nív. Sup. Engenheiro Eletricista   05 r$-  30.480,21 r$-  31.371,76 r$-  61.851,97
  Téc. Nív. Sup. Engenheiro Mecânico   01 r$-  10.099,49 r$-  10.183,11 r$- 20.282,60
  Téc. Nív. Sup. informática 125 r$-  543.995,82 r$-  1.215.372,57 r$-  1.759.368,39

  Téc. Nív. Sup. informática Suporte   39 r$-  174.637,83 r$-  400.151,35 r$- 574.789,18
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  Téc. Nív. Sup. Médico do Trabalho   02 r$-  12.620,10 r$- 9.557,72 r$-  22.177,82
  Técnico Bancário
  Técnico Bancário- a01
  Técnico Bancário- a02
  Técnico Bancário- a06
  Técnico Bancário- B03
  Técnico Bancário- B04
  Técnico Bancário- B05
  Técnico Bancário- c01
  Técnico Bancário- c03

  01
  07
  04
 02
  01
  01
  01
  01
  02

  0,00
  0,00
  0,00
 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  Téc. Bancário Nível Médio   2159 r$ 6.253.510,44 r$  18.178.005,35 r$  24.431.515,79
  Sub-Total 2481 r$ 7.638.012,33 r$  21.329.070,26 r$  28.967.082,59
     
ToTal 2496 r$ 7.801.594,02 r$  21.343.029,66 r$  29.144.623,68

reF.: aBriL/2021

QUadro carGo Qtd Venc/salário Vant/Gratif total

     

dirETorES     

  diretores   06 r$-  124.838,67 r$- 13.959,40 r$-  138.798,07

  conselheiros   09 r$-  38.743,02 r$-  0,00 r$-  38.743,02

  Sub-Total  15 r$-  163.581,69 r$-  13.959,40 r$-  177.541,09

     

fUNcioNárioS     

  aux.Manutenção   02 r$-  6.104,08 r$-  17.029,93 r$-  23.134,01

  aux.Ser.Gerais   05 r$-  14.256,71 r$-  17.717,70 r$- 31.974,41

  Escriturario   01 r$- 1.873,41 r$-  107,38 r$-  1.980,79

  Motorista   05 r$-  10.112,28 r$-  8.357,79 r$- 18.470,07

  Téc. Nív Sup. administração   13 r$- 67.449,08 r$-  79.016,72 r$-  146.465,80

  Téc. Nív Sup. advogado   34 r$-  168.176,24 r$- 370.407,40 r$-  538.593,64

  Téc. Nív Sup. assistente Social   03 r$-  10.806,66 r$-  7.756,35 r$-  18.563,01

  Téc. Nív. Sup. contador   43 r$-  206.623,52 r$-  238.547,46 r$-  445.170,98

  Téc. Nív. Sup. Economista   03 r$-  17.714,91 r$-  17.880,94 r$-  35.595,85

  Téc. Nív. Sup. Engenheiro agrônomo   07 r$-  51.268,65 r$- 25.496,75 r$-  76.765,40

  Téc. Nív. Sup. Engenheiro civil   14 r$-  74.911,66 r$-  83.974,65 r$-  158.886,31

  Téc. Nív. Sup. Engenheiro Eletricista   05 r$-  34.757,16 r$-  6.077,98 r$-  40.835,14

  Téc. Nív. Sup. Engenheiro Mecânico   01 r$-  10.099,49 r$-  3.865,68 r$-  13.965,17

  Téc. Nív. Sup. informática   125 r$-  552.422,96 r$-  605.258,08 r$-  1.157.681,04

  Téc. Nív. Sup. informática Suporte   39 r$-  179.611,50 r$-  185.820,64 r$-  365.432,14

  Téc. Nív. Sup. Médico do Trabalho   02 r$- 9.465,08 r$- 548,02 r$-  10.013,10

  Técnico Bancário
  Técnico Bancário- a01
  Técnico Bancário- a02
  Técnico Bancário- a06
  Técnico Bancário- B03
  Técnico Bancário- B04
  Técnico Bancário- B05
  Técnico Bancário- c01
  Técnico Bancário- c03

  01
  07
  04
  02
  01
 01
  01
  01
  02

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
 0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
 0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
 0,00

  Téc. Bancário Nível Médio   2159 r$ 6.323.127,23 r$  9.253.214,50 r$  15.576.341,73

  Sub-Total 2481 r$ 7.738.780,62 r$  10.921.077,97 r$  18.659.858,59

     

ToTal  2496 r$ 7.902.362,31 r$  10.935.037,37 r$  18.837.399,68

Protocolo: 652074
concurso Público 2018
edital de convocação nº 101/2021
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo i

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

GEraldo ParENTE da SilVa GUiMaraES 155° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º 
andar – Belém/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 05 de maio de 2021.

Protocolo: 651983

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 442, de 04 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos dos processos 
nº 2021/351721;
rESolVE :
I – Instaurar a competente Sindicância Administrativa na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: 
dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do 
Pará, matrícula nº 54189959-1 e SilVia rEGiNa SilVa PiNTo, Nutricionis-
ta - matrícula nº 57197538-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, 
em tese, irregularidades administrativas na prestação de serviços de re-
forma e adequação dos leitos de UTi – coVid - 19 no Hospital regional de 
Tucuruí, sem cobertura contratual.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 04 dE 
Maio dE 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 652201
Portaria Nº 443, de 04 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos dos processos 
nº 2020/1045142;
rESolVE :
I – Instaurar a competente Sindicância Administrativa na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: 
dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do 
Pará, matrícula nº 54189959-1 e SilVia rEGiNa SilVa PiNTo, Nutricionis-
ta - matrícula nº 57197538-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, 
em tese, irregularidades administrativas na prestação de serviços hospita-
lares de UTi – coVid - 19 no Hospital regional de Tucuruí, no período de 
maio a outubro de 2020, sem cobertura contratual.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 04 dE 
Maio dE 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 652207
Portaria Nº 436, de 27 de aBriL de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos dos processos 
nº 2020/78848;
rESolVE :
I – Instaurar a competente Sindicância Administrativa na forma do art. 
199 da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servido-
res: dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado 
do Pará, matrícula nº 54189959-1 e SilVia rEGiNa SilVa PiNTo, Nutri-
cionista - matrícula nº 57197538-1, para, sob a presidência do primeiro, 
apurar, em tese, irregularidades administrativas na prestação de serviços 
pela empresa MILLENIUM SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, na Oficina de Aten-
ção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância – AIDIPI/SESPA, sem 
cobertura contratual.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 27 dE 
aBril dE 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 652014
Portaria Nº 437, de 27 de aBriL de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos dos processos 
nº 2020/237835;
rESolVE :
I – Instaurar a competente Sindicância Administrativa na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: 
dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do 
Pará, matrícula nº 54189959-1 e SilVia rEGiNa SilVa PiNTo, Nutricionis-
ta - matrícula nº 57197538-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, 
em tese, irregularidades administrativas na prestação de serviços pela em-
presa MillENiUM SErViÇoS E EVENToS lTda, na campanha de vacinação 
ocorrida em 23.03.2020, sem cobertura contratual.
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ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 27 dE 
aBril dE 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 652015
Portaria N° 310 de 04 de Maio de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/468623.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 04.05.2021, o contrato administrativo da servido-
ra alESSaNdra NoBrE caValcaNTE, matrícula nº 5533546/5, cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada na diViSÃo dE ViGilÂNcia a SaÚdE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
04.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -

Protocolo: 652010

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: KESia MariNa caTariNo coSTa
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 28.04.2021/24.10.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: JoÃo BaTiSTa SilVa NUNES
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 09.04.2021/05.10.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 652008

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 596 de 30 de aBriL de 2021.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/415139.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora Gloria Maria BElEM MoraES, matrícula nº. 722200/1, 
ocupante do cargo de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efeti-
vo, lotada na diretoria de desenvolvimento das redes assistenciais, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 13.06.2001 
a 12.06.2004.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.05.2021 a 15.06.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 04.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 651715

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 72 de 03 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 em seu 
art. 3º que dispõe sobre o valor global do contrato quando excede a r$ 
100.000, obrigatoriamente terão como fiscal servidor efetivo, empregado 
permanente ou comissão por estes composta e a cláusula oitava do con-
trato nº 026/2021(White Martins) e os autos do Processo n° 2021/364040;
CONSIDERANDO a formação de Comissão para fiscalizar o referido contrato;
r E S o l V E:
designar para compor a comissão os servidores: aNaNda dE SoUZa 
NErY, matrícula: 5958209-1 Engenheira clínica, lotada na doaSGE/ddra/
SESPa; aNTÔNio JoÃo dE BorGES corrEa, matricula: nº 57232503, 
agente de Portaria, lotado no Hospital regional de Salinópolis;  JoSUÉ 
rodriGUES dE MEdEiroS, lotado na UrE-diPE/SESPa,  administrador, 

matrícula: 54191387-2,; Maria clÉa dE alENcar UcHoa, administra-
dora, matrícula: nº 5419378012, para acompanhar, controlar e fiscalizar o 
contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quan-
do comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins 
de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 03 
dE Maio dE 2021.

Protocolo: 651746
Portaria Nº 074 de 03 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, a cláusula Sétima do contrato nº 033/2021 (caNTÃo ViGilÂN-
cia E SEGUraNÇa lTda)  e os autos do Processo n° 2021/453211;
r E S o l V E:
designar a servidora lEdiaNE alVES PiNTo, matrícula nº 541945484/1, 
lotada no 6ºCRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 
acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando com-
provada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pa-
gamento, no âmbito do 6ºCRS/SESPA, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 03 
dE Maio dE 2021.

Protocolo: 651985
Portaria Nº 075 de 03 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, a cláusula Sétima do contrato nº 031/2021 (BElÉM rio SErGU-
raNÇa EirEli EPP) e os autos do Processo n° 2021/450869;
r E S o l V E:
designar a servidora riTa dE cáSSia da SilVa PaiVa, matrícula nº 
54186174/2, agente administrativa, lotada no 3ºcrS/SESPa, para acom-
panhar, controlar e fiscalizar o contrato acima, bem como pelo atesto dos 
documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito 3ºCRS/SESPA, ado-
tando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 03 
dE Maio dE 2021.

Protocolo: 651993
Portaria Nº 073 de 03 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, a cláusula Sétima do contrato nº 032/2021(c&S ViGilÂNcia E 
SEGUraNÇa PaTriMoNial) e os autos do Processo n° 2021/452094;
r E S o l V E:
designar o servidor GaSPar da SilVa E SilVa, matrícula nº 57224599/1, 
lotado no 10ºCRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar o con-
trato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito do 10ºCRS/SESPA, adotando todos os procedimen-
tos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 03 
dE Maio dE 2021.

Protocolo: 651976

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 006/sesPa/2020
Processo: 2020/605202
Objeto: O presente instrumento tem por objeto o repasse financeiro, a título de 
investimento, o valor de r$ 12.638.469,57 (doze milhões, seiscentos e trinta 
e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos ), 
visando à reforma do sistema elétrico do Hospital regional de Tucuruí .
Valor Total: r$ 12.638.469,57  a ser pago em parcela única
data de assinatura: 03/05/2021
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 445042;
fonte de recurso: 0103/0301/0101/0349/0149
contratado: iNSTiTUTo dirETriZES
End.: avenida amazonidas s/nº Vila Permanente cEP 68.455-664 Tucuruí-Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 652051
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1º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 002/sesPa/2020
Processo: 2021/301095
objeto: o presente instrumento tem por objeto a adesão das Notas 
Técnicas nº 02/2021 ddaSS/SESPa e 03/2021 ddaSS/SESPa, publicadas 
mediante PorTaria Nº 416- SESPa de 18.03.2021, no doE nº 34.524 em 
18/03/2021, ao contrato de Gestão nº 002/SESPa/2020, determinando 
adequação de leitos existentes no HoSPiTal ESTadUal dE SaNTa roSa, 
conforme disponibilização na central Estadual de regulação-cEr, para que 
o mesmo possa atender exclusivamente casos de coVid-19, durante 60 
dias, sendo disponibilizado:
• 35 (trinta e cinco) leitos Clínicos COVID 19;
• 05 (cinco) leitos UTI-COVID 19.
Para execução do objeto deste Termo aditivo, serão considerados os valo-
res a seguir indicados.
• Diária de leito UTI – COVID-19: R$ 1.600.00;
• Diária do Leito Clinico- COVID-19: R$ 1.166,66.
Valor Total: mantem-se o valor mensal de custeio contratual r$ 3.900.000,45 
(três milhões, novecentos mil reais e quarenta e cinco centavos) .
data de assinatura: 03/05/2021
Vigência: 60 (sessenta) dias a partir da disponibilização dos leitos
dotação orçamentária: 7684  Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNSTiTUTo dirETriZES
End.: rua Joaquim Mendes contente, 1360, Bairro Santa rosa cEP 68.440-
000 abaetetuba.
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 652044

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo 025/GecoM/sesPa/2021
ProcESSo: 2020/505560
oBJETo: aquisição do Medicamento PirfENidoNa 267mg cápsula, para 
atender demanda judicial em favor do paciente J. M. a. c.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: comércio e representações Prado ltda.
cNPJ: 05.049.432/0001-00
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV
Valor: r$ 48.357,00 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 foNTE: 01030
Belém (Pa), 27 de abril de 2021
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará em Exercício

Protocolo: 652169

.

.

diÁria
.

Portaria N° 900 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MoJU
PErÍodo: dE 05/04/2021 a 10/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732761 / coriolaNo SilVa MoNTEiro JUNior / 332.247.732-00
oBJETiVo: coNdUZir oS coNSElHEiroS olaVo alENcar E GEorGEa-
NE aZEVEdo Para rEaliZarEM ViSiTaS iN loco aoS MUNicÍPioS dE 
ViSEU, BarcarENa E MoJÚ/Pa a fiM dE dESENVolVErEM aS aTiVida-
dES iNErENTES ao coNTrolE Social E aVEriGUarEM E lEVaNTarEM 
dadoS iNErENTES a QUESTÃo do coNTrolE da coVid 19, dE acordo 
coM docUMENTo EM aNEXo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 901 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 10/04/2021 a 10/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54240192 / lUiZ carloS BaHia NUNES / 615.520.892-15
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE cUrraliNHo, MUaNá, PoNTa dE PEdra E SÃo SEBaSTiÃo da 
Boa ViSTa, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 903 de 03 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 03/04/2021 a 03/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE BrEVES E caMETá, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 904 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 17/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57223215 / cUrSiNo da SilVa loBaTo filHo / 512.259.212-87
5958640 / lUiZ oTáVio SaNToS dE MoraES / 151.597.872-91
33284733 / rENaTa TEiXEira dE carValHo SilVa / 304.898.732-00
oBJETiVo: SUPErViSÃo TÉcNica ao HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓ-
PoliS Para acoMPaNHaMENTo da oBra dE rEforMa da UNidadE 
HoSPiTalar.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 905 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 17/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064371 / aNdErSoN WaGNEr da crUZ NaSciMENTo / 609.877.822-15
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES QUE irÃo faZEr SUPErViSÃo TÉc-
Nica ao HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS, Para acoMPaNHaMEN-
To da oBra dE rEforMa da UNidadE HoSPiTalar.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 906 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: PaU d’arco
PErÍodo: dE 16/05/2021 a 22/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
00000 / HEldoN alVES da SilVa / 658.835.192-53
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco aoS cMS dE coNcEiÇÃo do ara-
GUaia/Pa E PaU d’arco/Pa E faZEr lEVaNTaMENTo dE caSoS do co-
Vid NoS rEfEridoS MUNicÍPioS, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 907 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PaU d’arco
PErÍodo: dE 16/05/2021 a 22/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54247631 / MaUro roBErTo caMPoS fErrEira / 428.735.092-87
oBJETiVo: aSSESSoraMENTo TÉcNico adMiNiSTraTiVo aoS coNSE-
lHEiroS dUraNTE ViSiTa iN loco aoS cMS dE coNcEiÇÃo do ara-
GUaia/Pa E PaU d’arco/Pa a fiM dE dESENVolVEr aS aTiVidadES iNE-
rENTES ao coNTrolE Social E aVEriGUar E lEVaNTar dadoS iNE-
rENTES a QUESTÃo do coNTrolE Social rElacioNado ao coNTrolE 
da coVid 19, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 908 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PaU d’arco
PErÍodo: dE 16/05/2021 a 22/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
102090-1 / oSMar fErrEira NEVES / 223.980.582-04
oBJETiVo: coNdUZir coNSElHEiro do cES/Pa E TÉcNico do cES/Pa, 
aoS MUNicÍPioS da rEGiÃo do araGUaia/Pa, coNcEiÇÃo do ara-
GUaia/Pa E PaU d’arco, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 909 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaJáS
PErÍodo: dE 11/04/2021 a 11/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE cHaVES, afUá E aNaJáS, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 910 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PaU d’arco
PErÍodo: dE 16/05/2021 a 22/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51611182 / JoSE dE riBaMar SaNToS dE aSSiS / 361.991.842-20
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco aoS MUNicÍPioS dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia/Pa E PaU d’arco/Pa, a fiM dE dESENVolVEr aS aTi-
VidadES iNErENTES ao coNTrolE Social E aVEriGUar E lEVaNTar 
dadoS iNErENTES a QUESTÃo do coNTrolE Social rElacioNado ao 
coNTrolE da coVid 19, acordo coM docUMENTo EM aNEXo. BElÉM/
coNcEiÇÃo do araGUaia/ PaU d’arco/BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 911 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 24/04/2021 a 06/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51466581 / dUrValiNa SErrao PiNTo / 251.887.712-68
5418888/3 / EdNEi cHarlES da crUZ aMador / 645.497.982-20
58995293 / HiGor riBEiro BorGES / 015.520.892-66
55586862 / JoSÉ lUiZ TaNoEiro foNTES JUNior / 591.782.212-34
5143853 / laNa do Socorro da cUNHa TorrES / 375.503.652-53
5955882 / MilVEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
oBJETiVo: rEaliZar iNSPEÇÃo SaNiTária No HoSPiTal rEGioNal PÚ-
Blico dE coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa, HoSPiTal rEGioNal PÚBlico 
do araGUaia (rEdENÇÃo/Pa) E HoSPiTal SÃo VicENTE (rEdENÇÃo), 
Para fiNS dE liBEraÇÃo dE licENÇa dE fUNcioNaMENTo doS ESTa-
BElEciMENToS aSSiSTENciaiS dE SaÚdE EM 2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 912 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 24/04/2021 a 06/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571947431 / SiMÃo SaNTaNa PaiXÃo da SilVa / 775.271.352-04
oBJETiVo: PrESTar aPoio adMiNiSTraTiVo dUraNTE a rEaliZaÇÃo 
da iNSPEÇÃo SaNiTária No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico dE coNcEi-
ÇÃo do araGUaia/Pa, HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do araGUaia (rE-
dENÇÃo/Pa) E HoSPiTal SÃo VicENTE (rEdENÇÃo/Pa), Para fiNS dE 
liBEraÇÃo dE licENÇa dE fUNcioNaMENTo doS ESTaBElEciMENToS 
aSSiSTENciaiS dE SaÚdE EM 2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 913 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 24/04/2021 a 06/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aViZ / 811.818.252-53
5938735 / alEX oliVEira doS PaSSoS / 629.738.512-20
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES QUE irÃo rEaliZar iNSPEÇÃo 
SaNiTária No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico dE coNcEiÇÃo do ara-
GUaia/Pa, HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do araGUaia (rEdENÇÃo/Pa) 
E HoSPiTal SÃo VicENTE (rEdENÇÃo)/Pa, Para fiNS dE liBEraÇÃo dE 
licENÇa dE fUNcioNaMENTo doS ESTaBElEciMENToS aSSiSTENciaiS 
dE SaÚdE EM 2021.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 914 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUrraliNHo
PErÍodo: dE 12/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191675/1 / claociNEa QUarESMa liMa / 261.368.482-87
5957970 / Edir do Socorro aMaral da SilVa JUNior / 015.631.042-29
594810 / MaYco aNdrÉ MoNTEiro doS SaNToS / 792.061.582-87
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo da EXEcUÇÃo do TErMo dE coN-
VÊNio Nº 16/2020 E da rEViTaliZaÇÃo do HoSPiTal MUNiciPal dE 
cUrraliNHo-Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 917 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: STa Maria do Pará, dESTiNo: MÃE do rio
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / olaVo alVES alENcar / 213.487.582-87
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco aoS MUNicÍPioS dE NoVa ES-
PEraNÇa do Piriá E MÃE do rio//Pa a fiM dE dESENVolVEr aS aTi-
VidadES iNErENTES ao coNTrolE Social E aVEriGUar E lEVaNTar 
dadoS iNErENTES a QUESTÃo do coNTrolE Social rElacioNado ao 
coNTrolE da coVid 19, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
STa Maria/ NoVa ESPEraNÇa do Piriá/ MÃE do rio/ STa Maria.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 918 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MÃE do rio
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191343/1 / MalU MEliSSa MarQUES SoarES / 647.174.452-87
oBJETiVo: SUPorTE TÉcNico adMiNiSTraTiVo ao coNSElHEiro ola-
Vo alVES, dUraNTE ViSiTa aoS cMS dE NoVa ESPEraNÇa do Piriá E 
MÃE do rio/Pa Para oriENTaÇÕES PErTiNENTES a lEGalidadE do 
cMS E rEaliZar lEVaNTaMENTo iNErENTE ao coVid-19, dE acordo 
coM docUMENTo EM aNEXo.
BElÉM/ NoVa ESPEraNÇa do Piriá/ MÃE do rio/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 919 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iTaiTUBa
PErÍodo: dE 14/04/2021 a 19/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
84867-1 / MaNoEl TEodorico loBo daNTaS / 037.246.202-25
oBJETiVo: dar aPoio ao carrEGaMENTo E rETirada dE MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do TaPaJÓS - iTaiTUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 920 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iTaiTUBa
PErÍodo: dE 14/04/2021 a 19/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572050811 / aNToNio MarcoS da SilVa SaraiVa / 265.899.902-04
oBJETiVo: coNdUZir o SErVidor QUE irá rEaliZar a rETirada dE 
MaTEriaiS E EQUiPaMENToS No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do Ta-
PaJÓS - iTaiTUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 921 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 14/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JoSÉ ZildoMar MaToS cordEiro / 263.861.782-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Para rEaliZarEM lEVaNTaMEN-
To E iNVENTário dE BENS PaTriMoNiaiS No HoSPiTal rEGioNal PÚ-
Blico doS caETES - caPaNEMa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 922 de 23 de Fevereiro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: UliaNoPoliS
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ PaUlo roBErTo ESTUMaNo BElTrao / 145.408.432-49
/ Sara rodriGUES dE caSTro / 957.773.342-53
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica dE aValiaÇÃo doS SErViÇoS dE 
TrS, coNforME coNTraTUaliZaÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa dE 
SaÚdE PÚBlica do ESTado/SESPa coM o HoSPiTal SÃo fraNciSco, 
UliaNÓPoliS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 923 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 30/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5929277 / GioVaNNa dE MiraNda ViEira / 036.472.802-75
54193554/1 / SaNdErSoN raYol EloY / 668.477.612-53
59557601 / VaNESSa QUEiroZ aGUiar / 009.764.852-30
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTro-
lE E ErradicaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS aGENTES 
coMUNiTarioS dE SaÚdE-acS, No MUNiciPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 924 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 30/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571888374 / aNToNio carloS coUTEiro rollo / 038.679.862-15
oBJETiVo:  coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE ESTará rEaliZaNdo 
aTiVidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTrolE E ErradicaÇÃo 
da SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS aGENTES coMUNiTárioS dE 
SaÚdE-acS No MUNiciPio dE aBaETETUBa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 925 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 30/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5157994 / roSiclEia da SilVa SoUSa fErrEira / 401.886.392-68
 / SErGio ricardo da coNcEicao riBEiro / 186.563.742-49
5294240-1 / SoNia do Socorro QUEiroZ oliVEira / 143.599.012-91
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTro-
lE E ErradicaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTaNo Pará, coM oS aGENTES 
coMUNiTarioS dE SaÚdE-acS, No MUNUiciPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS



18  diário oficial Nº 34.573 Quarta-feira, 05 DE MAIO DE 2021

Portaria N° 926 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 30/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572065871 / GEorGE fErNaNdo BElEM BEZErra / 858.896.442-20
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE ESTará rEaliZaNdo aTi-
VidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTrolE E ErradicaÇÃo da 
SÍfiliS coNGÊNiTa No ESTado do Pará, coM oS aGENTES coMUNiTá-
rioS dE SaÚdE-acS No MUNiciPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 927 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 12/04/2021 a 12/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
69568161 / JUliaNa oliVEira da SilVa / 019.796.102-90
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE BrEVES E caMETá, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 928 de 16 de abril 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 04/05/2021 a 05/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
oBJETiVo: JUSTifica-SE o PEdido dE diáriaS EM NoME do SErVidor 
aciMa MENcioNado, Para QUE o MESMo PoSS SE dESlocar aTÉ o 
MUNicÍPio dE SÃo caETaNo dE odiVElaS, coM a fiNalidadE dE rEa-
liZar a ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS E PoSTEriorMENTE 
rEaliZar o ToMBaMENTo E PaTriMÔNio dE BENS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 929 de 16 de abril 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 04/05/2021 a 05/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
723428/1 / HUMBErTo da SilVa lUcaS / 260.139.322-04
oBJETiVo: dar aPoio ao dEScarrEGaMENTo dE MaTEriaiS E EQUiPa-
MENToS E rEaliZar o ToMBaMENTo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
da UNidadE MiSTa dE SaÚdE dE SÃo caETaNo dE odiVElaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 930 de 16 de abril 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 04/05/2021 a 05/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: JUSTifica-SE o PEdido dE diáriaS EM NoME do SErVidor 
aciMa MENcioNado, Para QUE o MESMo PoSSa coNdUZir oS SErVi-
dorES Para rEaliZarE aS ENTrEGaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
E PoSTEriorMENTE raliZar o ToMBaMENTo do HoSPiTal do MUNicÍ-
Pio dE SÃo caETaNo dE odiVElaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 931 de 16 de abril 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 06/05/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: JUSTifica-SE o PEdido dE diáriaS EM NoME do SErVidor 
aciMa MENcioNado, Para QUE o MESMo PoSSa, coNdUZir oS SErVi-
dorES Para rEaliZarE aS ENTrEGaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
E PoSTEriorMENTE raliZar o ToMBaMENTo Na UNidadE dE SaÚdE 
MiSTa dE SÃo caETaNo dE odiVElaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 932 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 30/05/2021 a 01/06/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51765901 / JoSÉ ZildoMar MaToS cordEiro / 263.861.782-20
oBJETiVo: BUScar a TÉcNica EM PaToloGia clÍNica QUE rEaliZoU 
a caPaciTaÇÃo No diaGNÓSTico laBoraTorial dE Malária E oU-
TroS HEMoParaSiToS Para MicroScoPiSTaS dE BaSE EM alTaMira 
10° crS, No PErÍodo dE 03/05 a 01/06/2021
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 933 de 16 de abril 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 06/05/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
 / Marco aNToNio alVES BiTTENcoUrT / 189.377.992-00
oBJETiVo: JUSTifica-SE o PEdido dE diáriaS EM NoME do SErVidor 
aciMa MENcioNado, Para QUE o MESMo PoSS SE dESlocar aTÉ o 
MUNicÍPio dE SÃo caETaNo dE odiVElaS, coM a fiNalidadE dE rEa-
liZar a ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS E PoSTEriorMENTE 
rEaliZar o ToMBaMENTo E PaTriMÔNio dE BENS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 934 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 30/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5956897 / BarBara rodriGUES GadElHa / 014.417.552-50
115525/1 / Maria lUiZa SaNToS dE SoUZa / 137.632.102-53
868431 / ricardo da cUNHa BaraTa / 144.889.302-04
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTro-
lE E ErradicaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS aGENTES 
coMUNiTarioS dE SaÚdE-acS, No MUNUiciPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 935 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 26/04/2021 a 30/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572320841 / lUiZ fErNaNdo araUJo E SoUZa / 086.417.572-87
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE ESTará rEaliZaNdo aTi-
VidadES do PlaNo dE aÇÃo Para ocoNTrolE E ErradicaÇÃo da SÍ-
filiS coNGÊNiTa No Pará, coM oS aGENTES coMUNiTárioS dE SaÚ-
dE-acS No MUNiciPio dE aBaETETUBa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 936 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 11/04/2021 a 11/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958018 / JUliaNa MoUrÃo SaNTa BrÍGida / 012.452.612-82
oBJETiVo: diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍPioS dE BElÉM, 
SaNTarÉM E alTaMira No dia 11/04/2021, EM ViaGEM PElo GraESP, 
SiTUaÇÃo ocorrEU EM caráTEr dE EXTrEMa rElEVÂNcia Para a 
SaÚdE PÚBlica.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 937 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
58995293 / HiGor riBEiro BorGES / 015.520.892-66
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ESTa-
dUal 800-aTUaliZaÇÕES E fiScaliZaÇÃo/iNSPEÇÃo NaS iNSTiTUiÇÕES dE 
loNGa PErMaNÊNcia-,ilPi acErca daS NorMaS SaNiTáriaS ViGENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 938 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909321 / GillENE liMa fErrEira / 306.146.432-87
oBJETiVo: dar aPoio aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScali-
ZaÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal 800-aTUaliZaÇÕES E 
fiScaliZaÇÃo/iNSPEÇÃo NaS iNSTiTUiÇÕES dE loNGa PErMaNÊNcia
-,ilPi acErca daS NorMaS SaNiTáriaS ViGENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 939 de 16 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590265-1 / SÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal 800-aTUaliZaÇÕES E 
fiScaliZaÇÃo/iNSPEÇÃo NaS iNSTiTUiÇÕES dE loNGa PErMaNÊNcia
-,ilPi acErca daS NorMaS SaNiTáriaS ViGENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 940 de 19 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5959195 / NilSNoN SoUSa do NaSciMENTo / 702.598.192-39
54195133 / oZiEl SilVa aVElar / 602.760.372-00
1044181 / rEGiNaldo rUBENS MESQUiTa dE PaUla / 072.387.542-15
58077212 / SHEYla criSTiNa fErrEira dE MaGalHÃES / 590.542.712-72
oBJETiVo: dar aPoio aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScali-
ZaÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal 800-aTUaliZaÇÕES E 
fiScaliZaÇÃo/iNSPEÇÃo NaS iNSTiTUiÇÕES dE loNGa PErMaNÊNcia
-,ilPi acErca daS NorMaS SaNiTáriaS ViGENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 941 de 19 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586862 / JoSÉ lUiZ TaNoEiro foNTES JUNior / 591.782.212-34
5948364 / roSEMiro fariaS da coSTa NETo / 936.094.262-68
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
105457/1 / SElMa rEGiNa MoraES liSBoa / 081.435.442-49
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ESTa-
dUal 800-aTUaliZaÇÕES E fiScaliZaÇÃo/iNSPEÇÃo NaS iNSTiTUiÇÕES dE 
loNGa PErMaNÊNcia-,ilPi acErca daS NorMaS SaNiTáriaS ViGENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 942 de 19 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  Valor: r$ 1.780,35
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 16/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
85863-1 / carloS alBErTo dUTra MadUrEira / 038.819.622-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo dE cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal 800-aTUaliZaÇÕES E 
fiScaliZaÇÃo/iNSPEÇÃo NaS iNSTiTUiÇÕES dE loNGa PErMaNÊNcia
-,ilPi acErca daS NorMaS SaNiTáriaS ViGENTES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 943 de 19 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa BárBara
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 19/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59552561 / daNiElE MElo SardiNHa / 001.954.902-40
oBJETiVo: rEaliZar QUalificaÇÃo doS BaNcoS dE dadoS, MENiNGi-
TE (SiNaN) E coVid-19 (SiVEP-GriPE), TÉTaNo acidENTal E NEoNaTal 
(SiNaN), coQUElUcHE (SiNaN), ParaliSia flácida aGUda (SiNaN) E 
doENÇaS EXaNTEMáTicaS (SiNaN).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 944 de 19 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 04/05/2021 a 07/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57223215 / cUrSiNo da SilVa loBaTo filHo / 512.259.212-87
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo TÉcNica No HoSPiTal rEGioNal PÚ-
Blico do araGUaia, do MUNicÍPio dE rEdENÇÃo/Pa, oBJETiVaNdo 
VErificar a PoSSiBilidadE Para o aUMENTo do NÚMEro dE lEiToS 
dE UTi, BEM coMo rEGiSTro da SiTUaÇÃo aTUal
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 945 de 19 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BENEVidES / BENfica
PErÍodo: dE 20/04/2021 a 20/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59552561 / daNiElE MElo SardiNHa / 001.954.902-40
oBJETiVo: rEaliZar QUalificaÇÃo doS BaNcoS dE dadoS, MENiNGi-
TE (SiNaN) E coVid-19 (SiVEP-GriPE), TÉTaNo acidENTal E NEoNaTal 
(SiNaN), coQUElUcHE (SiNaN), ParaliSia flácida aGUda (SiNaN) E 
doENÇaS EXaNTEMáTicaS (SiNaN).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 946 de 19 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa BárBara
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 19/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5939966 / SilVaNa SilVa cHaVES / 794.642.382-91
oBJETiVo: rEaliZar QUalificaÇÃo doS BaNcoS dE dadoS, MENiNGiTE 
(SiNaN), TÉTaNo acidENTal E NEoNaTal (SiNaN), coQUElUcHE (SiNaN), 
ParaliSia flácida E aGUda (SiNaN) E doENÇaS EXaNTEMáTicaS (SiNaN).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 947 de 19 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BENEVidES / BENfica
PErÍodo: dE 20/04/2021 a 20/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5939966 / SilVaNa SilVa cHaVES / 794.642.382-91
oBJETiVo: rEaliZar QUalificaÇÃo doS BaNcoS dE dadoS, MENiN-
GiTE (SiNaN), TÉTaNo acidENTal E NEoNaTal (SiNaN), coQUElUcHE 
(SiNaN), ParaliSia flácida E aGUda (SiNaN) E doENÇaS EXaNTEMá-
TicaS (SiNaN).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 948 de 19 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTa BárBara
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 19/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955383 / JUliaNE liMa alENcar / 041.407.162-07
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo Para a QUalificaÇÃo 
doS BaNcoS dE dadoS, MENiNGiTE (SiNaN) E coVid-19 (SiVEP-GriPE), 
TÉTaNo acidENTal E NEoNaTal (SiNaN), coQUElUcHE (SiNaN), Parali-
Sia flácida aGUda (SiNaN) E doENÇaS EXaNTEMáTicaS (SiNaN).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 949 de 19 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BENEVidES / BENfica
PErÍodo: dE 20/04/2021 a 20/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955383 / JUliaNE liMa alENcar / 041.407.162-07
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo Para a QUalificaÇÃo 
doS BaNcoS dE dadoS, MENiNGiTE (SiNaN) E coVid-19 (SiVEP-GriPE), 
TÉTaNo acidENTal E NEoNaTal (SiNaN), coQUElUcHE (SiNaN), Parali-
Sia flácida aGUda (SiNaN) E doENÇaS EXaNTEMáTicaS (SiNaN).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 649025

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 601 de 04 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/446136.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 02.03.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias do servidor Marco aNTÔNio rodriGUES Nor-
MaNdo, identidade funcional nº 8033030/2, ocupante do cargo de dirE-
Tor do cENTro rEGioNal dE SaÚdE, lotado no 1º centro regional de 
Saúde, concedidas através da Portaria coletiva nº 080/10.02.2021, publi-
cada no doE nº 34.489/11.02.2021.
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. 04.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 651815
Portaria N° 605 de 04 de Maio de 2021 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe os 
arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo 
o processo Nº2021/464976;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, a ser-
vidora lENa criSSE ViEira carValHo, matricula nº 57220067/2, lo-
tada na diretoria administrativa e financeira, no período de 16.06.2021 
a 30.06.2021, referente ao período aquisitivo de 23 de novembro de 
2018 a 22 de novembro de 2019, interrompidas através da Portaria 
nº1.368/19.11.2020, publicada no doE nº 34.413/20.11.2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 651979
Portaria N° 603 de 04 de Maio de 2021 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe os 
arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo 
o processo Nº2021/464976;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 16 (dezesseis) dias de férias regulamenta-
res, a servidora HElENa do Socorro cUrciNo alHo, matricula nº 
54191321/2, lotada na divisão de Prestação de contas, no período de 
01.06.2021 a 16.06.2021, referente ao período aquisitivo de 01 de outu-



20  diário oficial Nº 34.573 Quarta-feira, 05 DE MAIO DE 2021

bro de 2019 a 30 de setembro de 2020, interrompidas através da Portaria 
nº1.234/23.10.2020, publicada no doE nº 34.386/26.10.2020.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04.05.2021.

Protocolo: 651962

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva nº383/05.04.2021, publicado no 
doe nº. 34.542/06.04.2021, referente à servidora odilEidE Gordo 
da SilVa, n°.57190740-1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo 03/05/2021 a 01/06/2021.
Leia-se: PEriodo dE GoZo 04/05/2021 a 02/06/2021.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 651861

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0078 de 04 de Maio de 2021
coNcEdEr a servidora fraNcE roUSE diaS do carMo, matrícula nº 
5114659-3, ocupante do cargo de ciToTÉcNico, lotada no laboratório cen-
tral, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 05 de maio de 2021 
a 03 de junho de 2021, referente ao triênio de 30/01/2015 a 29/01/2018.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 651935

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

Faz-se ERRATA da portaria 259 de 28 de Abril de 2021, Publicada 
no doe de n°34567 de 29 de abril de 2021, referente a pagamento de 
diária a Servidora Sônia Braga da Silva
oNde se LÊ
24 a 29/04/2021.
Leias-se:
24 a 29/05/2021.
Belém, 04 de Maio de 2021.
Faz-se ERRATA da portaria 260 de 28 de Abril de 2021, Publicada 
no doe de n°34567 de 29 de abril de 2021, referente a pagamento de 
diária a Servidora Sônia Braga da Silva
oNde se LÊ
05 e ¹/² diárias
Leias-se:
dez meias diárias
oNde se LÊ
01 a 30/04/2021
Leias-se:
10 a 30/05/2021.
Belém, 04 de Maio de 2021.

Protocolo: 651858

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

errata das Portarias de diária Nº. 108 de 09 de abril de 2021, a res-
peito do mês e número das portarias. Publicada no DOE nº 34.572 
de 04/05/2021.
oNde se LÊ: 108 de 09 de abril de 2021.
Leia-se: 108 de 09 de março de 2021.
oNde se LÊ: 108 de 09 de abril de 2021.
Leia-se: 109 de 09 de março de 2021.
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 651872

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 209 14 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos doa la-
boratórios (instituto Medico de Bragança, laboratório de análises clinicas e 
Ultrapreven). referente ao mês de março de 2021.
origem: capanema/Pa - destino (s): BraGaNÇa/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
antônio Marcos Souza de lima 57190457-1 farmacêutico

Silviane de Sousa Soares 5723037-1 Tec. de Enfermagem

Período: 27 a 29/04/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 651403
diÁria
Portaria Nº 193 07 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: De reunir com as chefias das divisões DAS, DSG.GT Contratos, 
para discutir sobre situações administrativas que precisam ser conduzidas 
através de orientações do nível central e buscar materiais permanentes no 
almoxarifado, setor patrimônio, doados pela SESPa.
origem: capanema/Pa - destino (s): Belém/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo

Eliane Pinheiro casseb 54187818-2 comissionado

antonio Edson alves da Silva 5908583/1 ag. administrativo

Período: 15 a 16/04/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 194 07 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para reunir com as che-
fias das divisões DAS, DSG.GT Contratos, para discutir sobre situações ad-
ministrativas que precisam ser conduzidas através de orientações do nível 
central e buscar materiais permanentes no almoxarifado, setor patrimônio, 
doados pela SESPa
origem: capanema/Pa – destino (s): Belém /Pa

Nome do Servidor Matrícula  

José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

Período: Período: 15 a 16/04/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 651416
diÁria
Portaria Nº 177 07 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de monitorar e orientar a equipe quanto a atuação do MÉdico 
cUBaNo no programa PTfd, conforme orientação da coordenação Estadu-
al e entrega de materiais gráficos de uso PTFD e auxlio no preenchimento 
dos laudos na abertura dos processos.
origem: capanema/Pa - destino (s):a.corrEa/caHoEira do Piriá/Bra-
GaNÇa/SaNTarÉM NoVo/QUaTiPUrU/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo

anderson cleyton Gonçalves de andrade 5946904-1 comissionado

Patrícia de fatima lima da Silva 55589653-4 comissionado 

Janni lucci oliveira Soares 5571731-4 comissionado

Período: 26 a 30/04/2021 Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 178 07 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para monitorar e orientar 
a equipe quanto a atuação do MÉdico cUBaNo no programa PTfd, confor-
me orientação da Coordenação Estadual e entrega de materiais gráficos de 
uso PTfd e auxlio no preenchimento dos laudos na abertura dos processos.
origem: capanema/Pa – destino (s): a.corrEa/caHoEira do Piriá/
BraGaNÇa/SaNTarÉM NoVo/QUaTiPUrU/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

Período: Período: 26 a 30/04/2021 Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 651429
diÁria
Portaria Nº 076 24 de FeVereiro 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de participar de reuniões para tratar de assuntos relacionados a 
gestão regional nos diversos setores do nível central: GT-orçamentos fES, 
ddaSS, NiSPlaN.
origem: capanema/Pa - destino (s): BElÉM/Pa
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Nome do Servidor Matrícula cargo
Patrícia de fatima lima da Silva 55589653-4 comissionado 

andressa Nayarah de Sousa 57193961-1 ag. administrativo

Período: 10 a 12/03/2021 Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 077 24 de FeVereiro 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para participar de reu-
niões para tratar de assuntos relacionados a gestão regional nos diversos 
setores do nível central: GT-orçamentos fES, ddaSS, NiSPlaN.
origem: capanema/Pa – destino (s): BElÉM/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

Período: Período: 10 a 12/03/2021 Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 651446
diÁria
Portaria Nº 187 23 de MarÇo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: De acompanhar a equipe de VISA municipal nas fiscalizações dos 
estabelecimentos comerciais e orientar a população na prevensão contra 
o coVid-19.
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): QUaTiPUrU/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 

ataídes Eduardo Nascimento 0505081 ag. de Saúde Pública
antonio carlos da Mata Sidrim 236667-2 Tec. de Educação fisica

Período:19 a 20/04/2021 e 22 a 23/04/201 Quantidade: 2,0 (duas ) di-
árias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 188  23 de MarÇo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para acompanhar a equi-
pe de VISA municipal nas fiscalizações dos estabelecimentos comerciais e 
orientar a população na prevensão contra o coVid-19.
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): QUaTiPUrU/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
oséas Pompeu de Sales 0504833 Motorista

Período19 a 20/04/2021 e 22 a 23/04/201 Quantidade: 2,0 (duas ) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 651562
diÁria
Portaria Nº 166 25 de MarÇo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de acompanhar a equipe de ViSa municipal nas ações de com-
bate ao coVid-19.
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s):BraGaNÇa/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo

José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 

ataídes Eduardo Nascimento 0505081 ag. de Saúde Pública

antonio ismael Barros do carmo 57206704-1 ag. de controle de Endemias

Período:06 a 09/04/2021 Quantidade: 2,0 (duas ) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 165 25 de MarÇo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para acompanhar a equi-
pe de ViSa municipal nas ações de combate ao coVid-19.
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): BraGaNÇa/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
oséas Pompeu de Sales 0504833 Motorista

Período: 06 a 09/04/2021  Quantidade: 2,0 (duas ) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 651581
Fundamento legal: Lei nº 5.810/94
Objetivo: De realizar Inspeção Sanitária, na empresa Mejer Agroflorestal 
ltda, para liberação do |alvará Sanitário
.origem: caPaNEMa/Pa – destino(s):BoNiTo/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo

antônio carlos da Mata  Sidrim 236667-2 Tec. Em Educação física

ataídes Eduardo Nascimento 0505081 ag. de Saúde Pública

Período: 26/04/2021 Quantidade: 0,5 (meia ) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 196 09 de  aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar Inspeção 
Sanitária, na empresa Mejer Agroflorestal Ltda, para liberação do |Alvará 
Sanitário
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): BoNiTo/Pa

Nome do Servidor Matrícula  

antônio Marques da cruz 0500866 motorista

Período: 26/04/2021  Quantidade: 0,5 (meia ) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
 

Protocolo: 651598
diÁria
Portaria Nº 202 14 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de buscar kits de coleta para covid-19 no lacEN.
.origem: caPaNEMa/Pa – destino(s):BElÉM /Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo

Jessé dos Santos rodrigues 0505222 ag.  de Saúde Pública 

Período: 23/04/2021 Quantidade: 0,5 (meia ) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 203 14 de  aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para buscar kits de cole-
ta para covid-19 no lacEN.
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): BElÉM/Pa

Nome do Servidor Matrícula  

orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

Período: 23/04/2021  Quantidade: 0,5 (meia ) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 651619

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

cir
MaraJÓ i – SUS/Pa

coMiSSÃo iNTErGESTorES rEGioNaiS do SiSTEMa ÚNico do Pará
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa

7º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – rEGiÃo daS ilHaS MaraJÓ i
afuá-cachoeira do arari-chaves-Muaná-Ponta de Pedras-Salvaterra-Santa cruz do 

arari-São Sebastião da Boa Vista-Soure

cir MaraJÓ 
i – SUS/Pa

Portaria Nº 03 de 28 de abril de 2021.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
 - considerando o regimento interno da cir – Marajó i, no que se refere 
à Secretaria Executiva da cir – (resolução nº 08 de 14 de dezembro de 
2018) em especial ao art. 6º, do capítulo ii – da composição.
resolve:
art. 1º - Nomear a contar do dia 28/04/2021, os seguintes servidores do 
7º centro regional de Saúde, como titulares e suplentes:
• Raquel de Jesus Moraes Gomes, Matrícula 5908945-3 - Divisão Técni-
ca/7crS.
Suplente: Josyenne Maria de Sousa Silva Portal – Matrícula 5719391-41
• José Bitencourt Prazeres – Matrícula 946902/1 - Divisão Administrati-
va/7crS.
Suplente: roberto afonso Nery da conceição– Matrícula 5095026-1
• André Pereira Fonseca Junior – Matrícula 5955695-1 - Divisão de Organi-
zação, controle e avaliação/7crS
Suplente: daisy rejane aguiar dos reis Matrícula 54194740-1
• Tássia Camila de Souza Pinheiro - Matrícula 5933134-4, Divisão de En-
demias /7crS
Suplente: fabiola Paiva ribeiro, Matrícula 57197952-1
• Viviane dos Santos Viana de Almeida – Matrícula 5853966-2 – Divisão de 
Vigilância em Saúde
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se ás disposições em contrário.
Belém, 28 de abril de 2021.
Valdinei Silva Teixeira Junior
diretor do 7ºcrS/Presidente da cir Marajó i

Protocolo: 652161
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cir
MaraJÓ i – SUS/Pa

coMiSSÃo iNTErGESTorES rEGioNaiS do SiSTEMa ÚNico do Pará
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa

7º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – rEGiÃo daS ilHaS MaraJÓ i
afuá-cachoeira do arari-chaves-Muaná-Ponta de Pedras-Salvaterra-Santa cruz 

do arari-São Sebastião da Boa Vista-Soure

cir MaraJÓ i – 
SUS/Pa

Portaria Nº 04 de 28 de abril de 2021.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
 - considerando o regimento interno da cir – Marajó i, no que se refere 
à Secretaria Executiva da cir – (resolução nº 08 de 14 de dezembro de 
2018) em especial ao art. 6º, do capítulo ii – da composição.
resolve:
art. 1º - Nomear a contar do dia 28/04/2021, os representantes Munici-
pais que constituirão a cir Marajó i, os seguintes Secretários Municipais 
de Saúde, que compõem a Região de Saúde, conforme definido no Plano 
diretor de regionalização:
- afuá – Henrique Sandro lopes da cunha
-cachoeira do ararí – Jair avelar Moreira
-chaves – leonardo Macedo lobato
-Muaná – claudia Maria Moraes de andrade
-Ponta de Pedras –
-Salvaterra – andrey Bastos Teixeira
-Santa cruz do ararí – cleiton anderson Siqueira Mota
-São Sebastião da Boa Vista – Benedito Moraes Barreto Junior
-Soure – Maria Helena Nazaré Gomes
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se ás disposições em contrário.
Belém, 28 de abril de 2021.
Valdinei Silva Teixeira Junior
diretor do 7ºcrS/Presidente da cir Marajó i

Protocolo: 652164
 

cir
MaraJÓ i – SUS/Pa

coMiSSÃo iNTErGESTorES rEGioNaiS do SiSTEMa ÚNico do Pará
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa

7º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – rEGiÃo daS ilHaS MaraJÓ i
afuá-cachoeira do arari-chaves-Muaná-Ponta de Pedras-Salvaterra-Santa 

cruz do arari-São Sebastião da Boa Vista-Soure

cir MaraJÓ i – 
SUS/Pa

Portaria Nº 02 de 28 de abril de 2021.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
 - considerando o regimento interno da cir – Marajó i, no que se refere 
à Secretaria Executiva da cir – (resolução nº 08 de 14 de dezembro de 
2018) em especial ao art. 6º, do capítulo ii – da composição.
resolve:
art. 1º - Nomear a contar do dia 28/04/2021, o servidor amarildo da fon-
seca Macedo. Matrícula 0720917-10, na função de Secretário Executivo 
da cir Marajó i.E ainda como apoio técnico – administrativo a servidora 
Tereza claudia cardoso Guedes, Matrícula 57188841-1.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se ás disposições em contrário.
Belém, 28 de abril de 2021.
Valdinei Silva Teixeira Junior
diretor do 7ºcrS/Presidente da cir Marajó i

Protocolo: 652152
 

cir
MaraJÓ i – SUS/Pa

coMiSSÃo iNTErGESTorES rEGioNaiS do SiSTEMa ÚNico do Pará
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa

7º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – rEGiÃo daS ilHaS MaraJÓ i
afuá-cachoeira do arari-chaves-Muaná-Ponta de Pedras-Salvaterra-Santa 

cruz do arari-São Sebastião da Boa Vista-Soure

cir MaraJÓ i – 
SUS/Pa

Portaria Nº 01 de 28 de abril de 2021.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e, - considerando o regimento interno da cir – 
Marajó i, no que se refere à Secretaria Executiva da cir – (resolução nº 
08 de 14 de dezembro de 2018) em especial ao art. 6º, do capítulo ii – da 
composição.
resolve:
art. 1º - Nomear o diretor regional: Valdinei Silva Teixeira Junior, como 
Presidente da cir Marajó i em substituição a andré João Brandão Qua-
resma.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se ás disposições em contrário.
Belém, 28 de abril de 2021.
Valdinei Silva Teixeira Junior
diretor do 7ºcrS/Presidente da cir Marajó i

Protocolo: 652122

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria n.º 052/2021
Breves (Pa), 30 de abril o de 2021.
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de fevereiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de Feve-
reiro de 2021.
rESolVE:
dETErMiNar, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94, o servidor 
clEBEr daNiEl SoarES da SilVa, cargo: agente administrativo, matrí-
cula nº 54191971/1, lotado no 8º centro regional de Saúde, 01 (um) 
mês de licença prêmio, correspondente a parte do triênio de 19/08/2014 
a 18/08/2017.
aUToriZar, que o servidor goze 30 (trinta) dias de licença prêmio, no 
período de 16/06 a 15/07/2021.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crS/BrEVES
Portaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 651980

diÁria
.

Portaria Nº 057 de 04 de Maio de 2021
objetivo: realizar monitoramento e supervisão nas ações de controle da 
dengue, chikungunya, Zika e febre amarela urbana realizadas pelo mu-
nicípio.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): Walter Jardel leão da Paes, 4,5 diárias de 17 à 21/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 652140
Portaria Nº 056 de 04 de Maio de 2021
objetivo: realizar capacitação em sistema Gerenciador de ambiente la-
boritorial - Gal.
origem: BrEVES/Pá - MElGaÇo/Pa.
Servidor (es): cláudio daniel leão de Nazaré, 3,5 diárias de 10 à 
13/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 652136
Portaria Nº 058 de 04 de Maio de 2021
objetivo: Participar juntamente com a equipe do Nível central de Belém 
da ação de Supervisão das Unidades de diagnósticos e Tratamento de 
Malária UDTs. E monitoramento dos sistemas de informação e notificação 
SiVEP-Malária nesse município.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): Weldeci castro de oliveira, 4,5 diárias de 11 à 15/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 652142
Portaria Nº 058 de 04 de Maio de 2021
objetivo: Para tratar sobre assessoramento na organização dos serviços 
de saúde, visando uma assistência de qualidade a população do município.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): ana Ângela fialho félix, 3,5 diárias de 05 à 07/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 652165
Portaria Nº 054 de 04 de Maio de 2021
objetivo: realizar capacitação de agente de campo, supervisor de campo e 
coordenador de campo referente ao programa da dengue.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): francisco de assis ferreira leão, 11,5 diárias de 10 à 
21/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 652128
Portaria Nº 055 de 04 de Maio de 2021
objetivo: capacitar a técnica responsável pela coordenação municipal do 
PNcd, para acessar o sistema de informação do referido programa.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): João otávio Gomes de oliveira, 5,5 diárias de 10 à 
15/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 652132

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº 100 de 29 de abril de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão para implantação e Treinamento 
do Sistema SiSrEG.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
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destino: itaituba Pá – Brasil
Período: 22/04/2021 a 24/04/2021 / N° de diária: 2,5 (duas diárias e meia)
Servidor:
ademir Quaresma ferreira
cPf:149.025.832-91
Matrícula: 498843
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 651901
Portaria de diÁria Nº99 de 29 de abril de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: implantação e Treinamento do Sistema SiSrEG
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: itaituba/Pa – Brasil.
Período: 22/04/2021 a 24/04/2021 / N° de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)
Servidores:
danilo Waldano dos Santos Silva
cPf: 934.696.402-20
Matrícula: 58972801
cargo: agente administrativo
Márcia Teixeira Brito.
cPf: 674.177.872-15.
Matrícula: 57191560/2.
cargo: Téc. Enfermagem.
rogerio Tiago fonseca Vieira
cPf: 790.825.212-53
Matrícula: 572251232
cargo: Téc. Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 651938

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 05  de 27 de NoVeMBro de 2020
a comissão intergestores regional Tapajós – cirT/SUS/9ºcrS/SESPa, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando que a lei nº 8.080, de 19 de 
setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes;
considerando a PorTaria Nº 1.863/GM, de 29 de Setembro de 2003, que 
institui a Política Nacional  de atenção às Urgências, a ser implantadas 
em todas  as unidades federadas, respeitadas as competências das três 
esferas de gestão;
considerando a PorTaria Nº 432 de 02 de Março de 2010 que Habilita 
Unidade de Pronto atendimento- UPa 24H, no Município de itaituba, na qual 
determina que o fundo Nacional de Saúde adote medidas necessárias à 
transferência regular e automática do incentivo financeiro de investimento 
estabelecido no art.4º da Portaria GM/MS nº 1.020, de 13 de Maio de 2019, 
na forma definida no art.5º da mesma Portaria , para o Fundo Municipal de 
Saúde de itaituba-Pa;
considerando a PorTaria Nº 1.277 de 26 de Junho de 2013 que cria 
incentivo financeiro de investimento destinado à aquisição de equipamentos 
médico-hospitalares e mobiliários pelos entes federativos para Unidades de 
Pronto atendimento -UPa 24H, Novas e ampliadas;
considerando a Portaria de consolidação nº 3 de 28 de Setembro e Portaria 
de consolidação nº 6 de 28 de Setembro de 2017;
considerando a  necessidade de aprimorar as condições para a implemen-
tação de todos os componentes da Política Nacional de atenção às Urgências;
r E S o l V E:
art. 1º - aprovar o início de funcionamento da Unidade de Pronto atendi-
mento UPa -24 localizado no Município de itaituba, ocorrido no dia 18 de 
Maio de 2020, conforme Visita Técnica realizada pela coordenação regio-
nal da rede de atenção às  Urgência e Emergência, no dia 28 de outubro 
de 2020.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 27 de Novembro de 2020.
risonilson abreu da Silva  fernanda Jaqueline Teixeira cardoso
diretor interino /9ºcrS/SESPa  Secretária Municipal de Saúde de rurópolis
PorTaria Nº 0889 de 06/11/2020

Protocolo: 651824
resoLUÇÃo Nº 005 de 06 deZeMBro de 2019
a comissão intergestores regional do Tapajós – cirT no uso de suas atri-
buições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a PorTaria Nº 1097 GM/MS, de 22 de maio de 2006, que 
define que o processo da Programação Pactuada e Integrada da Assistência 
em Saúde seja um processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde;
- considerando a resolução ciB/Pa nº 182, de 22 de setembro de 2011, 
que pactua a Norma Técnica para ordenação de fluxos de Processos de 
revisão e reprogramação Pactuada e integrada da assistência – PPi;
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
do Tapajós/Pa, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional do Tapajós/Pa e aprovação em reunião extraordinária do dia 06 
de dezembro de 2019.
resolve:
art. 1º- aprovar com anuência do município Santarém para a repactuação 
solicitada pelo município de Novo Progresso.
Art. 2º- Aprovar a proposta de remanejamento de recursos financeiros 
para os serviços de Novo Progresso, conforme quadro anexo.

art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém, 06 de dezembro de 2019.
Jorge Eymar de Matos Silva fernanda Jackeline Teixeira cardoso
PrESidENTE da cirBa/SUS/9ºcrS/SESPa  SEcrETária MUNiciPal 
dE SaÚdE dE rUrÓPoliS

Protocolo: 651827
resoLUÇÃo Nº 04 de 28 de FeVereiro de 2020
a comissão intergestores regional Baixo amazonas – cirBa/SUS/9ºcrS/
SESPa, no uso de suas atribuições legais, e considerando que a lei nº 
8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes;
-considerando a PorTaria Nº 874/GM/MS, de 16 de maio de 2013, que 
institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede 
de Atenção à Saúde às Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS);
-Considerando o lançamento do Programa Nacional de Controle do Câncer 
do colo do Útero, em 2010, e a publicação das diretrizes para rastreamen-
to do Câncer do Colo do Útero, em 2011, pelo Instituto Nacional do Câncer 
José alencar Gomes da Silva (iNca/SaS/MS);
considerando o Plano de ações Estratégicas para o Enfrentamento das 
doenças crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011 - 2022, em especial 
no seu eixo iii, que se refere ao cuidado integral das dcNT e às ações de 
prevenção e qualificação do diagnóstico precoce e tratamento do câncer 
de colo de útero;
Considerando o Caderno de Atenção Básica nº 13 - Controle dos Cânceres 
do colo do Útero e da Mama e as diretrizes Brasileiras para o rastreamento 
do Câncer do Colo do Útero;
considerando que o exame citopatológico do colo do útero é reconhecida-
mente método de rastreamento para detecção do câncer de colo de útero, 
bem como de lesões precursoras;
considerando a PorTaria Nº 3.388, de 30 de dezembro de 2013 que 
redefine a qualificação nacional em citopatologia na prevenção do câncer 
do colo do útero (QUALICITO), no âmbito da rede de atenção à saúde das 
pessoas com doenças crônicas.
Considerando a Portaria GM nº 1.097 de 22/05/2006 que define a Progra-
mação Pactuada e integrada da assistência em Saúde seja um processo 
instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde;
considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional do Baixo amazonas-cirBa, em reunião ordinária ocorrida em 
28/02/2020, constante em ata.
r E S o l V E:
art. 1º - aprovar a Pactuação entre o Município de Monte alegre e Santa-
rém de serviço de leitura de exames citopatológicos em conformidade aos 
anexos ii e iii da Portaria Nº3.388 de 30 de dezembro de 2013.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 28 de fevereiro de 2020.
Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos dayane da Silva lima
PrESidENTE da cirBa/SUS/9ºcrS/SESPa SEcrETária MUNiciPal dE 
SaÚdE dE SaNTarÉM

Protocolo: 651830
resoLUÇÃo Nº 04  de 30 de novembro de 2020
a comissão intergestores regional Tapajós – cirT/SUS/9ºcrS/SESPa, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando que a lei nº 8.080, de 19 de 
setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes;
considerando a PorTaria Nº 1.863/GM, de 29 de Setembro de 2003, que 
institui a Política Nacional  de atenção às Urgências, a ser implantadas 
em todas  as unidades federadas, respeitadas as competências das três 
esferas de gestão ;
considerando a PorTaria Nº 432 de 02 de Março de 2010 que Habilita 
Unidade de Pronto atendimento- UPa 24H, no Município de itaituba, na qual 
determina que o fundo Nacional de Saúde adote medidas necessárias à 
transferência regular e automática do incentivo financeiro de investimento 
estabelecido no art.4º da Portaria GM/MS nº 1.020, de 13 de Maio de 2019, 
na forma definida no art.5º da mesma Portaria , para o Fundo Municipal de 
Saúde de itaituba-Pa;
considerando a PorTaria Nº 1.277 de 26 de Junho de 2013 que cria 
incentivo financeiro de investimento destinado à aquisição de equipamentos 
médico-hospitalares e mobiliários pelos entes federativos para Unidades de 
Pronto atendimento -UPa 24H, Novas e ampliadas;
considerando a Portaria de consolidação nº 3 de 28 de Setembro e Portaria 
de consolidação nº 6 de 28 de Setembro de 2017;
considerando a  necessidade de aprimorar as condições para a implementa-
ção de todos os componentes da Política Nacional de atenção às Urgências;
r E S o l V E:
art. 1º - aprovar o início de funcionamento da Unidade de Pronto atendi-
mento UPa -24 localizado no Município de itaituba, ocorrido no dia 18 de 
Maio de 2020, conforme Visita Técnica realizada pela coordenação regio-
nal da rede de atenção às  Urgência e Emergência, no dia 28 de outubro 
de 2020.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 30 de novembro de 2020.
Marcela Giovana Gusmão Tolentino fernanda Jaqueline Teixeira cardoso
PrESidENTE da cirBa/SUS/9ºcrS/SESPa  SEcrETária MUNiciPal dE 
SaÚdE dE rUrÓPoliS

Protocolo: 651834
resoLUÇÃo Nº 03 de 25 de seteMBro de 2020
a comissão intergestores regional do Tapajós – cirT/SUS/9ºcrS/SESPa, 
no uso de suas atribuições legais, e considerando que a lei nº 8.080, de 
19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
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proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes;
considerando o Parecer nº sn /2020 – PGE, que versa sobre calamidade 
pública, situação de emergência de saúde. decreto legislativo federal nº 
06/2020. decreto legislativo Estadual nº 02/2020, contratação temporá-
ria de médicos intercambistas remanescentes do Projeto “mais médicos 
para o Brasil”. lei federal nº 12.851/2013. lei complementar Estadual nº 
131/2020. liNdB. Possibilidade Excepcional.
considerando a resolução nº 64 de 09 de junho de 2020 da comissão 
intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa;
considerando a resolução nº 71 de 03 de agosto de 2020 da comissão 
intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa;
considerando o cenário estabelecido pela pandemia de coVid-19, a si-
tuação de emergência em saúde pública e a necessidade de profissionais 
médicos para atuarem nas atividades de enfrentamento da situação de 
crise nos municípios do interior do estado;
considerando a deliberação consensual da comissão intergestores regional do 
Tapajós, em reunião ordinária ocorrida em 25/09/2020, constante em ata.
r E S o l V E:
art. 1º - aprovar a permanência dos médicos do Programa Mais Médicos
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 25 de setembro de 2020
Marcela Giovana Gusmão Tolentino  fernanda Jaqueline Teixeira cardoso
PrESidENTE da cirBa/SUS/9ºcrS/SESPa  SEcrETária MUNiciPal dE 
SaÚdE dE rUrÓPoliS

Protocolo: 651837
resoLUÇÃo N.º 08 de 27 de NoVeMBro de  2020
a comissão intergestores regional do Baixo amazonas no uso de suas 
atribuições legais e,
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 1044/GM de 01.06.2004, que objetiva 
a organização de redes articuladas e resolutivas de serviços, estimulando 
a organização da rede de atenção no nível microrregional, garantindo 
à população o acesso qualificado aos serviços de saúde e a indução do 
processo de descentralização;
CONSIDERANDO o Ofício nº 037/2020 da Câmara Municipal de Curuá (Po-
der legislativo), o qual solicita ao Governador do Estado do Pará a cons-
trução de um hospital;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 003/2020 de 17.09.2020, do conselho Mu-
nicipal de Saúde, que aprova o Perfil Assistencial para construção do Hos-
pital de Pequeno Porte (HPP) com 22 leitos;
coNSidEraNdo a resolução da cirBaT nº 08 de 27/11/2020 que aprovou 
Perfil Assistencial para construção do Hospital Municipal de Curuá;
coNSidEraNdo a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) do Baixo amazonas, em reunião ordinária, ocorrida em 27 
novembro de 2020.
rESolVE:
art. 1º - aprovar por consenso que a construção do Hospital de Pequeno 
Porte com 22 leitos, município de curuá.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pará, 27/11/2020
risonilson abreu da silva  dayane da Silva lima
Presidente da cirT/9º crS/SESPa  Secretária Municipal de Saúde de Santarém

Protocolo: 651840
resoLUÇÃo Nº 12 de 25 de oUtUBro de 2019
a comissão intergestores regional Baixo amazonas – cirBa/SUS/9ºcrS/
SESPa, no uso de suas atribuições legais, e considerando que a lei nº 
8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes;
-considerando a PorTaria Nº 874/GM/MS, de 16 de maio de 2013, que 
institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede 
de Atenção à Saúde às Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS);
-Considerando o lançamento do Programa Nacional de Controle do Câncer 
do colo do Útero, em 2010, e a publicação das diretrizes para rastreamen-
to do Câncer do Colo do Útero, em 2011, pelo Instituto Nacional do Câncer 
José alencar Gomes da Silva (iNca/SaS/MS);
considerando o Plano de ações Estratégicas para o Enfrentamento das 
doenças crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011 - 2022, em especial 
no seu eixo iii, que se refere ao cuidado integral das dcNT e às ações de 
prevenção e qualificação do diagnóstico precoce e tratamento do câncer 
de colo de útero;
Considerando o Caderno de Atenção Básica nº 13 - Controle dos Cânceres 
do colo do Útero e da Mama e as diretrizes Brasileiras para o rastreamento 
do Câncer do Colo do Útero;
considerando que o exame citopatológico do colo do útero é reconhecida-
mente método de rastreamento para detecção do câncer de colo de útero, 
bem como de lesões precursoras;
considerando a PorTaria Nº 3.388, de 30 de dezembro de 2013 que 
redefine a qualificação nacional em citopatologia na prevenção do câncer 
do colo do útero (QUALICITO), no âmbito da rede de atenção à saúde das 
pessoas com doenças crônicas.
Considerando a Portaria GM nº 1.097 de 22/05/2006 que define a Progra-
mação Pactuada e integrada da assistência em Saúde seja um processo 
instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde;
considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional do Baixo amazonas-cirBa, em reunião ordinária ocorrida em 
25/10/2019, constante em ata.
r E S o l V E:
art. 1º - aprovar a Pactuação entre o Município de almeirim e Santarém de 
serviço de leitura de exames citopatológicos em conformidade aos anexos 
ii e iii da Portaria Nº3.388 de 30 de dezembro de 2013.

art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 25 de outubro de 2019.
Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos dayane da Silva lima
PrESidENTE da cirBa/SUS/9ºcrS/SESPa SEcrETária MUNiciPal dE 
SaÚdE dE SaNTarÉM

Protocolo: 651811
resoLUÇÃo Nº 0015 de 06 de deZeMBro de 2019
a comissão intergestores regional do Tapajós no uso de suas atribuições 
legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a PorTaria Nº 1097 GM/MS, de 22 de maio de 2006, que 
define que o processo da Programação Pactuada e Integrada da Assistência 
em Saúde seja um processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde;
- considerando a resolução ciB/Pa nº 182, de 22 de setembro de 2011, 
que pactua a Norma Técnica para ordenação de fluxos de Processos de 
revisão e reprogramação Pactuada e integrada da assistência – PPi;
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
do Tapajós/Pa, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional do Tapajós/Pa e aprovação em reunião extraordinária do dia 06 
de dezembro de 2019.
resolve:
art. 1º- aprovar com anuência do município Santarém para a repactuação 
solicitada pelo município de Novo Progresso.
Art. 2º- Aprovar a proposta de remanejamento de recursos financeiros 
para os serviços de Novo Progresso, conforme quadro anexo.
art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pará, Santarém (Pa), 6 de dezembro de 2019.
Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos
diretora 9º centro regional de Saúde
Presidente da cirT
fernanda Jaqueline Teixeira cardoso
Secretário Municipal de Saúde derurópolis

Protocolo: 651808
resoLUÇÃo Nº 007 de 27 de NoVeMBro de 2020
a comissão intergestores regional do Baixo amazonas – cirBaSUS/9crS/
SESPa no uso de suas atribuições legais e,
considerando a lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtorno mentais e redireciona o modelo de 
assistência em saúde mental; e
considerando a portaria GM/MS 336/2002, que regulamenta o funciona-
mento dos centros de atenção  Psicossocial (caPS); e
considerando a Portaria GM/MS  nº 3.088/2011, que institui a rede de 
atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e
- considerando a resolução ciB/Pa nº 186 de 19/10/2011 que aprova as 
alterações do regimento interno da ciB, em especial o artigo 8º, inciso Xi, 
que estabelece como uma das competências das comissões intergestores 
regional – cir, a aprovação dos projetos de implantação/expansão das 
Estratégias agentes comunitários de saúde, Saúde da família/Saúde Bu-
cal, centros de atenção Psicossocial-caPS e Núcleos de apoio à Saúde da 
família – NaSf.
- considerando a deliberação consensual da comissão intergestores regio-
nal Baixo amazonas, ocorrida no dia 27/11/2020 através de reunião virtual 
através do GooGlE MEET constante em ata;
resolve:
art. 1º aprovar o projeto de implantação do caPS Juruti, do município de Juruti,
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém, 27 de novembro  de 2020.
riSoNilSoN aBrEU da SilVa
Presidente interino da cirBa e cirT/SUS/9ºcrS/SESPa
dayane da Silva lima
Secretário Municipal de Saúde de Santarém

Protocolo: 651814
resoLUÇÃo Nº 06 de 27 de Maio de 2020
a comissão intergestores regional Baixo amazonas – cirBa/SUS/9ºcrS/
SESPa, no uso de suas atribuições legais, e considerando que a lei nº 
8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes;
considerando a PorTaria Nº 2.436/GM, de 21 de Setembro de 2017, que 
aprova a Política Nacional de atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS);
Considerando a PORTARIA Nº 837 de 09 de Maio de 2014 que redefine 
o arranjo organizacional das Equipes Saúde da família ribeirinha (ESfr) 
e das Equipes de Saúde da família fluviais (ESff) dos municípios da 
amazônia legal e do Pantanal Sul- Mato-Grossense;
Considerando a PORTARIA Nº 1.229 de 06 de Junho de 2014 que redefine 
os valores de incentivo financeiro mensal de custeio das Equipes de Saúde 
da família ribeirinhas (ESfr), das Equipes de Saúde da família (ESff) e 
das Unidades Básicas de Saúde fluviais(UBS;
Considerando a importância de ampliar e qualificar o acesso das populações 
ribeirinhas, dispersas e distantes no território brasileiro, às ações e serviços 
da atenção Básica, atendendo as reais necessidades de saúde do usuário;
considerando que o Plano de trabalho elaborado pelo município de 
Santarém, apresenta as especificidades normatizadas pela Portaria de 
consolidação Nº 02 Seção iii e iV(PorTaria Nº 1.229 de 06 de Junho de 
2014) e que em visita in loco à embarcação e mediante análise do Projeto, 
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constatou-se que o acesso da população ribeirinha aos serviços de saúde 
se dá por meio fluvial, contando com 26 comunidades e 3.691 pessoas 
a serem atendidas pela Equipe, atendendo o quantitativo populacional 
preconizado pela Política Nacional da atenção Básica.
considerando que o Projeto possui programação de viagens/ano com iti-
nerário das comunidades atendidas, considerando o retorno da equipe de 
Saúde da família fluvial a cada 60 dias, circuito de deslocamento da Uni-
dade, especificando comunidades ribeirinhas a serem atendidas e os rios 
os quais a Unidade Básica de saúde fluvial percorrerá;
Considerando que a gestão municipal apresenta proposta de fluxo dos usu-
ários para garantia de referência aos serviços de saúde, garantindo atendi-
mento de urgência e organização das ações da equipe, com a finalidade de 
garantir a continuidade do atendimento da população adscrita.
considerando que a Unidade Básica  de Saúde fluvial dispõe de estrutura 
física, mobiliários e equipamentos necessários, assim como também, pos-
sui consultório odontológico adequado para a realização do atendimento ao 
usuário, conforme preconiza a Portaria Nacional da atenção Básica;
considerando o artigo 26 do regimento interno da comissão interges-
tores-ciB-Pa que estabelece que “ao Presidente da ciB e cir, compete 
aprovar “ad referendum, pleitos urgentes e  que não possam ser pactuados 
pela plenária, devendo o assunto ser submetido à pactuação na reunião 
ordinária subsequente.
r E S o l V E:
art. 1º - aprovar “ad referendum” o credenciamento de 01(uma) Equi-
pe Saúde da família fluvial ampliada com Equipe de Saúde Bucal Moda-
lidade-01 vinculada à Unidade Básica de Saúde auristela Bentes- cNES 
0077968 do município de almeirim-Pa mais equipe ampliada (02 micros-
copistas, 09 Técnicos em Enfermagem, 01 técnico em laboratório, 01 En-
fermeiro e 01 farmacêutico Bioquímico) e 02 (duas) Unidades de apoio e 
04(quatro) embarcações de pequeno porte.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém-Pa, 27 de Maio de 2020
Marcela Giovana Gusmão Tolentino  dayane da Silva
PrESidENTE da cirBa/SUS/9ºcrS/SESPa  SEcrETária MUNiciPal dE 
SaÚdE dE SaNTarÉM

Protocolo: 651821
resoLUÇÃo Nº 016 de 06 de deZeMBro de 2019
a comissão intergestores regional do Tapajós– cirT/SUS/9crS/SESPa no 
uso de suas atribuições legais e,
considerando a lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtorno mentais e redireciona o modelo de 
assistência em saúde mental; e
considerando a portaria GM/MS 336/2002, que regulamenta o funciona-
mento dos centros de atenção  Psicossocial (caPS); e
considerando a Portaria GM/MS  nº 3.088/2011, que institui a rede de 
atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e
- considerando a resolução ciB/Pa nº 186 de 19/10/2011 que aprova as 
alterações do regimento interno da ciB, em especial o artigo 8º, inciso Xi, 
que estabelece como uma das competências das comissões intergestores 
regional – cir, a aprovação dos projetos de implantação/expansão das 
Estratégias agentes comunitários de saúde, Saúde da família/Saúde Bu-
cal, centros de atenção Psicossocial-caPS e Núcleos de apoio à Saúde da 
família – NaSf.
- considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional do Tapajós, ocorrida no dia 06/12/2019 através de reunião PrESEN-
cial  constante em ata;
resolve:
art. 1º aprovar o projeto de implantação do caPS ad do município de itaituba,
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santarém, 06 de dezembro de 2019.
Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos
diretora 9º centro regional de Saúde
Presidente da cirT
fernanda Jaqueline Teixeira cardoso
Secretário Municipal de Saúde de rurópolis

Protocolo: 651805

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria N° 165/2021, de 28/04/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para Supervisionar e 
acompanhar atividades em campo, Planejar in loco o mapeamento dos 
quarteirões por localidades, Ministrar Curso Intensivo na Certificação e 
instrumentação de acE e acS e realizar borrifação extradomiciliar com 
equipamento motorizado para conter o avanço de casos de dengue
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): distrito de castelo de Sonhos e cachoeira da Serra
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 14,5 diárias 
(completa) de 08/05/2021 a 22/05/2021
ordenador de despesa:
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 652038

Portaria N° 163/2021, de 28/04/2021
Portaria individual
objetivo: Supervisionar e acompanhar atividades em campo, Planejar in 
loco o mapeamento dos quarteirões por localidades e Ministrar curso in-
tensivo na Certificação e Instrumentação de ACE e ACS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): distrito de castelo de Sonhos e cachoeira da Serra
Servidor: 5426464/1/ JoSÉ GUilHErME SoUZa SilVa (agente de contro-
le de Endemias) / 14,5 diárias (completa) de 08/05/2021 a 22/05/2021
ordenador de despesa:
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 652028
Portaria N° 166/2021, de 28/04/2021
Portaria coletiva
objetivo: realizar supervisão direta nas UdT`s dos referidos municípios 
bem como orientações aos novos coordenadores e supervisores de malária 
quanto as ações de malárias no âmbito municipal e orientações sobre ge-
orreferenciamento na base municipal
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Brasil Novo, Medicilândia e Uruará
Servidor: 0504215 / JoÃo liMa rEiS (agente de Saúde Pública) / 4,5 
diárias (completa) de 10/05/2021 a 14/05/2021
Servidor: 0504251 / GilBErTo Gil dE araUJo (agente de Saúde Pública) 
/ 4,5 diárias (completa) de 10/05/2021 a 14/05/2021
Servidor: 1086853 / aNToNio PErEira da SilVa (GUarda dE ENdE-
MiaS) / 4,5 diárias (completa) de 10/05/2021 a 14/05/2021
ordenador de despesa:
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 652031
Portaria N° 167/2021, de 28/04/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar supervisão 
direta nas UdT`s dos referidos municípios bem como orientações aos no-
vos coordenadores e supervisores de malária quanto as ações de malárias 
no âmbito municipal e orientações sobre georreferenciamento na base mu-
nicipal
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Brasil Novo, Medicilândia e Uruará
Servidor: 5155452-1/ JaNdUY SiMÃo (Motorista) / 4,5 diárias (completa) 
de 10/05/2021 a 14/05/2021
ordenador de despesa:
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 652033
Portaria N° 164/2021, de 28/04/2021
Portaria coletiva
objetivo: realizar borrifação extradomiciliar com equipamento motorizado 
para conter o avanço de casos de dengue
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): distrito de castelo de Sonhos
Servidor: 0504198 / EliSEU cElES (agente de Saúde Pública) / 14,5 diá-
rias (completa) de 08/05/2021 a 22/05/2021
Servidor: 0504185 / GEraldo frEiTaS dE SoUSa (GUarda dE ENdE-
MiaS) / 14,5 diárias (completa) de 08/05/2021 a 22/05/2021
ordenador de despesa:
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 652035

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

Portaria Nº 016 de 04 de Maio de 2021
fundamento legal: decreto Nº 2819 de 06 de Setembro de 1994.
Objetivo: participar, acompanhar e qualificar serviços de rede de atenção 
psicossocial, objetivando realizar atividade técnica de monitoramento a fim 
de elaborar relatório subsidiar habilitação de serviço de leito em Parauapebas,
destino: Marabá/ canaã dos carajás e Parauapebas.
Período: 10 a 14 /05/2021
N° de diárias: (4,5 quatro diária e meia)

SErVidor carGo MaTricUla

Vaniscleia deise Pereira de oliveira Técnico de Enfermagem 57206596/1

Ordenador: Irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 652115
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 221 de 04 de Maio de 2021.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 05 a 09.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém
objetivo: conduzir os Técnicos da divisão em Saúde
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 651923
Portaria Nº 220 de 04 de Maio de 2021.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 04.05.2021.
Nº de diárias: 0,5 (meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção
objetivo: conduzir os Técnicos da divisão Técnica
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 651925
Portaria Nº 222 de 04 de Maio de 2021
Nome: daiana ferreira Sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/Siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Período: 04 à 05.05.2021
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção
 objetivo: reunião do processo seletivo de agentes comunitário de Saúde 
e agente de combate as Endemias com comissão organizadora e conselho 
Municipal no município de redenção
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 651951

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

secretaria de estado de saúde Pública – sesPa
13º centro regional de saúde
Portaria N° 02 de 09 de JaNeiro de 2020
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 5319/2019-ccG 
de 19 de Dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34068 de 20/12/2019;
r E S o l V E:
i- rEVoGar a PorTaria N° 049 de 14 de Junho de 2019, publicada no d.o.E 
nº 33998 de 02/06/2019 que designou servidores para desenvolverem 
funções da divisão Técnica do 13° crS/SESPa;
ii- dESiGNar os servidores abaixo relacionados para desenvolverem as 
respectivas funções no âmbito do 13º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, na 
divisão Técnica;

Servidor (a) Matricula cargo função

arialdo João Sanches de 
oliveira 5265983-2 Téc. Enfermagem Técnico de Vigilância Sanitária

denilton de castro Tavares 5850940-3 farmacêutico
coordenador de assistência farmacêutica; Técnico de 
Vigilância sanitária; Responsável por drogas e medi-

camentos do 13º crS (recebimento, armazenamento, 
controle, distribuição e avaliação).

Maria do Espirito Santo 
corrêa dos Prazeres
(Suporte Técnico)

5959503-1 farmacêutico

francisca Solange alencar 
dos Santos 5108420-1 ag. administrativo

 

coordenadora de atenção Básica; NaSf; ESUS/SiSaB; 
Saúde da criança; Saúde do adolescente; Saúde 

da mulher; Saúde do homem; SiScaN; Pré-Natal; 
saúde do idoso; SiNaN-interlocutor regional; SiM e 
SINASC-Interlocutora; Vigilância do óbito e indicado-
res pertinentes ao óbito e nascimento; PMaQ; PSE; 

interlocutora do comitê mortalidade materna.

carlena Souza Pelais 5959506-1 Psicóloga Suporte técnico na Saúde do adolescente

francisco alves da Silva 
Neto 57200855-2 ag. administrativo

coordenador regional do Planejamento familiar; apoio 
administrativo as IST’s, Sífilis e Hepatites; Interlocutor 
SiSloGlaB; interlocutor dos programas de Nutrição 

(NutriSUS, bolsa família, Programa vitamina a, promo-
ção da saúde e da alimentação adequada e saudável; 

vigilância alimentar e nutricional.

ionilson alves da Silva 5900470-1 Marinheiro f. 
convés responsável pela organização e controle da rede de 

frios; recebimento e dispensação de imunológicos 
e insumos.Marinho carvalho Batista

(Suporte Técnico) 57210250-2 ag. administrativo

João Batista Pinheiro 0505204 agente de Saúde 
Pública

Coordenador de Vigilância ambiental e Saúde do 
trabalhador.

carlena Souza Pelais 5959506-1 Psicóloga Suporte técnico na Saúde do trabalhador.
Paulo dos Santos Guima-

rães Junior 5108454-1 datilografo Técnico de Vigilância Sanitária.

raquel dos Santos Moreira 5482640-2 odontóloga
 

coordenadora de dcNT’s (hipertensão, diabetes, 
obesidade e inatividade física) insulina; academia 
da saúde; tabagismo; coordenação do NutriSUS e 

saúde bucal.
carlena Souza Pelais

(Suporte Técnico) 5959506-1 Psicóloga

Mairley albuquerque 
Serrão. 57205608-4 Enfermeira

 

Coordenadora de Vigilância em Saúde/Epidemiologia; 
Tuberculose; Hanseníase; cciH; SiVEP dda; SiVEP 
gripe (influenza); GAL; EXAMTEMATICAS (sarampo, 
rubéola e outros); Meningite; chagas (suporte técni-
co); leishmanioses (suporte técnico); Toxoplasmose 
(suporte técnico); acidente antirrábico (suporte téc-
nico); animais peçonhentos (suporte técnico); SraG; 

violência interpessoal; malária (suporte técnico); 
dengue (suporte técnico on-line: SiNaN) e Hepatites 

(suporte Técnico análise SiNaN), coordenadora regio-
nal de Óbitos, nascimento e do comitê de Mortalidade.

obs: Suporte a div. Endemias.

Valéria de Paula Maciel 57191022-1 Enfermeira coordenadora de imunização; EacS/ESf (ribeirinhas, 
Fluvial, Requalifica UBS, Saúde na hora), ribeirinhas.

carlena Souza Pelais 5959506-1 Psicóloga coordenadora Saúde Mental, álcool e outras drogas: 
caPS.

derlane Gaia Barroso 
Nascimento 5959514-1 Enfermeira Coordenadora de IST/AIDS, Sífilis, Hepatites e 

SiSloGlaB.

*Republicado em virtude de complementações adicionais.
(doe nº 34108) de 05/02/2020; (doe nº 34359) de 30/09/2020; 
(doe nº 34452) de 06/01/2021; (doe nº 34560) de 22/04/2021.
iii- Esta portaria entra em vigor a contar de 01/05/2021.
PUBliQUE–SE, rEGiSTrE–SE E cUMPra–SE.
Gabinete do diretor do 13° crS/SESPa em: 04/05/2021
João Elias Sassim da Silva
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 652251

desiGNar serVidor
.

secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº18 de 04 de Maio de 2021.
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 5.319/2019-ccG 
de 19 de Dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34068 de 20/12/2019.
considerando o processo 2021/418972 que solicita a indicação da refe-
rência Técnica de Educação na Saúde e de Humanização do SUS, tendo 
como papel articular e fomentar as ações de Educação na Saúde e das 
Políticas Nacionais de Humanização da assistência e Gestão do SUS-PNH e 
Educação Permanente em Saúde (EPS) na rede de atenção à Saúde- PaS, 
atuando como facilitadores estratégicos na implementação dos princípios 
e diretrizes do SUS.
E ainda considerando a representação do 13ºCRS na Câmara Técnica da 
cir/Tocantins na área de Educação Permanente em Saúde, ciES/Tocantins 
(Construção e desenvolvimento do PAREPS) e as Formações específicas 
para as funções a serem desenvolvidas contidas nas fichas funcionais dos 
respectivos servidores.
r E S o l V E:
arT. 1º. rEVoGar a Portaria nº56 de 31/07/2020 publicada no doE 
nº34299 de 03/08/2020 para efeito de regularização.
arT. 2º. dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para desenvolverem 
as funções de rEfErÊNciaS TÉcNicaS dE EdUcaÇÃo Na SaÚdE-rTES E 
HUMANIZAÇÃO –RTH no âmbito do 13°CENTRO REGIONAL DE SAÚDE:

Servidor (a) Matricula função
antônia denize cardoso damasceno 57190531-1 referencial Técnica de Educação na Saúde-rTES/13ºcrS-Titular

Vicente filho assunção da cruz 57233230-1 referencial Técnica de Educação na Saúde-rTES/13ºcrS-Su-
plente.

francisco alves da Silva Neto 57200855-2 referencial Técnica de Humanização-rTH/13ºcrS-Titular
carlena Souza Pelais 5959506-1 referencial Técnica de Humanização-rTH/13ºcrS-Suplente.

arT. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor do 13° crS/SESPa em: 04/05/2021
João Elias Sassim da Silva
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 651877
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 006/2021
coNTraTo 06/2021 - ProcESSo Nº 2021/329243 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNada: Elizabeth freitas Gonçalves, Matrícula: 5115272-1
oBJETo do coNTraTo: Serviços de Manutenção Preventiva em Equipa-
mentos de comunicação.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 651779

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 06/2021 - 
Processo Nº 2021/329243 -13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 019/2021 – 13ºcrS.
oBJETo: Serviço de Manutenção Preventiva em Equipamentos de comunicação.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: ariValdo dE JESUS alfaia lEao 01745901213 (cNPJ/Nf 
n° 22.864.579/0001-73)
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 04/05/2021 à 03/06/2021.
Valor ESTiMado: r$ 6.000,00 (seis mil reais).
aSSiNaTUra: 04/05/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: PTrES: 908338, 0103000000, Elemento de despesa: 339039.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 651783

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE00670
Valor: r$ 52.048,00
data de Emissão: 23/04/2021
Processo nº 2020/280140
origem: Pregão Eletrônico nº 090/2020
objeto: aquisição de Utensílio para os procedimentos de coleta de material bio-
lógico (sangue, fezes e urina) para a realização dos exames de análises clínicas.
orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 fonte: 0103
contratado: BioSUl ProdUToS diaGNÓSTicoS lTda
cNPJ: 05.905.525/0001-90
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 651999
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE00671
Valor: r$ 17.414,25
data de Emissão: 23/04/2021
Processo nº 2020/280140
origem: Pregão Eletrônico nº 090/2020
objeto: aquisição de Utensílio para os procedimentos de coleta de material bio-
lógico (sangue, fezes e urina) para a realização dos exames de análises clínicas.
orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 fonte: 0103
contratado: aMaZoN MEdical carE EirEli
cNPJ: 29.187.032/0001-20
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 652042

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 306/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria 
Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do irmão da servidora Maria dE loUrdES 
MENEZES ViEira, ocorrido em 16 de abril 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 famí-
lia da servidora Maria dE loUrdES MENEZES ViEira, id. funcional nº 
5105420/3, Enfermeira Generalista, lotada na Gerência de clínica Médi-
ca, no período de 16/04/2021 a 23/04/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 066852 01 55 2021 4 00054 046 0052526 94.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 16/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 651948
Portaria Nº 305/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela PorTaria Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento da genitora do servidor SilVio doS SaN-
ToS coNcEiÇÃo , ocorrido em 31 de Março de 2021, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da fa-
mília do servidor SilVio doS SaNToS coNcEiÇÃo, id. funcional nº 
57192734/1, assistente administrativo, lotado na Gerência de assistência 
farmacêutica , no período de 31/03/2021 a 07/04/2021, conforme certi-
dão de Óbito nº 067595 01 55 2021 4 00495 072 0185805 69.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 31/03/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 30 de abril de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 651957
Portaria Nº 309/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria 
Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do irmão da servidora VaNda Maria lo-
PES dE oliVEira, ocorrido em 08 de abril 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 famí-
lia da servidora VaNda Maria loPES dE oliVEira, id. funcional nº 
57192776/1, Técnica de Enfermagem, lotada na coordenação do co/
PPP, no período de 08/04/2021 a 15/04/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 065623 01 55 2021 4 00027 111 0011029 64.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 08/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 651939
Portaria Nº 308/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria 
Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento da genitora da servidora lUdMilla da Sil-
Va caMarÃo caBral, ocorrido em 13 de abril 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 famí-
lia da servidora lUdMilla da SilVa caMarÃo caBral, id funcional nº 
57221213/3, Médica Pediatra, lotada na Gerência de Neonatologia, no pe-
ríodo de 13/04/2021 a 20/04/2021, conforme certidão de Óbito nº 065656 
01 55 2021 4 00438 247 0172685 79.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 13/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 651942
Portaria Nº 307/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria 
Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do genitor da servidora WaNESSa da Sil-
Va cUNHa, ocorrido em 20 de abril 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 WaNESSa da SilVa cUNHa, id funcional nº 5955190/2, fi-
sioterapeuta, lotada na Gerência do Núcleo Biopsicossocial, no período de 
20/04/2021 a 27/04/2021, conforme certidão de Óbito nº 065656 01 55 
2021 4 00439 194 0172932 35.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 20/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 651945
Portaria Nº 312/2021/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 2020/530245
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rESolVE:
dESiGNar a servidora aNa cláUdia liMa dE SoUZa, matrícula nº 
5671736/2, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada na Gerência da cen-
tral de Processamento de Materiais e Esterilização (GcME), (91) 4009-
2232 e do E-mail: gpme.fscmpa@santacasa.pa.gov.br, cpme@santacasa.
pa.gov.br; para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº061/2021, fir-
mados pela fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do 
Pará - fScMP e a empresa cirUrTEcH coMÉrcio E MaNUTENÇÃo dE 
MaTEriaiS cirÚrGicoS lTda, cNPJ nº 18.836.913/0001-08, para aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar diVErSoS Para USo Na 
GErÊNcia da cENTral dE MaTEriaiS E ESTEriliZaÇÃo (Escova para 
higienização,Pinça Bipolar e cabo para Pinça);
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 29 de abril de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 652129

adMissÃo de serVidor
.

Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e daYSE Maria 
cardoSo doS SaNToS, contratação em caráter de substituição, autori-
zada através do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
cargo: MEdico-coM ESPEcialidadE
data da admissão: 10/03/2021
Vigência: 10/03/2021 a 05/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 651943
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e aTHiENE fErNaN-
dES PiMENTa, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: aGENTE dE arTES PraTicaS
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e flaVio HENri-
QUE GoNcalVES rEiS, contratação em caráter de substituição, autoriza-
da através do Processo nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
cargo: aGENTE dE arTES PraTicaS
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e JEroNiMo dE 
SoUZa coElHo JUNior, contratação em caráter de substituição, autori-
zada através do Processo nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
cargo: aGENTE dE arTES PraTicaS
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e rUTH do Socor-
ro da crUZ PErEira, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2019/459204, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: aGENTE dE arTES PraTicaS
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e caMila alVES 
PErEira , contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/90009, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e aNa PaUla oli-
VEira BarrETo , contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e GaBriEllE alVES 
MENdES , contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2020/1086152, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e JordaNNa Mo-
raES roliM QUEiroZ, contratação em caráter de substituição, autoriza-
da através do Processo nº 2020/1086152, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e SiMoNE do So-
corro GadElHa corrEa ViEira, contratação em caráter de substitui-
ção, autorizada através do Processo nº 2020/486425, não acarretando 
acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.

Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e MarilENE SoU-
Sa caMPoS, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e SilMara WaNdEr-
lEY MaciEl, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e lEila fErrEira Pi-
NHEiro, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e Maria MadalENa 
SoUSa doS SaNToS, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e KaTia SiMoNE 
TriNdadE PaNToJa, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2019/459204, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e raira daNiElE 
cUNHa MarcoNdES, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e carla criSTiNa 
PiNHEiro dE oliVEira, contratação em caráter de substituição, autori-
zada através do Processo nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e JoSE KETlE PiNa 
do NaSciMENTo, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2020/518335, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e HYGor WaGNEr 
BaTalHa dE SoUSa, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2020/609725, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE radioloGia
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e odaGiElSoN 
PaNToJa PiNHEiro, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2019/459204, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e raiMUNda claU-
dia MarTiNS BalBi, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2019/459204, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: BioMEdico
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e Erica criSTiNa 
fErNaNdES dE SoUZa , contratação em caráter de substituição, autori-
zada através do Processo nº 2020/574535, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
cargo: ENfErMEiro
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e caroliNE lo-
BaTo rodriGUES , contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2020/575772, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: fiSioTEraPEUTa
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e aMaNda loBaTo 
PoTiGUar , contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2019/265938, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.



 diário oficial Nº 34.573  29 Quarta-feira, 05 DE MAIO DE 2021

Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e EriKa aNdrEa fri-
Za cHaVES , contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2019/459204, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e larYSSa dE 
aQUiNo SaNTiaGo , contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2020/681478, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: MEdico
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e laYSSa GaBriE-
la MorGado BriTo , contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2019/459204, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: MEdico
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
Partes: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e JErUSa MariaNo 
PorTo liMa, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2020/506004, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico
data da admissão: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 651941

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): JESSica lorENa alVES
id. fUNcioNal:5942952/1
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 01/06/2021
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo:a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2021/449524
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 29 de abril de 2021.

Protocolo: 652189
extrato de termo de distrato
Servidor (a): aNa criSTiNa aZEVEdo lEao
id. fUNcioNal:54190072/3
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 09/03/2021
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo:a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2021/397167
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 03 de maio de 2021.

Protocolo: 652190

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 265/2021-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 2021/273861.
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade a 
servidora SaNMari coSTa fErrEira, id. funcional nº 5943587/1, Servi-
dora em regime de contrato temporário, Médica, no período de 27/02/2021 
a 25/08/2021.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 27 de fevereiro de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 23 de abril de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 652072

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 304/2021 – caPe/GP/FscMP, de 30 de aBriL de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/376131;

rESolVE:
1. TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 692/2020-caPE/GP/fScMP, de 
26/11/2020, 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

adriaNa coElHo lira forTES GMEd MEMBro

lUiZ fErNaNdo dE caSTro rodriGUES GSUP MEMBro

rENaTa SoEiro da SilVa coMP MEMBro

KaTHia SUElY GaYoSo da coSTa GPEd MEMBro

aNToNia Maria GoMES rodriGUES calc MEMBro

GlENda lUciaNa coSTa BraGa GaSf MEMBro

SilVia HElENa SilVa do NaSciMENTo GNEf MEMBro

iSiS SilVa o dE alMEida alMEida GNEo MEMBro

GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE GMEd MEMBro

dioNE Marilia alBUQUErQUE cUNHa dTaS MEMBro

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 30 de abril de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 652197

coNtrato
.

coNtrato: 061/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de material técnico hospitalar diversos para uso na ge-
rência da central de materiais e esterilização (escova para higienização, 
pinça bipolar e cabo para pinça)
Valor: r$ 10.902,40
data de assinatura: 29/04/2021
Vigência: 29/04/2021 a 29/04/2022
PE SrP 003/2021/fScMP - PaE Nº 2020/530245
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: cirUrTEcH coMÉrcio E MaNUTENÇÃo dE MaTEriaiS ci-
rÚrGicoS lTda, cNPJ/Mf nº 18.836.913/0001-08;
Endereço: rua andorinha, 94 - sala B, 2º andar, Portal laranjeiras, caie-
ras/SP, cEP: 07745-170, Telefone:(12)99105-0955,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 652139

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 017/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio do 
Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna público 
que realizará o certame licitatório, em referência, no dia 18/05/2021 às 
09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar diVErSoS 
(alMoTolia, BolSa dE coloSToMia, caNUla, colcHÃo ETc).” para 
FSCMP, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de 
referência - anexo ideste Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 04 de Maio de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 651903

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto coNJUNto Nº 004/2021
Número: 004/2021/fScMP
data de assinatura: 04/05/2021
Justificativa: Inclusão de Funcionais Programáticas e Fontes de Recursos, 
constantes dos contratos listados no anexo deste instrumento, consoante 
permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP
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Protocolo: 652126

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 264/2021 – 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 2021/407064
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de Maria VirGiNia dE Mora-
ES coSTa, cargo de Terapeuta ocupacional, lotada na diretoria de En-
sino e Pesquisa, Matricula nº. 57173438/2, concedida de 03/05/2021 a 
01/06/2021, conforme Portaria nº. 209/2021 - caPE/GP/fScMP, publicada 
no doE Nº. 34.548 de 12/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 23 de abril de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Portaria Nº 290/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que são con-
f e r i d a s  p e l o  d e c r e t o  d o  d i a  3 0 / 0 4 / 2 0 1 9 ,  p u b l i c a -
do no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora Maria EdilENa ri-
BEiro dE PaUla, cargo de ag. de Portaria, lotação Gerência de En-
sino - dEPE, Matrícula Nº 55586293/1, no período de 03/05/2021 a 
01/06/2021, referente ao exercício de 2019, no período aquisitivo 
de 13/06/2019 a 12/06/2020 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 27 de abril de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 652068

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00629
Valor:r$ 1.208,00
data: 27/04/2021
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial de MaTErial TÉcNico - (SoNdaS)
Processo nº 2021/438940, dispensa de licitação nº 060/2021/fScMP
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0269008101, Elemento de despesa: 339030;
contratada: i f S NaSciMENTo & cia lTda
cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
Endereço: Tv. Enéas Pinheiro, nº 875, Bairro: Pedreira, cEP: 66.083.156, 
Belém /Pa
Tel: (91) 3276-6675/3276-511//3276-6675
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 652149

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 283/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 20 de abril de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 63222.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Marcia Helena reis Souza, 
matricula n° 54188228/1, cargo de Técnico de Hemoterapia, lotada (o) na 
(o), Gerência de Triagem de doadores, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 19 de agosto a 02 de 
setembro a de 2020, laudo Nº 63222.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de abril de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 651998
Portaria Nº 279/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 20 de abril de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 63228.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Joseane ferreira raiol, ma-
tricula n° 54195956/3, cargo de Economista, lotada (o) na (o), Setor de 
licitação, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
HEMoPa, a contar de 13 a 26 de agosto de 2020, laudo Nº 63228.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de abril de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 651988
Portaria Nº 280/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 20 de abril de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 63229.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Mariana costa da cunha, ma-
tricula n° 57173526/2, cargo de Biomédico, lotada (o) na (o), Gerência de 
distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 a 31 de julho de 
2020, laudo Nº 63229.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de abril de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 651991
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Portaria Nº 282/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 20 de abril de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 63223.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) clovis almeida e Silva filho, 
matricula n° 57205250/1, cargo de agente de artes Práticas, lotada (o) na 
(o), Gerência de infraestrutura, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 11 a 14 de agosto de 2020, 
laudo Nº 63223.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de abril de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 651996
Portaria Nº 296/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 28 de abril de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 6332417513.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Tarcila Priscila Tavares Bezerra 
lima, matricula n° 7002018/2, cargo de agente administrativo, lotada (o) 
na (o), Hemonúcleo de capanema, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 14 de dezembro de 2020 a 
01 de junho de 2021, laudo Nº 6332417513.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de abril de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 652007
Portaria Nº 288/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 20 de abril de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 71789.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) lilia Maria de oliveira alves 
costa, matricula n° 5894689/1, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada 
(o) na (o), Hemonúcleo de capanema, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 06 de março a 04 de 
abril de 2021, laudo Nº 71789.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de abril de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 652003
Portaria Nº 284/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 20 de abril de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 63224.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Vera Suely Moraes ferreira, 
matricula n° 54188091/1, cargo de assistente Social, lotada (o) na (o), 
Gerência de Serviço Social, desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, a contar de 18 de agosto a 16 de setembro 
a de 2020, laudo Nº 63224.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de abril de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 652001
Portaria Nº 297/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 28 de abril de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 1586.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Jeanne do Socorro Vidal Bico 
Nogueira, matricula n° 5686989/4, cargo de administrador, lotada (o) na 
(o), Hemonúcleo de Tucuruí, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 18 de março a 15 de junho 
de 2021, laudo Nº 1586.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de abril de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 652011
Portaria Nº 281/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 20 de abril de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 63230.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) advaldo Marcelo de oliveira 
Santos, matricula n° 5762839/2, cargo de Técnico de Hemoterapia, lotada 
(o) na (o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta 
fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a 
contar de 03 a 08 de julho de 2020, laudo Nº 63230.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de abril de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 651992

Portaria Nº 278/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 20 de abril de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 63227.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Elcione do Socorro Brito Go-
mes, matricula n° 57204713/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada 
(o) na (o), Hemocentro regional de castanhal, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 06 de agosto 
a 04 de setembro de 2020, laudo Nº 63227.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de abril de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 651986

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 308 de 30 de abril  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 431753/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar ViSToria TÉcNica EM UM iMoVEl No MUNiciPio dE 
caSTaNHal/Pa/ coNdUZir SErVidor no dia 26/04/2021.
ValTEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, Téc. Manut./GE-
MaN, MaT.: 5957978, 0,5 diaria e lUiZ EMaNUEl UrSUliNo dE fEaNÇa, 
cPf: 146.353.302-06, Motorista/GETra, MaT.: 541949162, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  30 de  abril  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 651849

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 178, de 17 de MarÇo 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 daniela Smih Brito (matrícula n° 54195001/1), para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 142/2021 – ELFA MEDICAMENTOS S.A
oBJETo: aquisição EMErGENcial de Medicamentos alTEPlaSE com es-
toque crítico para atender a necessidade por 30 diaS nas Unidades de 
Terapia Intensiva e Serviço de apoio a Triagem – SAT e Hemodinâmica da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: início em 23/04/2021 e término em 22/07/2021
ProcESSo 2021/155983.
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 37/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 651828

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: distrato
Término de vínculo: 01/05/2021
Tipo: diSTraTo a PEdido dE SErVidor
Servidor Temporário: cYNTHia dE NaZarE oTaViaNo do MoNTE PEdrEiro
Órgão/cargo: ENfErMEiro/ fPEHcGV
ordenador: iVETE GadElHa VaZ
ato: diSTraTo
Término de vínculo: 01/05/2021
Tipo: diSTraTo a PEdido dE SErVidor
Servidor Temporário: JoEl dE oliVEira BraBo
Órgão/cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM/ fPEHcGV
ordenador: iVETE GadElHa VaZ
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 651831
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errata
.

oNde  se LÊ :
Portaria N° 208 de 26 de aBriL 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 Téc-
nica, matrícula nº 5827850, e JoSÉ SoUZa rodriGUES – fiscalização 
Administrativa, matrícula nº 5946166/2 para acompanhar e fiscalizar o 
seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 172/2021 – M S VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA.
oBJETo: contratação de empresa especializada para execução de serviços 
contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas 
de climatização e de refrigeração, operantes no imóvel sede da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e no cen-
tro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl), constituídos pelas assistências 
técnicas, com cessão de mão de obra qualificada em regime de dedicação 
exclusiva, nas modalidades elétrica e mecânica, aos equipamentos de cli-
matização (chillers, fan coils, fancoletes, Splits, cassetes, acJs) e aos 
equipamentos de refrigeração (Câmaras Frigoríficas, Geladeiras, Freezers, 
Bebedouros), juntamente com suas instalações elétrica/mecânica/hidráu-
lica, incluindo os procedimentos de monitoramento e controle interno da 
qualidade do ar condicionado em ambientes e, também, da água potável 
refrigerante da caG, mediante o fornecimento de insumos materiais e exe-
cução de serviços técnicos especiais.
ViGÊNcia: início em 26/04/2021 e término em 24/10/2021.
ProcESSo 2021/48239
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 48/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV
Leia-se:
Portaria N° 208 de 26 de aBriL 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 Téc-
nica, matrícula nº 5827850, e JoSÉ PaUlo NaSciMENTo – fiscalização 
Administrativa, matrícula nº 5946166/2 para acompanhar e fiscalizar o 
seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 172/2021 – M S VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA.
oBJETo: contratação de empresa especializada para execução de serviços 
contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas 
de climatização e de refrigeração, operantes no imóvel sede da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e no cen-
tro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl), constituídos pelas assistências 
técnicas, com cessão de mão de obra qualificada em regime de dedicação 
exclusiva, nas modalidades elétrica e mecânica, aos equipamentos de cli-
matização (chillers, fan coils, fancoletes, Splits, cassetes, acJs) e aos 
equipamentos de refrigeração (Câmaras Frigoríficas, Geladeiras, Freezers, 
Bebedouros), juntamente com suas instalações elétrica/mecânica/hidráu-
lica, incluindo os procedimentos de monitoramento e controle interno da 
qualidade do ar condicionado em ambientes e, também, da água potável 
refrigerante da caG, mediante o fornecimento de insumos materiais e exe-
cução de serviços técnicos especiais.
ViGÊNcia: início em 26/04/2021 e término em 24/10/2021.
ProcESSo 2021/48239
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 48/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 652227
ERRATA DA PUBLICAÇÃO N. 650701, publicada no DOE n° 34.569 
de 30/04/2021:
oNde se LÊ:
“objeto: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de tratamento e de 
distribuição de água para hemodiálise do centro de Hemodiálise Monteiro 
leite ( cHMl) da fPEHcGV.”
Leia -se:
“a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva do equipamento de hemodiálise do 
centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) e do serviço de terapia renal 
substitutiva (STrS), ambas vinculadas a esta fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.”
aSSUNTo: raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 14/2021
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 651954

coNtrato
.

coNtrato Nº 142/2021
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamento alTEPlaSE com estoque 
crítico para atender a necessidade por 30 diaS nas Unidades de Terapia 
Intensiva e Serviço de apoio a Triagem – SAT e Hemodinâmica da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)

Valor: r$ 52.208,25 (ciNQUENTa E doiS Mil, dUZENToS E oiTo rEaiS E 
ViNTE E ciNco cENTaVoS)
data de assinatura: 23/04/2021
Vigência. início em 23/04/2021 e término em 22/07/2021.
dispensa n º 37/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349.
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: Elfa MEdicaMENToS S.a
Endereço: NUrc interseção rod. df 001 c/ rod 475. Ga 02, cond. SYS 
Gama B. Park – Ponte alta Norte (Gama).
Brasília df
cEP: 72427-010
Telefone:(83) 2106-2433
E-mail:licitacao@grupoelfa.com.br
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 651822

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 69/2021/FHcGV
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 69/2021, dEcorrENTE do PrEGÃo 
ElETrÔNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 28/2021/fHcGV, ProcESSo 
Nº 2020/996683, HoMoloGado PElo PrESidENTE da fUNdaÇÃo PÚBli-
ca ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, EM 07/04/2021.
oBJETo: aQUiSiÇÃo EVENTUal dE MEdicaMENToS SUJEiToS À coN-
TrolE ESPEcial E aNESTÉSicoS Para aTENdEr a NEcESSidadE dE 12 
MESES NaS clÍNicaS, UNidadES dE TEraPia iNTENSiVa, aMBUlaTÓ-
rio, cENTro cirÚrGico E oBSTÉTrico da fUNdaÇÃo PÚBlica ESTa-
dUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa (fHcGV).
ViGÊNcia: 01/05/2021 a 30/04/2022.
EMPrESa f. cardoSo & cia lTda, rUa JoÃo NUNES dE SoUZa, 125, Br 
316 KM 08, aNaNiNdEUa/Pa

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

3 diaZEPaM 5MG/Ml SaNTiSa 3500 aMP 
2Ml r$ 0,77 r$ 2.695,00

5 liTio (carBoNaTo) 300MG HiPolaBor 57000 coMP r$ 0,41 r$ 23.370,00

7 ValProaTo (ácido) 250MG/5Ml 
SUSPENSÃo HiPolaBor 1000 fr 

100Ml r$ 4,87 r$ 4.870,00

Valor ToTal: r$ 30.935,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 30.935,00 (TriNTa Mil, NoVE-
cENToS E TriNTa E ciNco rEaiS).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 651892
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 71/2021/FHcGV
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 71/2021, dEcorrENTE do PrEGÃo 
ElETrÔNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 28/2021/fHcGV, ProcESSo 
Nº 2020/996683, HoMoloGado PElo PrESidENTE da fUNdaÇÃo PÚBli-
ca ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, EM 07/04/2021.
oBJETo: aQUiSiÇÃo EVENTUal dE MEdicaMENToS SUJEiToS À coN-
TrolE ESPEcial E aNESTÉSicoS Para aTENdEr a NEcESSidadE dE 12 
MESES NaS clÍNicaS, UNidadES dE TEraPia iNTENSiVa, aMBUlaTÓ-
rio, cENTro cirÚrGico E oBSTÉTrico da fUNdaÇÃo PÚBlica ESTa-
dUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa (fHcGV).
ViGÊNcia: 01/05/2021 a 30/04/2022.
EMPrESa ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, PaSSa-
GEM coMENdador PiNHo 90, SacraMENTa, BElÉM/Pa.

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

1 carBaMaZEPiNa SUSPENSÃo oral 
20MG/Ml SaNVal 90 fr r$ 14,10 r$ 1.269,00

2 clorProMaZiNa (cloridraTo) 100MG criSTália 25.500 coMP r$ 0,43 r$ 10.965,00
6 TioPENTal 1G, PÓ criSTália 100 UNd r$ 42,00 r$ 4.200,00

Valor ToTal: r$ 16.434,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 16.434,00 (dEZESSEiS Mil, 
QUaTrocENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 651886
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 77/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 77/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 13/2021/fHcGV, Processo nº 2020/710242, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 19/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de uso geral injetáveis para 
atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de tera-
pia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 30/04/2021 a 29/04/2022.
EMPrESa: PolYMEdH.EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 63.848.345-0001-10, inscrição Estadual nº 15.160.219-0, 
com sede na av. Presidente Vargas, n° 4547, ianetama, cEP: 68.745-000, 
castanhal/Pa, Telefone: (91) 3721-3275, e-mail: polymedh@globo.com
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iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

9

atropina (sulfato) 
0,25mg/ml, 1 ml, via 

intravenosa, intramus-
cular e Subcutânea, uso 

adulto e pediátrico

PaSModEX/HalEX iSTar 
iNdÚSTria farMacÊU-

Tica Sa
16.000 amp

1ml r$ 0,48 r$ 7.680,00

39 Metoclopramida (clori-
drato) 5mg/ml

NoProSil/ HalEX iSTar 
iNdÚSTria farMacÊU-

Tica Sa
8.500 amp 

2ml r$ 0,48 r$ 4.080,00

56 Vitamina K/ fitomena-
diona iM 10mg/ml

HYViT K/HYPofarMa – 
iNSTiTUTo dEHYPodErMa 

EfarMácia lTda
3000 amp 

1ml r$ 1,36 r$ 4.080,00

Valor ToTal GEral: r$ 15.840,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 15.840,00 (Quinze mil, oitocentos 
e quarenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 652237
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 75/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 75/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 13/2021/fHcGV, Processo nº 2020/710242, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 19/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de uso geral injetáveis para 
atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de tera-
pia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 30/04/2021 a 29/04/2022.
EMPrESa: UNi HoSPiTalar cEará lTda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.595.464/0001-68, inscrição Estadual 
nº 06.436075-0, com sede na rua francisco José albuquerque Pereira, 
n° 1085, cEP: 60.864-520, cajazeiras, fortaleza/cE, e-mail: licitacao@
unihospitalar.com.br,
licitacao@uniceara.com.br, empenhos@uniceara.com.br

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

05

albumina humana 0,2 
g/ml (20%), 50 ml, via 
intravenosa, uso adulto 

e pediátrico

alBUrEX/cSl BEHriNG aG 1800 frasco 
50ml r$ 120,90 r$ 217.620,00

06 alteplase 50mg acTilYSE/BoEHriNGEr 
iNGElHEiM 300 fr/amp 

50ml r$ 2.088,33 r$ 626.499,00

24 Enoxaparina 80mg – 
para uso subcutâneo

VErSa/EUrofarMa laBo-
raTÓrioS S.a 11.000 seringa 

0,8ml r$ 34,16 r$ 375.760,00

Valor ToTal GEral: r$ 1.219.879,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 1.219.879,00 (Hum milhão, du-
zentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e nove reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 652250

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 176 de 03 de Maio de 2.021
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): NEUrilENE PErEira SoarES dE frEiTaS
Matricula: 57206639-1
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Triênio referente: 30/10/2.008 a 29/10/2.011
Período: 15/06/2.021 a 14/07/2.021
Portaria Nº 177 de 03 de Maio de 2.021
Nº de dias de licença: 60 (Sessenta)
Nome do Servidor (a): JadEr GEffErSoN aNdradE GoMES
Matricula: 57188513/3
cargo: Sociólogo
Triênio referente: 19/05/2.014 a 18/05/2.017
Período: 01/07/2.021 a 29/08/2.021
Portaria Nº 219 de 03 de Maio de 2.021
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): rEGilaNE loPES da SilVa
Matricula: 57206667-1
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Triênio referente: 30/10/2.011 a 29/10/2.014
Período: 15/06/2.021 a 14/07/2.021

Protocolo: 652265

diÁria
.

Portaria Nº 217 de 03 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia À clÍNica MEd cENTEr EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 02/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 218 de 03 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia À clÍNica MEd cENTEr EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, EN-
fErMEira
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 03/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 651737

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria sem efeito
tornar sem efeito a Portaria Nº 041/2.021, de 14 de janeiro de 
2.021, publicada no Diário Oficial do Estado Nº.34.510, de 08 de 
março de 2.021, que concede licença prêmio a servidora rEGilaNE lo-
PES da SilVa, matrícula N.º 57206667/1, cargo: Técnico de Enfermagem.

Protocolo: 652262

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

LiceNÇa PrÊMio
.

errata de Publicação de Portaria de Licença Prêmio nº 57 de 
28/04/2021,  publicada no Diário
Oficial do Estado nº 34.569 de 30/04/2021.
oNde se LÊ:
180 (cento e oitenta) dias licença Prêmio;
Leia –se :
120 (cento e vinte ) dias licença Prêmio;

Protocolo: 651843

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de PraZo de coNVÊNio
Nº.do convênio: 020/2020 Processo nº 2019/225882
Nº. do Termo: 2º data de assinatura: 30/04/2021
o presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio nº 
020/2020 é decorrente do atraso no repasse do recurso financeiro referen-
te à 2ª (segunda) parcela do referido convênio, ocasionando um atraso na 
execução da obra. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, 5.1, alínea “h”, passando conse-
quentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante 
deste instrumento.
Prazo: 210 (duzentos e dez) dias inic. de Vig.: 03/05/2020 T. Vig.: 
28/11/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo, cNPJ nº 
10.221.760/0001-82 logradouro: avenida fernando Guilhon, nº S/N cEP: 
68.198-000 cidade: Trairão Uf: Pa
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 652092

FÉrias
.

Portaria Nº  58 de 03 de Maio 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,
resolve:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
Secretaria, referente ao mês de JUNHo/2021, conforme relação anexa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 03/05/2021.
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro
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anexo da Portaria Nº 058 de 03 de Maio de 2021

Nº MaTricUla NoME loTaÇÃo PErÍodo aQUi-
SiTiVo

PErÍodo dE 
GoZo

1 57197317/1 aUGUSTa JacQUEliNE Maia SEaBra GaBiNETE do 
SEcrETário

26.05.2020 a 
25.05.2021

07/06 a 
06/07/2021

2 3274870/1 alBa lUcia fErrEira dE oliVEira coNJUr 21.06.2018 a 
20.06.2019

30/06 à 
29/07/2021

3 3274861/1 arNaldo SilVa roSa coNJUr 14.06.2020 a 
13.06.2021

15/06 à 
14/07/2021

4 73504168/2 VicTor rocHa dE SoUZa Nlc 04.03.2020 a  
03.03.2021 01 a 30/06/2021

5 3207650/1 JUcilENa Maria BorGES corrEa Nlc 15.05.2020 a 
14.05.2021 01 a 30/06/2021

6 2024187/1 carloS aNToNio dUarTE rodriGUES dirTEc 05.07.2019 a 
04.07.2020

07/06 à 
06/07/2021

7 3275868/1 NirlaNdo BroNi PErEira dirTEc 16.02.2020 a 
15.02.2021

15/06 à 
14/07/2021

8 3272826/1 aSdrUBo doS SaNToS PErEira diraf 10.04.2020 a 
09.04.2021 01 a 30/06/2021

9 3276040/1 JUlio cEZar HENriQUES Maia GMaP 18.05.2020 a 
17.05.2021 01 a 30/06/2021

10 5919062/2 EValdo Gilliard dE araUJo BraGa GSG 08.01.2020 a 
07.01.2021 01 a 30/06/2021

11 3277887/1 JoSE roBErTo doS SaNToS liMa GSG 11.06.2019 a 
10.06.2020

15/06 a 
14/07/2021

12 2033909/1 JoSE rodriGUES MoNTEiro GSG 11.02.2020 a 
10.02.2021 01 à  30/06/2021

13 3274063/1 raiMUNdo GoMES SilVESTrE GSG 05.04.2019 a 
04.04.2020 01 a 30/06/2021

14 3276961/1 aNToNio BorcEM MoNTEiro GSG 11.06.2019 a 
10.06.2020 01 a 30/06/2021

15 3278018/1 SErGio NaZarENo MarQUES corrEa GSG 01.02.2020 a 
31.01.2021 01 a 30/06/2021

16 3277976/1 JoSE EdMar loPES GrEGorio da 
SilVa GrH 17.06.2020 a 

16.06.2021
18/06 a 

17/07/2021

17 3277763/1 Maria EdilENE coNcEicao NaS-
ciMENTo GrH 08.05.2020 a 

07.05.2021
14/06 a 

13/07/2021

18 3275019/1 NaZarENo fiGUEirEdo da SilVa GrH 01.06.2020 a 
31.05.2021

02/06 a 
01/07/2021

19 3276600/1 aGoSTiNHo carValHo da SilVa 1º Nr caSTa-
NHal

09.05.2020 a 
08.05.2021 01 a 30/06/2021

20 2034379/1 BENEdiTo GUSMao dE liMa 1º Nr caSTa-
NHal

17.06.2019 a 
16.06.2020 01 à 30/06/2021

21 2045834/1 fraNciSco dE aSSiS SilVa PoNTES 1º Nr caSTa-
NHal

01.07.2019 a 
30.06.2020 01 a 30/06/2021

22 2045451/1 Joao Maria Garcia da PaiXao 1º Nr caSTa-
NHal

02.10.2019 a 
01.10.2020 01 a 30/06/2021

23 2035316/1 MaNoEl BENEdiTo da SilVa lEiTao 1º Nr caSTa-
NHal

26.03.2019 a 
25.03.2020 01 a 30/06/2021

24 2046199/1 raiMUNdo GariBaldE dE MorEira 
da crUZ

1º Nr caSTa-
NHal

02.10.2019 a 
01.10.2020 01 a 30/06/2021

25 2039397/1 aNToNio BorGES dE aViZ 2º Nr caPaNEMa 18.05.2020 a 
17.05.2021 01 a 30/06/2021

26 2037637/1 BENEdiTo MENdoNca dE oliVEira 2º Nr caPaNEMa 11.02.2020 a 
10.02.2021 01 a 30/06/2021

27 2039664/1 dUrVal JoSE dE oliVEira 2º Nr caPaNEMa 01.02.2020 a 
31.01.2021 01 a 30/06/2021

28 2033704/1 EliaS SoarES PiMENTa 2º Nr caPaNEMa 01.06.2020 a 
31.05.2021

02/06  a 
01/07/2021

29 2041103/1 SEBaSTiao BErNardiNo da SilVa 2º Nr caPaNEMa 18.05.2020 a 
17.05.2021 01 a 30/06/2021

30 2033925/1 lUiZ da SilVa 2º Nr caPaNEMa 11.02.2020 a 
10.02.2021 01 a 30/06/2021

31 2050064/1 raiMUNdo NoNaTo fErNaNdES 3º Nr SaNTarÉM 10.08.2019 a 
09.08.2020 01 a 30/06/2021

32 2025876/1 dario do carMo SaNToS 4º Nr aBaETE-
TUBa

01.06.2020 a 
31.05.2021

02/06 a 
01/07/2021

33 2026392/1 MiGUEl cardoSo BarBoSa   4º Nr
aBaETETUBa

12.05.2019 a 
11.05.2020 01 a 30/06/2021

34 2026554/1 oZEiaS caValHEiro aMaral 4º Nr aBaETE-
TUBa

12.05.2020 a 
11.05.2021 01 a 30/06/2021

35 2026759/1 raiMUNdo rodriGUES ParaNHoS 4º Nr
aBaETETUBa

15.04.2019 a 
14.04.2020 01 a 30/06/2021

36 2035200/1 fraNciSco cordEiro da SilVa
6º Nr

coNcEiÇÃo do 
araGUaia

26.03.2020 a 
25.03.2021 01 a 30/06/2021

37 2035235/1 JoSE caMilo doS SaNToS
6º Nr

coNcEiÇÃo do 
araGUaia

09.08.2019 a 
08.08.2020 01 a 30/06/2021

38 2046660/1 aNToNio WilSoN PErEira 7º Nr
ToMÉ aÇÚ

12.07.2019 a 
11.07.2020 01 a 30/06/2021

39 2046849/1 aNToNio JoSE GoNcalVES corrEa 9º Nr
SoUrE

15.05.2020 a 
14.05.2021 01 a 30/06/2021

40 2036690/1 JoNaS doS SaNToS fariaS 10º Nr alEN-
QUEr

12.06.2019 a 
11.06.2020 01 a 30/06/2021

Portaria Nº 059 de 03 de Maio 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;
coNSidEraNdo o teor do Memorando nº 3/2021-Nlc, anexo ao processo 
nº 2021/450236-PaE;
resolve:
rEMoVEr a servidora JUcilENa Maria BorGES corrÊa, id. funcional nº 
3207650/1, ocupante do cargo de Economista, da diretoria administrativa 
e financeira para ao Núcleo de licitações e contratos, a contar de 01 de 
maio de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 03 de maio de 2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 651968

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de recUrso
Modalidade: concorrência.
Número: n.º 028/2020.
oBJETo: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 4° Núcleo regional.
comunicamos aos interessados que a empresa coNSTrUTora lorENZo-
Ni lTda, apresentou contrarrazões ao recurso administrativo apresenta-
do pela empresa Via Pará coNSTrUTora lTda contra a decisão desta 
comissão no Julgamento de Propostas financeiras, cuja cópia se encontra 
à disposição dos interessados nesta cPl, no horário de 09:00 às 13:00 
horas, na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na av. 
almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 04 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 651798

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 281/2021–arcoN-Pa, de 04 de Maio de 2021. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006. coNSidEraNdo o teor do Processo 
administrativo Eletrônico – PaE n.º 2021/450715; rESolVE: i- TorNar 
SEM EfEiTo a PorTaria Nº 042/2021 – arcoN-Pa de 08 de fevereiro de 
2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021. ii- cEdEr, a servidora 
ValEria aTHaYdE foNTEllES dE liMa, matrícula n° 5797004/2, ocu-
pante do cargo de Técnico em regulação de Serviços Públicos N/ii, para 
o Tribunal regional Eleitoral do Pará - TrE, a contar de 08/02/2021, pelo 
prazo de 02 (dois) anos, com ônus para o Órgão cedente e reembolso pelo 
Órgão cessionário em conformidade com o disposto nos arts. 8° §1°; §2°; 
§3°; §4° do decreto n° 795, de 29 de maio de 2020. iii – Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 651803

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3 ta ao contrato nº 14/2018
Partes: agência  de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará- arcoN-Pa/ Empresa Polo, comércio, refrigeração e representação 
ltda.objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do 
gerador de energia, com fornecimento de peças.Justificativa: Prorrogação 
de prazo.Valor: r$ 1.549,77 mensais e de r$ 18.597,32  estimados anuais.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 80201.04.122.1297.8338;Natu-
reza de despesa: 339039- outros serviços de terceiros pessoa jurídica.
fonte: recursos próprios:0261.Vigência: 07.05.2021 a 06.05.2022.data 
da assinatura: 04.05.2021.ordenador responsável: Euripedes reis da 
cruz filho. Endereço da contratada: Travessa Humaitá, 91-Pedreira, cEP: 
66083-340-Belém-Pa. c.N.P.J/Mf nº03.202.674/0001-67.

Protocolo: 651726
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FÉrias
.

Portaria Nº 277/2021 – arcoN-Pa, de 03 de Maio 2021- o di-
retor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; rESolVE: i – coNcEdEr 30 
(trinta) dias de férias regulamentares aos servidores abaixo:

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

2013339/ 8 ana do Socorro Pinheiro 
Magalhães 01/06/2020 a 31/05/2021 21/06/2021 a 01/07/2021

5948106/1 João carlos Pereira de Souza 05/04/2020 a 04/04/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5632633/ 2 José do Socorro Morais da cruz 02/05/2020 a 01/05/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
3272397/ 1 José castro fontes 08/11/2019 a 07/11/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5948090/1 luzilene Souza Silva 05/04/2020 a 04/04/2021 07/06/2021 a 06/07/2021
2029561/1 Paulo lima dos Santos 25/01/2020 a 24/01/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo-diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 651928

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 124 de 03 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, publicado no 
doE nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores de 
Órgãos e entidades da administração Pública Estadual direta, autárquica 
e fundacional;
CONSIDERANDO o Art. 3º § 2º A cessão de servidor no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, inclusive para suas empresas públicas e sociedade de 
economia mista, observará o prazo de até 04 (quatro) anos, conforme 
previsto no instrumento respectivo de cessão, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, a critério dos órgãos ou entidades envolvidos 
e com a anuência do servidor cedido.
considerando o processo 2021/454328;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 01.05.2021, a PorTaria Nº 122 de 14 de abril 
de 2021, publicada no doE nº 34.572 de 03.05.2021, que cedeu a 
servidora clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS, matrícula nº 
14516/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo para a casa civil da 
Governadoria do Estado do Pará
cEdEr a servidora clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS, ma-
trícula nº 14516/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo para a 
Secretaria de Estado de Educação-SEdUc, pelo período de 01.05.2021 a 
29.04.2025, com ônus para o órgão cessionário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 651896

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°127 de 04 de Maio de 2021
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2021/405095;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde ao servidor, raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro 
dE oliVEira, mat. 24074/1, ocupante do cargo de ViGia, no período de 
17/02/2021 a 26/02/2021, conforme laudo médico nº 73359.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 652095
Portaria N°128 de 04 de Maio de 2021
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2021/405095;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde a servidora, roSaNa BarBoSa da SilVa, mat. 
20842/1, ocupante do cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, no perío-
do de 28/11/2020 a 15/12/2020, conforme laudo médico nº 73360.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 652090

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 010/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
oBJETiVo: ocorrer com despesas de pronto pagamento emergencial de 
aquisição de materiais de expediente e realização de serviços de manuten-
ção de reforma do telhado e higienização da Gerencia regional da SEdaP 
de altamira.
BENEficiário: fauze Zaidan
carGo/ fUNÇÃo: coordenador regional
MaTrÍcUla: 57211687
Valor: r$  2.000,00 (dois mil reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30, 339036
ProcESSo ElETrÔNico: 2021/436439
ordENador: Timara Miranda
Portaria Nº 011/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
oBJETiVo: ocorrer com despesas de manutenção do prédio do Núcleo re-
gional de redenção e pagamento de mão de obras de pessoa física e jurídica.
BENEficiário: Paulo Henrique araújo cavalcanti,
carGo/ fUNÇÃo: coordenador regional
MaTrÍcUla: 5939814
Valor: r$  2.000,00 (dois mil reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30, 339036, 339039
ProcESSo ElETrÔNico: 2021/422227
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 652123

diÁria
.

Portaria Nº 139/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art.
oBJETiVo: Transportar produtos de vários territórios, do interior dos refe-
ridos municípios para entregar em Belém.
dESTiNo: Barcarena, acará e igarapé Miri /Pa
daTa iNÍcio: 06/05/2021
daTa fiNal: 09/05/2021
 Nº dE diáriaS: 3½ (três e meia)
BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hosn
carGo: Motorista
MaTrÍcUla: 5893618
oriGEM: Belém/Pa
ProcESSo ElETrÔNico: 2021/468362
ordENdor: Timara Miranda
Portaria Nº 135/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art.
oBJETiVo: acompanhar e dar apoio administrativo ao Gerente regional 
fauze Zaidan que irá participar de  reunião nas localidades ituna iii e 
Picadão em Transassurini no município de Senador José Port
dESTiNo: Senador José Porfírio/Pa
daTa iNÍcio: 10/05/2021
daTa fiNal: 10/05/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
BENEficiário: ivania ferreira Pantoja
carGo: assistente administrativo regional altamira
MaTrÍcUla: 5948981-1
oriGEM: Belém/Pa
ProcESSo ElETrÔNico: 2021/449257
ordENdor: Timara Miranda
Portaria Nº 136/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art.
oBJETiVo: Tratar de assuntos referente ás demandas de piscicultura na 
reunião que acontecerá nas localidades do ituna iii e Picadão em Transas-
surini no município de Senador José Portfírio.
dESTiNo: Senador José Porfírio/Pa
daTa iNÍcio: 10/05/2021
daTa fiNal: 10/05/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
BENEficiário:Wyllians francisco ribeiro assunção
carGo: Tec.Em Gestão de Pesca e aquicultura - altamira
MaTrÍcUla: 808466251-2
oriGEM: Belém/Pa
ProcESSo ElETrÔNico: 2021/449814
ordENdor: Timara Miranda
Portaria Nº 137/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art.
oBJETiVo: Participar de uma reunião com lideranças locais nas localidades 
do Ituna III e Picadão no Município de Senador José Porfirio, onde serão 
tratados de assuntos referente ás demandas locais (piscicultura, escoa-
mento de produção, e apoio a preparo de áreas para cultivo de culturas 
alimentares).
em Transassurini no município de Senador José Porfírio.
dESTiNo: Senador José Porfírio/Pa
daTa iNÍcio: 10/05/2021
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daTa fiNal: 10/05/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
BENEficiário: fauze Zaidan
carGo: coordenador regional altamira
MaTrÍcUla: 5941567-2
oriGEM: Belém/Pa
ProcESSo ElETrÔNico: 2021/449892
ordENdor: Timara Miranda

Protocolo: 652098

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 488 de 04 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 020, de 01 de 
fevereiro de 1978, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 23.700, 
de 03 de fevereiro de 1978, arrecadou a área de terras denominada 
GlEBa alTaMira ii, localizada no Município de altamira, com área de 
1.116.000,00 ha, a qual foi matriculada no cartório de registro de imóveis 
da comarca de altamira sob o nº 1.075, livro: 2-c, folha: 76;
coNSidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da Gleba altamira 
ii, para atender a regularização fundiária de áreas localizadas nos limítro-
fes da referida Gleba;
coNSidEraNdo, ainda a necessidade de excluir a sobreposição da Gleba 
altamira ii com as áreas federais da Estação Ecológica da Terra do Meio e 
as reservas Extrativistas riozinho do anfrízio e rio iriri, respeitando seus 
limites.
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/1017181.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da Gleba altamira ii, localizada no Mu-
nicípio de altamira, a qual passará a ter uma área de 486.864,1651 ha 
(quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro hectares, 
dezesseis ares e cinquenta e um centiares) com limites, confrontações e 
demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elabora-
do pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, de coor-
denada N =  9.339.704,90m e E = 249.304,49m; deste, segue pelo liMiTE 
MUNiciPal iBGE (2029) dE alTaMira/SÃo fÉliX do XiNGU, com a se-
guinte distância 2.149,68 m e azimute plano 228°42’36” até o marco 
M-002, de coordenada N = 9.338.286,39m e E = 247.689,26m; 1.765,04 
m e azimute plano 161°11’05” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.336.615,67m e E = 248.258,52m; 1.792,75 m e azimute plano 
187°37’51” até o marco M-004, de coordenada N = 9.334.838,80m e E = 
248.020,46m; 966,95 m e azimute plano 141°24’49” até o marco M-005, 
de coordenada N = 9.334.082,97m e E = 248.623,54m; 1.544,90 m e 
azimute plano 234°56’10” até o marco M-006, de coordenada N = 
9.333.195,44m e E = 247.359,02m; 3.338,85 m e azimute plano 
257°33’40” até o marco M-007, de coordenada N = 9.332.476,26m e E = 
244.098,54m; 2.332,90 m e azimute plano 210°57’52” até o marco M-008, 
de coordenada N = 9.330.475,83m e E = 242.898,25m; 1.419,48 m e 
azimute plano 291°18’41” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.330.991,72m e E = 241.575,83m; 861,46 m e azimute plano 249°39’02” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.330.692,15m e E = 240.768,13m; 
430,18 m e azimute plano 306°33’06” até o marco M-011, de coordenada 
N = 9.330.948,34m e E = 240.422,56m; 2.868,32 m e azimute plano 
246°43’54” até o marco M-012, de coordenada N = 9.329.815,25m e E = 
237.787,53m; 4.736,78 m e azimute plano 206°32’19” até o marco M-013, 
de coordenada N = 9.325.577,57m e E = 235.671,13m; 431,59 m e 
azimute plano 176°53’26” até o marco M-014, de coordenada N = 
9.325.146,62m e E = 235.694,54m; 1.009,04 m e azimute plano 83°38’56” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.325.258,24m e E = 236.697,39m; 
756,56 m e azimute plano 133°36’46” até o marco M-016, de coordenada 
N = 9.324.736,38m e E = 237.245,15m; 1.569,09 m e azimute plano 
167°55’48” até o marco M-017, de coordenada N = 9.323.201,98m e E = 
237.573,26m; 1.858,52 m e azimute plano 86°32’09” até o marco M-018, 
de coordenada N = 9.323.314,28m e E = 239.428,38m; 1.106,83 m e 
azimute plano 175°06’45” até o marco M-019, de coordenada N = 
9.322.211,47m e E = 239.522,68m; 1.519,81 m e azimute plano 
111°50’00” até o marco M-020, de coordenada N = 9.321.646,24m e E = 
240.933,47m; 784,23 m e azimute plano 178°43’35” até o marco M-021, 
de coordenada N = 9.320.862,20m e E = 240.950,90m; 58,28 m e azimu-

te plano 178°43’19” até o marco M-022, de coordenada N = 9.320.803,93m 
e E = 240.952,20m; 1.263,73 m e azimute plano 221°43’32” até o marco 
M-023, de coordenada N = 9.319.860,76m e E = 240.111,11m; 1.489,09 
m e azimute plano 174°46’46” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.318.377,85m e E = 240.246,60m; 1.244,57 m e azimute plano 
201°28’58” até o marco M-025, de coordenada N = 9.317.219,74m e E = 
239.790,81m; 1.178,84 m e azimute plano 145°50’53” até o marco M-026, 
de coordenada N = 9.316.244,19m e E = 240.452,60m; 2.700,48 m e 
azimute plano 54°58’18” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.317.794,22m e E = 242.663,94m; 1.044,81 m e azimute plano 
106°05’43” até o marco M-028, de coordenada N = 9.317.504,56m e E = 
243.667,80m; 1.123,79 m e azimute plano 67°52’38” até o marco M-029, 
de coordenada N = 9.317.927,77m e E = 244.708,86m; 1.537,26 m e 
azimute plano 145°17’04” até o marco M-030, de coordenada N = 
9.316.664,16m e E = 245.584,33m; 3.816,04 m e azimute plano 
160°27’07” até o marco M-031, de coordenada N = 9.313.068,07m e E = 
246.861,17m; 1.238,14 m e azimute plano 188°13’28” até o marco M-032, 
de coordenada N = 9.311.842,66m e E = 246.684,05m; 392,46 m e 
azimute plano 175°07’42” até o marco M-033, de coordenada N = 
9.311.451,62m e E = 246.717,38m; 383,99 m e azimute plano 96°53’16” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.311.405,57m e E = 247.098,60m; 
1.065,21 m e azimute plano 183°03’59” até o marco M-035, de coordena-
da N = 9.310.341,89m e E = 247.041,62m; 3.051,90 m e azimute plano 
136°10’14” até o marco M-036, de coordenada N = 9.308.140,23m e E = 
249.155,10m; 1.194,79 m e azimute plano 187°10’40” até o marco M-037, 
de coordenada N = 9.306.954,80m e E = 249.005,81m; 1.522,74 m e 
azimute plano 98°03’27” até o marco M-038, de coordenada N = 
9.306.741,36m e E = 250.513,52m; 372,07 m e azimute plano 160°20’41” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.306.390,97m e E = 250.638,67m; 
1.229,18 m e azimute plano 222°06’06” até o marco M-040, de coordena-
da N = 9.305.478,97m e E = 249.814,57m; 1.208,43 m e azimute plano 
174°00’47” até o marco M-041, de coordenada N = 9.304.277,13m e E = 
249.940,61m; 433,74 m e azimute plano 123°05’17” até o marco M-042, 
de coordenada N = 9.304.040,34m e E = 250.304,01m; 1.128,75 m e 
azimute plano 77°01’57” até o marco M-043, de coordenada N = 
9.304.293,63m e E = 251.403,97m; 799,13 m e azimute plano 143°59’06” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.303.647,24m e E = 251.873,86m; 
1.511,00 m e azimute plano 84°00’37” até o marco M-045, de coordenada 
N = 9.303.804,91m e E = 253.376,61m; 767,04 m e azimute plano 
130°11’18” até o marco M-046, de coordenada N = 9.303.309,94m e E = 
253.962,57m; 1.669,96 m e azimute plano 212°44’39” até o marco M-047, 
de coordenada N = 9.301.905,35m e E = 253.059,31m; 986,02 m e 
azimute plano 99°54’05” até o marco M-048, de coordenada N = 
9.301.735,80m e E = 254.030,64m; 1.786,99 m e azimute plano 
225°42’55” até o marco M-049, de coordenada N = 9.300.488,08m e E = 
252.751,37m; 1.560,83 m e azimute plano 187°26’15” até o marco M-050, 
de coordenada N = 9.298.940,38m e E = 252.549,33m; 2.850,08 m e 
azimute plano 90°19’42” até o marco M-051, de coordenada N = 
9.298.924,05m e E = 255.399,36m; 1.211,62 m e azimute plano 
152°46’26” até o marco M-052, de coordenada N = 9.297.846,67m e E = 
255.953,68m; 1.355,64 m e azimute plano 200°35’02” até o marco M-053, 
de coordenada N = 9.296.577,58m e E = 255.477,07m; 2.251,57 m e 
azimute plano 127°17’04” até o marco M-054, de coordenada N = 
9.295.213,64m e E = 257.268,51m; 3.236,82 m e azimute plano 
173°28’28” até o marco M-055, de coordenada N = 9.291.997,79m e E = 
257.636,37m; 1.765,23 m e azimute plano 239°42’53” até o marco M-056, 
de coordenada N = 9.291.107,57m e E = 256.112,05m; 1.969,80 m e 
azimute plano 206°57’24” até o marco M-057, de coordenada N = 
9.289.351,79m e E = 255.219,11m; 2.138,51 m e azimute plano 
145°27’17” até o marco M-058, de coordenada N = 9.287.590,35m e E = 
256.431,77m; 1.092,54 m e azimute plano 96°46’06” até o marco M-059, 
de coordenada N = 9.287.461,59m e E = 257.516,70m; 2.232,36 m e 
azimute plano 147°55’10” até o marco M-060, de coordenada N = 
9.285.570,11m e E = 258.702,33m; 2.327,20 m e azimute plano 
212°09’43” até o marco M-061, de coordenada N = 9.283.600,03m e E = 
257.463,53m; 2.506,00 m e azimute plano 287°47’03” até o marco M-062, 
de coordenada N = 9.284.365,44m e E = 255.077,28m; 667,63 m e 
azimute plano 216°29’02” até o marco M-063, de coordenada N = 
9.283.828,65m e E = 254.680,31m; 1.136,55 m e azimute plano 
163°23’51” até o marco M-064, de coordenada N = 9.282.739,48m e E = 
255.005,06m; 1.766,93 m e azimute plano 258°31’51” até o marco M-065, 
de coordenada N = 9.282.388,14m e E = 253.273,41m; 899,45 m e 
azimute plano 148°27’59” até o marco M-066, de coordenada N = 
9.281.621,51m e E = 253.743,82m; 694,37 m e azimute plano 186°40’38” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.280.931,85m e E = 253.663,08m; 
501,35 m e azimute plano 240°48’57” até o marco M-068, de coordenada 
N = 9.280.687,38m e E = 253.225,37m; 1.892,40 m e azimute plano 
305°35’05” até o marco M-069, de coordenada N = 9.281.788,58m e E = 
251.686,37m; 1.340,66 m e azimute plano 344°04’28” até o marco M-070, 
de coordenada N = 9.283.077,78m e E = 251.318,51m; 884,63 m e 
azimute plano 292°40’43” até o marco M-071, de coordenada N = 
9.283.418,86m e E = 250.502,28m; 1.422,62 m e azimute plano 
353°16’57” até o marco M-072, de coordenada N = 9.284.831,71m e E = 
250.335,87m; 2.360,74 m e azimute plano 280°21’10” até o marco M-073, 
de coordenada N = 9.285.255,95m e E = 248.013,56m; 762,94 m e 
azimute plano 204°19’47” até o marco M-074, de coordenada N = 
9.284.560,77m e E = 247.699,24m; 817,96 m e azimute plano 251°29’56” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.284.301,21m e E = 246.923,55m; 
1.566,77 m e azimute plano 323°05’51” até o marco M-076, de coordena-
da N = 9.285.554,09m e E = 245.982,78m; 739,09 m e azimute plano 
281°52’02” até o marco M-077, de coordenada N = 9.285.706,08m e E = 
245.259,49m; 1.358,65 m e azimute plano 238°13’45” até o marco M-078, 
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de coordenada N = 9.284.990,72m e E = 244.104,42m; 1.973,90 m e 
azimute plano 221°25’05” até o marco M-079, de coordenada N = 
9.283.510,49m e E = 242.798,59m; 2.109,07 m e azimute plano 
161°18’29” até o marco M-080, de coordenada N = 9.281.512,66m e E = 
243.474,50m; 787,14 m e azimute plano 131°49’31” até o marco M-081, 
de coordenada N = 9.280.987,75m e E = 244.061,06m; 3.003,13 m e 
azimute plano 213°00’01” até o marco M-082, de coordenada N = 
9.278.469,12m e E = 242.425,42m; 1.014,68 m e azimute plano 
195°02’19” até o marco M-083, de coordenada N = 9.277.489,19m e E = 
242.162,14m; 706,08 m e azimute plano 243°58’01” até o marco M-084, 
de coordenada N = 9.277.179,30m e E = 241.527,70m; 308,21 m e 
azimute plano 200°35’45” até o marco M-085, de coordenada N = 
9.276.890,79m e E = 241.419,28m; 3.048,78 m e azimute plano 
200°35’41” até o marco M-086, de coordenada N = 9.274.036,85m e E = 
240.346,85m; 2.554,58 m e azimute plano 224°57’35” até o marco M-087, 
de coordenada N = 9.272.229,22m e E = 238.541,76m; 2.006,43 m e 
azimute plano 210°43’18” até o marco M-088, de coordenada N = 
9.270.504,37m e E = 237.516,74m; 2.557,30 m e azimute plano 
302°11’55” até o marco M-089, de coordenada N = 9.271.867,04m e E = 
235.352,73m; 2.674,59 m e azimute plano 324°39’38” até o marco M-090, 
de coordenada N = 9.274.048,81m e E = 233.805,70m; 1.114,96 m e 
azimute plano 265°47’54” até o marco M-091, de coordenada N = 
9.273.967,12m e E = 232.693,74m; 808,31 m e azimute plano 328°34’00” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.274.656,81m e E = 232.272,20m; 
892,64 m e azimute plano 295°48’20” até o marco M-093, de coordenada 
N = 9.275.045,39m e E = 231.468,58m; 1.476,04 m e azimute plano 
241°17’06” até o marco M-094, de coordenada N = 9.274.336,22m e E = 
230.174,06m; 779,28 m e azimute plano 207°43’35” até o marco M-095, 
de coordenada N = 9.273.646,42m e E = 229.811,50m; 28,75 m e azimu-
te plano 210°02’03” até o marco M-096, de coordenada N = 9.273.621,53m 
e E = 229.797,11m; 6.539,39 m e azimute plano 261°43’30” até o marco 
M-097, de coordenada N = 9.272.680,34m e E = 223.325,81m; 266,19 m 
e azimute plano 261°43’31” até o marco M-098, de coordenada N = 
9.272.642,03m e E = 223.062,39m; deste, segue confrontando com os 
limites da GlEBa ESTadUal alTaMira iV, com a seguinte distância  378,60 
m e azimute plano 321°23’47” até o marco M-099, de coordenada N = 
9.272.937,90m e E = 222.826,17m; 1.935,84 m e azimute plano 11°58’45” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.274.831,58m e E = 223.227,96m; 
1.904,06 m e azimute plano 344°38’40” até o marco M-101, de coordena-
da N = 9.276.667,67m e E = 222.723,75m; 310,49 m e azimute plano 
344°38’41” até o marco M-102, de coordenada N = 9.276.967,08m e E = 
222.641,53m; 1.481,52 m e azimute plano 19°04’35” até o marco M-103, 
de coordenada N = 9.278.367,24m e E = 223.125,73m; 390,71 m e 
azimute plano 19°04’38” até o marco M-104, de coordenada N = 
9.278.736,49m e E = 223.253,43m; 341,15 m e azimute plano 19°04’43” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.279.058,90m e E = 223.364,94m; 
1.012,12 m e azimute plano 19°04’39” até o marco M-106, de coordenada 
N = 9.280.015,43m e E = 223.695,75m; 2.013,43 m e azimute plano 
12°07’37” até o marco M-107, de coordenada N = 9.281.983,93m e E = 
224.118,73m; 438,50 m e azimute plano 12°07’42” até o marco M-108, de 
coordenada N = 9.282.412,64m e E = 224.210,86m; 121,61 m e azimute 
plano 12°07’40” até o marco M-109, de coordenada N = 9.282.531,54m e 
E = 224.236,41m; 394,91 m e azimute plano 12°07’41” até o marco 
M-110, de coordenada N = 9.282.917,64m e E = 224.319,38m; 40,64 m 
e azimute plano 12°07’52” até o marco M-111, de coordenada N = 
9.282.957,37m e E = 224.327,92m; 1.201,54 m e azimute plano 12°07’44” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.284.132,09m e E = 224.580,38m; 
761,23 m e azimute plano 0°43’27” até o marco M-113, de coordenada N 
= 9.284.893,26m e E = 224.590,00m; 3.643,98 m e azimute plano 
0°43’33” até o marco M-114, de coordenada N = 9.288.536,95m e E = 
224.636,16m; 283,44 m e azimute plano 0°43’40” até o marco M-115, de 
coordenada N = 9.288.820,37m e E = 224.639,76m; 324,49 m e azimute 
plano 341°16’49” até o marco M-116, de coordenada N = 9.289.127,69m 
e E = 224.535,62m; 975,97 m e azimute plano 341°16’50” até o marco 
M-117, de coordenada N = 9.290.052,03m e E = 224.222,40m; 1.326,27 
m e azimute plano 29°28’33” até o marco M-118, de coordenada N = 
9.291.206,63m e E = 224.875,00m; 2.258,38 m e azimute plano 
349°13’37” até o marco M-119, de coordenada N = 9.293.425,21m e E = 
224.452,87m; 2.159,21 m e azimute plano 319°20’45” até o marco M-120, 
de coordenada N = 9.295.063,31m e E = 223.046,16m; 2.668,10 m e 
azimute plano 351°20’19” até o marco P-001, de coordenada N = 
9.297.700,98m e E = 222.644,36m; deste, segue pelos limites naturais a 
MarGEM dirEiTa do iGaraPÉ da Bala, com a seguinte distância  de 
43.639,59 metros até o marco M-121, de coordenada N = 9.314.841,69m 
e E = 203.305,55m; deste, segue pelos limites da ESTaÇÃo EcolÓGica 
da TErra do MEio, com a seguinte distância  233,23 m e azimute plano 
318°48’32” até o marco M-122, de coordenada N = 9.315.017,20m e E = 
203.151,95m; 243,81 m e azimute plano 318°48’05” até o marco M-123, 
de coordenada N = 9.315.200,65m e E = 202.991,36m; 354,88 m e 
azimute plano 305°49’56” até o marco M-124, de coordenada N = 
9.315.408,40m e E = 202.703,65m; 788,58 m e azimute plano 342°17’07” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.316.159,59m e E = 202.463,70m; 
515,91 m e azimute plano 318°08’14” até o marco M-126, de coordenada 
N = 9.316.543,81m e E = 202.119,41m; 125,86 m e azimute plano 
190°34’34” até o marco M-127, de coordenada N = 9.316.420,09m e E = 
202.096,31m; 728,11 m e azimute plano 228°18’05” até o marco M-128, 
de coordenada N = 9.315.935,74m e E = 201.552,66m; 128,83 m e 
azimute plano 262°50’53” até o marco M-129, de coordenada N = 
9.315.919,70m e E = 201.424,83m; 222,13 m e azimute plano 300°14’34” 
até o marco M-130, de coordenada N = 9.316.031,58m e E = 201.232,93m; 
493,11 m e azimute plano 317°11’54” até o marco M-131, de coordenada 
N = 9.316.393,38m e E = 200.897,88m; 95,08 m e azimute plano 

317°11’58” até o marco M-132, de coordenada N = 9.316.463,14m e E = 
200.833,28m; 163,01 m e azimute plano 281°17’19” até o marco M-133, 
de coordenada N = 9.316.495,05m e E = 200.673,42m; 182,25 m e 
azimute plano 217°52’29” até o marco M-134, de coordenada N = 
9.316.351,19m e E = 200.561,53m; 515,94 m e azimute plano 196°10’49” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.315.855,69m e E = 200.417,76m; 
260,22 m e azimute plano 259°21’01” até o marco M-136, de coordenada 
N = 9.315.807,60m e E = 200.162,02m; 147,45 m e azimute plano 
310°36’47” até o marco M-137, de coordenada N = 9.315.903,58m e E = 
200.050,09m; 208,32 m e azimute plano 355°35’02” até o marco M-138, 
de coordenada N = 9.316.111,28m e E = 200.034,05m; 286,05 m e 
azimute plano 26°33’19” até o marco M-139, de coordenada N = 
9.316.367,15m e E = 200.161,93m; 191,79 m e azimute plano 359°59’28” 
até o marco M-140, de coordenada N = 9.316.558,94m e E = 200.161,90m; 
371,75 m e azimute plano 334°31’27” até o marco M-141, de coordenada 
N = 9.316.894,54m e E = 200.002,00m; 466,04 m e azimute plano 
5°53’49” até o marco M-142, de coordenada N = 9.317.358,11m e E = 
200.049,88m; 293,42 m e azimute plano 299°20’45” até o marco M-143, 
de coordenada N = 9.317.501,91m e E = 199.794,11m; 520,37 m e 
azimute plano 227°28’44” até o marco M-144, de coordenada N = 
9.317.150,21m e E = 199.410,58m; 178,75 m e azimute plano 259°42’01” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.317.118,25m e E = 199.234,71m; 
466,09 m e azimute plano 292°09’42” até o marco M-146, de coordenada 
N = 9.317.294,07m e E = 198.803,05m; 369,05 m e azimute plano 
184°57’15” até o marco M-147, de coordenada N = 9.316.926,40m e E = 
198.771,18m; 305,42 m e azimute plano 132°52’04” até o marco M-148, 
de coordenada N = 9.316.718,62m e E = 198.995,03m; 232,75 m e 
azimute plano 164°03’56” até o marco M-149, de coordenada N = 
9.316.494,81m e E = 199.058,93m; 288,16 m e azimute plano 199°24’35” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.316.223,03m e E = 198.963,17m; 
434,17 m e azimute plano 173°39’53” até o marco M-151, de coordenada 
N = 9.315.791,51m e E = 199.011,08m; 150,81 m e azimute plano 
211°58’09” até o marco M-152, de coordenada N = 9.315.663,57m e E = 
198.931,23m; 228,91 m e azimute plano 257°53’54” até o marco M-153, 
de coordenada N = 9.315.615,58m e E = 198.707,41m; 207,80 m e 
azimute plano 292°37’42” até o marco M-154, de coordenada N = 
9.315.695,53m e E = 198.515,61m; 325,94 m e azimute plano 348°41’32” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.316.015,14m e E = 198.451,70m; 
263,74 m e azimute plano 284°01’42” até o marco M-156, de coordenada 
N = 9.316.079,07m e E = 198.195,83m; 409,67 m e azimute plano 
249°26’03” até o marco M-157, de coordenada N = 9.315.935,16m e E = 
197.812,27m; 147,38 m e azimute plano 310°35’01” até o marco M-158, 
de coordenada N = 9.316.031,04m e E = 197.700,34m; 480,55 m e 
azimute plano 356°10’54” até o marco M-159, de coordenada N = 
9.316.510,52m e E = 197.668,34m; 203,50 m e azimute plano 315°00’36” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.316.654,44m e E = 197.524,47m; 
771,51 m e azimute plano 275°56’05” até o marco M-161, de coordenada 
N = 9.316.734,21m e E = 196.757,09m; 395,39 m e azimute plano 
255°57’15” até o marco M-162, de coordenada N = 9.316.638,25m e E = 
196.373,52m; 317,27 m e azimute plano 229°04’28” até o marco M-163, 
de coordenada N = 9.316.430,41m e E = 196.133,80m; 833,60 m e 
azimute plano 184°23’30” até o marco M-164, de coordenada N = 
9.315.599,26m e E = 196.069,97m; 192,51 m e azimute plano 228°20’38” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.315.471,31m e E = 195.926,14m; 
267,94 m e azimute plano 252°38’37” até o marco M-166, de coordenada 
N = 9.315.391,38m e E = 195.670,40m; 226,96 m e azimute plano 
287°20’11” até o marco M-167, de coordenada N = 9.315.459,01m e E = 
195.453,75m; 40,99 m e azimute plano 287°19’47” até o marco M-168, de 
coordenada N = 9.315.471,22m e E = 195.414,62m; 319,69 m e azimute 
plano 306°51’29” até o marco M-169, de coordenada N = 9.315.662,98m 
e E = 195.158,83m; 243,50 m e azimute plano 336°47’56” até o marco 
M-170, de coordenada N = 9.315.886,79m e E = 195.062,90m; 222,15 m 
e azimute plano 300°14’37” até o marco M-171, de coordenada N = 
9.315.998,68m e E = 194.870,99m; 307,41 m e azimute plano 242°05’28” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.315.854,79m e E = 194.599,33m; 
745,74 m e azimute plano 210°57’21” até o marco M-173, de coordenada 
N = 9.315.215,27m e E = 194.215,74m; 210,27 m e azimute plano 
261°13’47” até o marco M-174, de coordenada N = 9.315.183,21m e E = 
194.007,93m; 438,91 m e azimute plano 303°06’52” até o marco M-175, 
de coordenada N = 9.315.422,99m e E = 193.640,31m; 559,71 m e 
azimute plano 358°21’06” até o marco M-176, de coordenada N = 
9.315.982,47m e E = 193.624,21m; 759,89 m e azimute plano 292°14’18” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.316.270,06m e E = 192.920,84m; 
308,79 m e azimute plano 338°44’30” até o marco M-178, de coordenada 
N = 9.316.557,84m e E = 192.808,88m; 958,23 m e azimute plano 
297°50’10” até o marco M-179, de coordenada N = 9.317.005,28m e E = 
191.961,53m; 802,76 m e azimute plano 324°43’04” até o marco M-180, 
de coordenada N = 9.317.660,59m e E = 191.497,85m; 368,02 m e 
azimute plano 304°22’27” até o marco M-181, de coordenada N = 
9.317.868,37m e E = 191.194,10m; 256,27 m e azimute plano 273°34’30” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.317.884,35m e E = 190.938,33m; 
267,99 m e azimute plano 252°37’36” até o marco M-183, de coordenada 
N = 9.317.804,33m e E = 190.682,57m; 509,72 m e azimute plano 
228°48’22” até o marco M-184, de coordenada N = 9.317.468,62m e E = 
190.299,01m; 202,28 m e azimute plano 198°25’27” até o marco M-185, 
de coordenada N = 9.317.276,71m e E = 190.235,08m; 540,90 m e 
azimute plano 214°09’09” até o marco M-186, de coordenada N = 
9.316.829,09m e E = 189.931,42m; 285,94 m e azimute plano 243°26’03” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.316.701,21m e E = 189.675,67m; 
450,19 m e azimute plano 286°29’16” até o marco M-188, de coordenada 
N = 9.316.828,98m e E = 189.243,99m; 448,72 m e azimute plano 
355°54’38” até o marco M-189, de coordenada N = 9.317.276,56m e E = 
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189.211,99m; 803,90 m e azimute plano 17°20’36” até o marco M-190, de 
coordenada N = 9.318.043,91m e E = 189.451,63m; 260,24 m e azimute 
plano 317°30’09” até o marco M-191, de coordenada N = 9.318.235,79m 
e E = 189.275,82m; 261,83 m e azimute plano 257°39’01” até o marco 
M-192, de coordenada N = 9.318.179,79m e E = 189.020,05m; 377,04 m 
e azimute plano 237°59’21” até o marco M-193, de coordenada N = 
9.317.979,93m e E = 188.700,34m; 512,54 m e azimute plano 273°33’50” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.318.011,79m e E = 188.188,79m; 
558,34 m e azimute plano 246°22’07” até o marco M-195, de coordenada 
N = 9.317.787,98m e E = 187.677,27m; 311,66 m e azimute plano 
280°17’50” até o marco M-196, de coordenada N = 9.317.843,69m e E = 
187.370,63m; 45,69 m e azimute plano 280°21’03” até o marco M-197, de 
coordenada N = 9.317.851,90m e E = 187.325,68m; 486,22 m e azimute 
plano 316°18’06” até o marco M-198, de coordenada N = 9.318.203,43m 
e E = 186.989,77m; 345,14 m e azimute plano 346°36’27” até o marco 
M-199, de coordenada N = 9.318.539,18m e E = 186.909,83m; 452,47 m 
e azimute plano 301°59’28” até o marco M-200, de coordenada N = 
9.318.778,89m e E = 186.526,08m; 399,61 m e azimute plano 286°15’26” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.318.890,76m e E = 186.142,45m; 
454,44 m e azimute plano 309°17’22” até o marco M-202, de coordenada 
N = 9.319.178,53m e E = 185.790,73m; 419,49 m e azimute plano 
342°14’59” até o marco M-203, de coordenada N = 9.319.578,05m e E = 
185.662,84m; 1.534,67 m e azimute plano 359°59’33” até o marco M-204, 
de coordenada N = 9.321.112,72m e E = 185.662,64m; 389,02 m e 
azimute plano 350°31’46” até o marco M-205, de coordenada N = 
9.321.496,44m e E = 185.598,63m; 352,11 m e azimute plano 320°31’08” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.321.768,21m e E = 185.374,75m; 
581,05 m e azimute plano 277°53’45” até o marco M-207, de coordenada 
N = 9.321.848,03m e E = 184.799,21m; 428,91 m e azimute plano 
296°33’31” até o marco M-208, de coordenada N = 9.322.039,80m e E = 
184.415,56m; 399,74 m e azimute plano 359°59’39” até o marco M-209, 
de coordenada N = 9.322.439,54m e E = 184.415,52m; 667,56 m e 
azimute plano 16°41’31” até o marco M-210, de coordenada N = 
9.323.078,97m e E = 184.607,26m; 249,77 m e azimute plano 320°11’52” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.323.270,86m e E = 184.447,37m; 
323,33 m e azimute plano 261°27’58” até o marco M-212, de coordenada 
N = 9.323.222,88m e E = 184.127,62m; 444,16 m e azimute plano 
239°43’47” até o marco M-213, de coordenada N = 9.322.998,99m e E = 
183.744,02m; 194,56 m e azimute plano 260°32’44” até o marco M-214, 
de coordenada N = 9.322.967,03m e E = 183.552,10m; 202,17 m e 
azimute plano 288°24’39” até o marco M-215, de coordenada N = 
9.323.030,88m e E = 183.360,28m; 407,53 m e azimute plano 318°10’51” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.323.334,59m e E = 183.088,55m; 
144,84 m e azimute plano 263°41’08” até o marco M-217, de coordenada 
N = 9.323.318,66m e E = 182.944,59m; 204,70 m e azimute plano 
218°38’23” até o marco M-218, de coordenada N = 9.323.158,77m e E = 
182.816,77m; 404,74 m e azimute plano 189°05’17” até o marco M-219, 
de coordenada N = 9.322.759,11m e E = 182.752,84m; 537,46 m e 
azimute plano 202°44’35” até o marco M-220, de coordenada N = 
9.322.263,44m e E = 182.545,06m; 208,41 m e azimute plano 237°30’34” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.322.151,49m e E = 182.369,27m; 
260,24 m e azimute plano 259°22’33” até o marco M-222, de coordenada 
N = 9.322.103,51m e E = 182.113,49m; 397,09 m e azimute plano 
310°05’44” até o marco M-223, de coordenada N = 9.322.359,26m e E = 
181.809,73m; 454,05 m e azimute plano 337°55’25” até o marco M-224, 
de coordenada N = 9.322.780,02m e E = 181.639,08m; 175,01 m e 
azimute plano 316°49’37” até o marco M-225, de coordenada N = 
9.322.907,65m e E = 181.519,34m; 178,59 m e azimute plano 283°58’32” 
até o marco M-226, de coordenada N = 9.322.950,78m e E = 181.346,04m; 
243,54 m e azimute plano 246°48’10” até o marco M-227, de coordenada 
N = 9.322.854,85m e E = 181.122,19m; 474,58 m e azimute plano 
212°36’26” até o marco M-228, de coordenada N = 9.322.455,07m e E = 
180.866,45m; 793,72 m e azimute plano 207°35’35” até o marco M-229, 
de coordenada N = 9.321.751,63m e E = 180.498,81m; 359,24 m e 
azimute plano 237°43’10” até o marco M-230, de coordenada N = 
9.321.559,77m e E = 180.195,09m; 422,00 m e azimute plano 294°36’47” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.321.735,53m e E = 179.811,43m; 
589,66 m e azimute plano 319°23’36” até o marco M-232, de coordenada 
N = 9.322.183,20m e E = 179.427,64m; 396,15 m e azimute plano 
276°33’11” até o marco M-233, de coordenada N = 9.322.228,41m e E = 
179.034,08m; 354,37 m e azimute plano 254°44’36” até o marco M-234, 
de coordenada N = 9.322.135,16m e E = 178.692,20m; 1.664,52 m e 
azimute plano 286°10’00” até o marco M-235, de coordenada N = 
9.322.598,62m e E = 177.093,50m; 319,65 m e azimute plano 323°06’58” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.322.854,29m e E = 176.901,65m; 
217,47 m e azimute plano 342°53’06” até o marco M-237, de coordenada 
N = 9.323.062,13m e E = 176.837,65m; 367,73 m e azimute plano 
359°59’38” até o marco M-238, de coordenada N = 9.323.429,86m e E = 
176.837,61m; 847,56 m e azimute plano 324°12’11” até o marco M-239, 
de coordenada N = 9.324.117,31m e E = 176.341,86m; 128,83 m e 
azimute plano 352°54’05” até o marco M-240, de coordenada N = 
9.324.245,15m e E = 176.325,94m; 275,10 m e azimute plano 35°31’43” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.324.469,03m e E = 176.485,80m; 
194,46 m e azimute plano 80°32’26” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.324.500,99m e E = 176.677,62m; 486,16 m e azimute plano 
117°23’54” até o marco M-243, de coordenada N = 9.324.277,27m e E = 
177.109,25m; 546,92 m e azimute plano 142°07’04” até o marco M-244, 
de coordenada N = 9.323.845,60m e E = 177.445,08m; 207,79 m e 
azimute plano 112°36’17” até o marco M-245, de coordenada N = 
9.323.765,73m e E = 177.636,91m; 391,97 m e azimute plano 78°14’01” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.323.845,66m e E = 178.020,64m; 
329,60 m e azimute plano 14°01’25” até o marco M-247, de coordenada N 

= 9.324.165,44m e E = 178.100,51m; 687,62 m e azimute plano 
324°27’27” até o marco M-248, de coordenada N = 9.324.724,95m e E = 
177.700,79m; 668,04 m e azimute plano 338°57’36” até o marco M-249, 
de coordenada N = 9.325.348,45m e E = 177.460,95m; 667,10 m e 
azimute plano 314°01’20” até o marco M-250, de coordenada N = 
9.325.812,04m e E = 176.981,26m; 237,60 m e azimute plano 340°20’42” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.326.035,80m e E = 176.901,34m; 
771,54 m e azimute plano 354°02’41” até o marco M-252, de coordenada 
N = 9.326.803,18m e E = 176.821,29m; 993,95 m e azimute plano 
334°15’34” até o marco M-253, de coordenada N = 9.327.698,50m e E = 
176.389,62m; 255,80 m e azimute plano 359°59’44” até o marco M-254, 
de coordenada N = 9.327.954,30m e E = 176.389,60m; 1.160,92 m e 
azimute plano 22°40’34” até o marco M-255, de coordenada N = 
9.329.025,48m e E = 176.837,16m; 612,72 m e azimute plano 344°52’14” 
até o marco M-256, de coordenada N = 9.329.616,96m e E = 176.677,24m; 
511,59 m e azimute plano 359°59’48” até o marco M-257, de coordenada 
N = 9.330.128,55m e E = 176.677,21m; 377,34 m e azimute plano 
323°36’28” até o marco M-258, de coordenada N = 9.330.432,30m e E = 
176.453,33m; 801,87 m e azimute plano 293°29’58” até o marco M-259, 
de coordenada N = 9.330.752,04m e E = 175.717,96m; 550,20 m e 
azimute plano 324°27’42” até o marco M-260, de coordenada N = 
9.331.199,75m e E = 175.398,16m; 207,75 m e azimute plano 359°59’50” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.331.407,50m e E = 175.398,15m; 
557,79 m e azimute plano 27°17’39” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.331.903,19m e E = 175.653,93m; 1.094,28 m e azimute plano 
348°11’57” até o marco M-263, de coordenada N = 9.332.974,34m e E = 
175.430,14m; 973,35 m e azimute plano 317°39’30” até o marco M-264, 
de coordenada N = 9.333.693,78m e E = 174.774,54m; 314,12 m e 
azimute plano 14°45’11” até o marco M-265, de coordenada N = 
9.333.997,54m e E = 174.854,53m; 758,19 m e azimute plano 42°26’09” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.334.557,11m e E = 175.366,13m; 
131,78 m e azimute plano 14°01’21” até o marco M-267, de coordenada N 
= 9.334.684,96m e E = 175.398,06m; 252,77 m e azimute plano 
341°32’57” até o marco M-268, de coordenada N = 9.334.924,74m e E = 
175.318,06m; 486,28 m e azimute plano 316°20’32” até o marco M-269, 
de coordenada N = 9.335.276,55m e E = 174.982,36m; 350,26 m e 
azimute plano 258°06’21” até o marco M-270, de coordenada N = 
9.335.204,36m e E = 174.639,62m; 11.322,96 m e azimute plano 
5°02’47” até o marco M-271, de coordenada N = 9.346.483,43m e E = 
175.635,62m; 2,71 m e azimute plano 342°22’06” até o marco M-272, de 
coordenada N = 9.346.486,01m e E = 175.634,80m; 886,69 m e azimute 
plano 342°23’35” até o marco M-273, de coordenada N = 9.347.331,16m 
e E = 175.366,59m; 495,95 m e azimute plano 1°50’39” até o marco 
M-274, de coordenada N = 9.347.826,85m e E = 175.382,55m; 241,34 m 
e azimute plano 30°16’19” até o marco M-275, de coordenada N = 
9.348.035,28m e E = 175.504,21m; 778,94 m e azimute plano 349°50’03” 
até o marco M-276, de coordenada N = 9.348.801,99m e E = 175.366,73m; 
1.057,17 m e azimute plano 356°32’13” até o marco M-277, de coordena-
da N = 9.349.857,23m e E = 175.302,87m; 364,56 m e azimute plano 
15°15’34” até o marco M-278, de coordenada N = 9.350.208,94m e E = 
175.398,82m; 587,00 m e azimute plano 29°22’10” até o marco M-279, de 
coordenada N = 9.350.720,50m e E = 175.686,71m; 515,58 m e azimute 
plano 7°07’18” até o marco M-280, de coordenada N = 9.351.232,10m e E 
= 175.750,63m; 487,04 m e azimute plano 23°13’02” até o marco M-281, 
de coordenada N = 9.351.679,70m e E = 175.942,63m; 357,47 m e 
azimute plano 349°41’47” até o marco M-282, de coordenada N = 
9.352.031,41m e E = 175.878,69m; 326,12 m e azimute plano 11°19’09” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.352.351,19m e E = 175.942,70m; 
293,87 m e azimute plano 44°59’45” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.352.559,00m e E = 176.150,48m; 495,89 m e azimute plano 69°13’57” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.352.734,83m e E = 176.614,15m; 
224,42 m e azimute plano 85°55’55” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.352.750,75m e E = 176.838,00m; 186,43 m e azimute plano 59°03’02” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.352.846,63m e E = 176.997,89m; 
186,44 m e azimute plano 30°58’12” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.353.006,49m e E = 177.093,83m; 223,86 m e azimute plano 0°00’28” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.353.230,35m e E = 177.093,86m; 
285,99 m e azimute plano 333°27’01” até o marco M-290, de coordenada 
N = 9.353.486,18m e E = 176.966,03m; 399,98 m e azimute plano 
357°42’53” até o marco M-291, de coordenada N = 9.353.885,84m e E = 
176.950,08m; 606,69 m e azimute plano 18°26’26” até o marco M-292, de 
coordenada N = 9.354.461,38m e E = 177.141,99m; 793,78 m e azimute 
plano 9°16’34” até o marco M-293, de coordenada N = 9.355.244,78m e E 
= 177.269,94m; 680,15 m e azimute plano 29°35’41” até o marco M-294, 
de coordenada N = 9.355.836,20m e E = 177.605,84m; 6.397,46 m e 
azimute plano 79°56’05” até o marco M-295, de coordenada N = 
9.356.954,27m e E = 183.904,84m; 2,77 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-296, de coordenada N = 9.356.956,23m e E = 183.902,88m; 
87,71 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-297, de coordenada N 
= 9.357.018,25m e E = 183.840,86m; 1.269,38 m e azimute plano 
343°10’18” até o marco M-298, de coordenada N = 9.358.233,27m e E = 
183.473,37m; 1.207,62 m e azimute plano 6°51’22” até o marco M-299, 
de coordenada N = 9.359.432,25m e E = 183.617,53m; 554,14 m e 
azimute plano 33°14’16” até o marco M-300, de coordenada N = 
9.359.895,73m e E = 183.921,26m; 268,00 m e azimute plano 17°22’22” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.360.151,50m e E = 184.001,28m; 
511,82 m e azimute plano 358°13’03” até o marco M-302, de coordenada 
N = 9.360.663,07m e E = 183.985,36m; 411,06 m e azimute plano 
13°30’15” até o marco M-303, de coordenada N = 9.361.062,77m e E = 
184.081,35m; 888,34 m e azimute plano 59°45’19” até o marco M-304, de 
coordenada N = 9.361.510,22m e E = 184.848,77m; 672,37 m e azimute 
plano 28°24’30” até o marco M-305, de coordenada N = 9.362.101,62m e 
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E = 185.168,65m; 329,57 m e azimute plano 39°06’22” até o marco 
M-306, de coordenada N = 9.362.357,36m e E = 185.376,53m; 493,81 m 
e azimute plano 60°57’05” até o marco M-307, de coordenada N = 
9.362.597,13m e E = 185.808,22m; 623,60 m e azimute plano 88°32’27” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.362.613,01m e E = 186.431,62m; 
904,36 m e azimute plano 98°08’42” até o marco M-309, de coordenada N 
= 9.362.484,88m e E = 187.326,86m; 1.376,26 m e azimute plano 
87°20’48” até o marco M-310, de coordenada N = 9.362.548,59m e E = 
188.701,64m; 841,06 m e azimute plano 98°45’44” até o marco M-311, de 
coordenada N = 9.362.420,47m e E = 189.532,88m; 623,48 m e azimute 
plano 90°00’40” até o marco M-312, de coordenada N = 9.362.420,35m e 
E = 190.156,36m; 2.319,92 m e azimute plano 2°22’52” até o marco 
M-313, de coordenada N = 9.364.738,27m e E = 190.252,74m; 236,06 m 
e azimute plano 28°18’58” até o marco M-314, de coordenada N = 
9.364.946,08m e E = 190.364,71m; 642,55 m e azimute plano 5°43’28” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.365.585,43m e E = 190.428,80m; 
1.175,73 m e azimute plano 348°14’34” até o marco M-316, de coordena-
da N = 9.366.736,49m e E = 190.189,23m; 783,87 m e azimute plano 
2°20’49” até o marco M-317, de coordenada N = 9.367.519,70m e E = 
190.221,33m; 476,98 m e azimute plano 50°26’52” até o marco M-318, de 
coordenada N = 9.367.823,43m e E = 190.589,10m; 757,93 m e azimute 
plano 62°22’06” até o marco M-319, de coordenada N = 9.368.174,95m e 
E = 191.260,59m; 399,55 m e azimute plano 73°45’46” até o marco 
M-320, de coordenada N = 9.368.286,67m e E = 191.644,20m; 630,63 m 
e azimute plano 59°32’57” até o marco M-321, de coordenada N = 
9.368.606,27m e E = 192.187,84m; 772,13 m e azimute plano 27°06’28” 
até o marco M-322, de coordenada N = 9.369.293,58m e E = 192.539,67m; 
626,63 m e azimute plano 37°45’32” até o marco M-323, de coordenada N 
= 9.369.788,99m e E = 192.923,38m; 436,39 m e azimute plano 61°34’32” 
até o marco M-324, de coordenada N = 9.369.996,71m e E = 193.307,16m; 
1.016,09 m e azimute plano 70°43’35” até o marco M-325, de coordenada 
N = 9.370.332,10m e E = 194.266,30m; 79,66 m e azimute plano 
56°19’04” até o marco M-326, de coordenada N = 9.370.376,28m e E = 
194.332,59m; 554,39 m e azimute plano 56°19’08” até o marco M-327, de 
coordenada N = 9.370.683,73m e E = 194.793,92m; 545,52 m e azimute 
plano 31°50’47” até o marco M-328, de coordenada N = 9.371.147,13m e 
E = 195.081,76m; 825,90 m e azimute plano 14°35’41” até o marco 
M-329, de coordenada N = 9.371.946,38m e E = 195.289,87m; 511,69 m 
e azimute plano 38°40’07” até o marco M-330, de coordenada N = 
9.372.345,89m e E = 195.609,58m; 922,15 m e azimute plano 56°19’34” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.372.857,19m e E = 196.377,00m; 
816,55 m e azimute plano 66°57’49” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.373.176,72m e E = 197.128,44m; 882,74 m e azimute plano 58°20’21” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.373.640,06m e E = 197.879,80m; 
272,70 m e azimute plano 36°28’46” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.373.859,33m e E = 198.041,93m; 11,73 m e azimute plano 43°53’40” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.373.867,78m e E = 198.050,06m; 
6.139,56 m e azimute plano 43°55’11” até o marco M-336, de coordenada 
N = 9.378.290,17m e E = 202.308,77m; 13.950,33 m e azimute plano 
91°02’47” até o marco M-337, de coordenada N = 9.378.035,44m e E = 
216.256,77m; 14.676,19 m e azimute plano 116°31’56” até o marco 
M-338, de coordenada N = 9.371.479,54m e E = 229.387,30m; deste, 
segue pelos limites do ParQUE NacioNal da SErra do Pardo, com a 
seguinte distância  1.044,02 m e azimute plano 124°51’19” até o marco 
M-339, de coordenada N = 9.370.882,88m e E = 230.244,02m; 436,14 m 
e azimute plano 98°26’41” até o marco M-340, de coordenada N = 
9.370.818,83m e E = 230.675,43m; 110,07 m e azimute plano 125°32’44” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.370.754,84m e E = 230.764,99m; 
439,90 m e azimute plano 125°32’54” até o marco M-342, de coordenada 
N = 9.370.499,09m e E = 231.122,90m; 279,51 m e azimute plano 
149°02’52” até o marco M-343, de coordenada N = 9.370.259,38m e E = 
231.266,66m; 279,13 m e azimute plano 166°46’13” até o marco M-344, 
de coordenada N = 9.369.987,66m e E = 231.330,54m; 767,08 m e 
azimute plano 180°00’46” até o marco M-345, de coordenada N = 
9.369.220,58m e E = 231.330,37m; 921,91 m e azimute plano 146°19’20” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.368.453,39m e E = 231.841,59m; 
571,75 m e azimute plano 153°26’48” até o marco M-347, de coordenada 
N = 9.367.941,95m e E = 232.097,18m; 702,02 m e azimute plano 
138°42’38” até o marco M-348, de coordenada N = 9.367.414,46m e E = 
232.560,42m; 516,38 m e azimute plano 111°48’32” até o marco M-349, 
de coordenada N = 9.367.222,62m e E = 233.039,84m; 1.153,41 m e 
azimute plano 93°58’54” até o marco M-350, de coordenada N = 
9.367.142,53m e E = 234.190,47m; 772,99 m e azimute plano 119°45’46” 
até o marco M-351, de coordenada N = 9.366.758,81m e E = 234.861,49m; 
333,71 m e azimute plano 106°42’23” até o marco M-352, de coordenada 
N = 9.366.662,88m e E = 235.181,11m; 773,02 m e azimute plano 
82°53’13” até o marco M-353, de coordenada N = 9.366.758,60m e E = 
235.948,18m; 486,06 m e azimute plano 99°28’02” até o marco M-354, de 
coordenada N = 9.366.678,65m e E = 236.427,62m; 888,00 m e azimute 
plano 120°15’59” até o marco M-355, de coordenada N = 9.366.231,08m 
e E = 237.194,58m; 327,89 m e azimute plano 133°02’42” até o marco 
M-356, de coordenada N = 9.366.007,27m e E = 237.434,21m; 436,56 m 
e azimute plano 156°15’38” até o marco M-357, de coordenada N = 
9.365.607,65m e E = 237.609,96m; 958,79 m e azimute plano 180°00’39” 
até o marco M-358, de coordenada N = 9.364.648,86m e E = 237.609,78m; 
2.729,21 m e azimute plano 160°30’50” até o marco M-359, de coordena-
da N = 9.362.075,97m e E = 238.520,19m; 1.130,21 m e azimute plano 
136°09’14” até o marco M-360, de coordenada N = 9.361.260,86m e E = 
239.303,11m; 241,29 m e azimute plano 116°35’22” até o marco M-361, 
de coordenada N = 9.361.152,86m e E = 239.518,88m; 80,31 m e azimu-
te plano 116°35’38” até o marco M-362, de coordenada N = 9.361.116,91m 
e E = 239.590,69m; 391,70 m e azimute plano 101°46’23” até o marco 

M-363, de coordenada N = 9.361.036,99m e E = 239.974,15m; 401,69 m 
e azimute plano 75°58’28” até o marco M-364, de coordenada N = 
9.361.134,34m e E = 240.363,86m; 586,69 m e azimute plano 75°58’34” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.361.276,51m e E = 240.933,06m; 
395,27 m e azimute plano 104°02’40” até o marco M-366, de coordenada 
N = 9.361.180,59m e E = 241.316,51m; 1.078,24 m e azimute plano 
129°35’39” até o marco M-367, de coordenada N = 9.360.493,38m e E = 
242.147,38m; 1.242,96 m e azimute plano 135°00’32” até o marco M-368, 
de coordenada N = 9.359.614,34m e E = 243.026,15m; 422,20 m e 
azimute plano 119°28’57” até o marco M-369, de coordenada N = 
9.359.406,55m e E = 243.393,68m; 606,30 m e azimute plano 108°26’38” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.359.214,73m e E = 243.968,84m; 
452,33 m e azimute plano 122°00’59” até o marco M-371, de coordenada 
N = 9.358.974,92m e E = 244.352,37m; 591,48 m e azimute plano 
141°35’22” até o marco M-372, de coordenada N = 9.358.511,45m e E = 
244.719,85m; 986,56 m e azimute plano 155°06’04” até o marco M-373, 
de coordenada N = 9.357.616,59m e E = 245.135,21m; 452,57 m e 
azimute plano 137°52’29” até o marco M-374, de coordenada N = 
9.357.280,93m e E = 245.438,77m; 160,59 m e azimute plano 95°41’34” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.357.265,00m e E = 245.598,57m; 
496,06 m e azimute plano 75°04’49” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.357.392,72m e E = 246.077,91m; 1.116,86 m e azimute plano 
56°05’23” até o marco M-377, de coordenada N = 9.358.015,81m e E = 
247.004,81m; 862,87 m e azimute plano 90°00’29” até o marco M-378, de 
coordenada N = 9.358.015,69m e E = 247.867,68m; 1.662,64 m e azimu-
te plano 103°54’33” até o marco M-379, de coordenada N = 9.357.616,02m 
e E = 249.481,57m; 15,58 m e azimute plano 73°56’18” até o marco 
M-380, de coordenada N = 9.357.620,33m e E = 249.496,54m; 3.807,96 
m e azimute plano 188°52’13” até o marco M-381, de coordenada N = 
9.353.857,91m e E = 248.909,36m; 3.967,52 m e azimute plano 
188°52’04” até o marco M-382, de coordenada N = 9.349.937,82m e E = 
248.297,74m; 0,72 m e azimute plano 138°57’53” até o marco M-383, de 
coordenada N = 9.349.937,28m e E = 248.298,21m; 571,26 m e azimute 
plano 229°01’51” até o marco M-384, de coordenada N = 9.349.562,73m 
e E = 247.866,87m; 531,99 m e azimute plano 212°44’30” até o marco 
M-385, de coordenada N = 9.349.115,26m e E = 247.579,14m; 185,93 m 
e azimute plano 198°25’48” até o marco M-386, de coordenada N = 
9.348.938,87m e E = 247.520,36m; 218,35 m e azimute plano 198°25’48” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.348.731,72m e E = 247.451,33m; 
511,59 m e azimute plano 181°47’52” até o marco M-388, de coordenada 
N = 9.348.220,38m e E = 247.435,28m; 644,09 m e azimute plano 
172°52’56” até o marco M-389, de coordenada N = 9.347.581,25m e E = 
247.515,09m; 1.310,30 m e azimute plano 192°40’58” até o marco M-390, 
de coordenada N = 9.346.302,92m e E = 247.227,41m; 1.246,45 m e 
azimute plano 202°37’25” até o marco M-391, de coordenada N = 
9.345.152,38m e E = 246.747,93m; 257,66 m e azimute plano 187°07’15” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.344.896,71m e E = 246.715,99m; 
546,10 m e azimute plano 159°26’58” até o marco M-393, de coordenada 
N = 9.344.385,36m e E = 246.907,69m; 329,36 m e azimute plano 
129°05’02” até o marco M-394, de coordenada N = 9.344.177,71m e E = 
247.163,35m; 627,88 m e azimute plano 104°44’50” até o marco M-395, 
de coordenada N = 9.344.017,88m e E = 247.770,55m; 342,00 m e 
azimute plano 127°24’20” até o marco M-396, de coordenada N = 
9.343.810,13m e E = 248.042,22m; 341,66 m e azimute plano 169°12’56” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.343.474,50m e E = 248.106,15m; 
364,36 m e azimute plano 195°15’24” até o marco M-398, de coordenada 
N = 9.343.122,98m e E = 248.010,27m; 386,49 m e azimute plano 
209°45’35” até o marco M-399, de coordenada N = 9.342.787,46m e E = 
247.818,43m; 870,10 m e azimute plano 224°15’23” até o marco M-400, 
de coordenada N = 9.342.164,27m e E = 247.211,21m;  3.229,60 m e 
azimute plano 139°35’51” m até o marco M-001, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.
Todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir  , de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
51°00’, fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que dá poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 1.075, Livro: 2-C, Folha: 76, junto ao Cartó-
rio de registro de imóveis da comarca de altamira.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 651906
Portaria N° 495 de 04 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
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cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Maracanã, abrangendo uma área de 
2.078,8159 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2020/637755.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 2.078,8159 ha (dois mil e 
setenta e oito, oitenta e um ares e cinquenta e nove centiares), denomina-
da GlEBa MaracaNÃ, localizada no Município Maracanã, com limites, con-
frontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial Des-
critivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco 
M-001, de coordenada N =  9.932.516,75m e E = 228.016,90m; deste, 
segue confrontando com os limites da ilha do Marco (SPU), com a seguin-
te distância  75,00 m e azimute plano 115°59’40” até o marco M-002, de 
coordenada N = 9.932.483,88m e E = 228.084,31m; 46,81 m e azimute 
plano 116°00’04” até o marco M-003, de coordenada N = 9.932.463,36m 
e E = 228.126,38m; 72,58 m e azimute plano 115°59’35” até o marco 
M-004, de coordenada N = 9.932.431,55m e E = 228.191,62m; 69,30 m 
e azimute plano 94°54’01” até o marco M-005, de coordenada N = 
9.932.425,63m e E = 228.260,67m; 64,03 m e azimute plano 95°32’19” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.932.419,45m e E = 228.324,40m; 
deste, segue confrontando com os limites da reserva Extrativista Mara-
canã, com a seguinte distância  56,14 m e azimute plano 184°20’30” até o 
marco M-007, de coordenada N = 9.932.363,47m e E = 228.320,15m; 
218,15 m e azimute plano 182°05’38” até o marco M-008, de coordenada 
N = 9.932.145,47m e E = 228.312,18m; 96,34 m e azimute plano 
175°10’16” até o marco M-009, de coordenada N = 9.932.049,47m e E = 
228.320,29m; 140,85 m e azimute plano 156°19’30” até o marco M-010, 
de coordenada N = 9.931.920,47m e E = 228.376,85m; 178,00 m e 
azimute plano 179°58’16” até o marco M-011, de coordenada N = 
9.931.742,47m e E = 228.376,94m; 80,00 m e azimute plano 180°16’46” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.931.662,47m e E = 228.376,55m; 
74,80 m e azimute plano 130°55’25” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.931.613,47m e E = 228.433,07m; 115,80 m e azimute plano 64°57’59” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.931.662,47m e E = 228.537,99m; 
133,52 m e azimute plano 25°00’37” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.931.783,47m e E = 228.594,44m; 145,89 m e azimute plano 6°19’41” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.931.928,47m e E = 228.610,52m; 
116,55 m e azimute plano 16°03’15” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.932.040,47m e E = 228.642,75m; 114,86 m e azimute plano 39°12’33” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.932.129,47m e E = 228.715,36m; 
107,71 m e azimute plano 63°32’06” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.932.177,47m e E = 228.811,78m; 121,08 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.932.177,47m e E = 228.932,86m; 
90,11 m e azimute plano 116°21’17” até o marco M-021, de coordenada N 
= 9.932.137,47m e E = 229.013,60m; 78,75 m e azimute plano 156°06’14” 
até o marco M-022, de coordenada N = 9.932.065,47m e E = 229.045,50m; 
131,53 m e azimute plano 137°31’03” até o marco M-023, de coordenada 
N = 9.931.968,47m e E = 229.134,33m; 89,08 m e azimute plano 
108°19’16” até o marco M-024, de coordenada N = 9.931.940,47m e E = 
229.218,89m; 104,79 m e azimute plano 67°33’32” até o marco M-025, de 
coordenada N = 9.931.980,47m e E = 229.315,74m; 86,45 m e azimute 
plano 111°43’30” até o marco M-026, de coordenada N = 9.931.948,47m 
e E = 229.396,05m; 86,14 m e azimute plano 138°59’12” até o marco 
M-027, de coordenada N = 9.931.883,47m e E = 229.452,58m; 104,00 m 
e azimute plano 179°58’21” até o marco M-028, de coordenada N = 
9.931.779,47m e E = 229.452,63m; 121,01 m e azimute plano 179°58’18” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.931.658,46m e E = 229.452,69m; 
129,25 m e azimute plano 176°23’53” até o marco M-030, de coordenada 
N = 9.931.529,47m e E = 229.460,81m; 186,18 m e azimute plano 
182°27’24” até o marco M-031, de coordenada N = 9.931.343,46m e E = 
229.452,83m; 181,05 m e azimute plano 212°19’15” até o marco M-032, 
de coordenada N = 9.931.190,46m e E = 229.356,03m; 171,13 m e 
azimute plano 225°00’17” até o marco M-033, de coordenada N = 
9.931.069,46m e E = 229.235,01m; 89,59 m e azimute plano 206°44’53” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.930.989,46m e E = 229.194,69m; 
89,00 m e azimute plano 179°58’27” até o marco M-035, de coordenada N 
= 9.930.900,46m e E = 229.194,73m; 97,74 m e azimute plano 155°35’07” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.930.811,46m e E = 229.235,13m; 
142,70 m e azimute plano 141°42’37” até o marco M-037, de coordenada 
N = 9.930.699,46m e E = 229.323,55m; 49,09 m e azimute plano 
99°22’47” até o marco M-038, de coordenada N = 9.930.691,46m e E = 
229.371,98m; 119,86 m e azimute plano 70°30’03” até o marco M-039, de 
coordenada N = 9.930.731,47m e E = 229.484,97m; 167,66 m e azimute 
plano 54°39’21” até o marco M-040, de coordenada N = 9.930.828,46m e 
E = 229.621,73m; 374,44 m e azimute plano 71°18’24” até o marco 
M-041, de coordenada N = 9.930.948,47m e E = 229.976,42m; 131,54 m 
e azimute plano 79°02’37” até o marco M-042, de coordenada N = 
9.930.973,47m e E = 230.105,56m; 140,73 m e azimute plano 103°33’41” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.930.940,47m e E = 230.242,37m; 
88,79 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.930.940,47m e E = 230.331,16m; 199,29 m e azimute plano 31°27’33” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.931.110,47m e E = 230.435,17m; 
125,37 m e azimute plano 91°22’33” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.931.107,46m e E = 230.560,50m; 75,92 m e azimute plano 138°38’50” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.931.050,47m e E = 230.610,66m; 
15,84 m e azimute plano 161°13’19” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.931.035,47m e E = 230.615,76m; 257,81 m e azimute plano 

219°28’27” até o marco M-049, de coordenada N = 9.930.836,46m e E = 
230.451,86m; 114,59 m e azimute plano 219°02’33” até o marco M-050, 
de coordenada N = 9.930.747,46m e E = 230.379,68m; 84,53 m e azimu-
te plano 196°36’53” até o marco M-051, de coordenada N = 9.930.666,46m 
e E = 230.355,51m; 96,37 m e azimute plano 185°02’10” até o marco 
M-052, de coordenada N = 9.930.570,46m e E = 230.347,05m; 274,12 m 
e azimute plano 181°39’35” até o marco M-053, de coordenada N = 
9.930.296,46m e E = 230.339,11m; 169,06 m e azimute plano 196°37’17” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.930.134,46m e E = 230.290,75m; 
136,71 m e azimute plano 220°28’23” até o marco M-055, de coordenada 
N = 9.930.030,46m e E = 230.202,01m; 132,19 m e azimute plano 
232°12’43” até o marco M-056, de coordenada N = 9.929.949,46m e E = 
230.097,54m; 154,94 m e azimute plano 242°18’37” até o marco M-057, 
de coordenada N = 9.929.877,46m e E = 229.960,34m; 110,02 m e 
azimute plano 233°46’48” até o marco M-058, de coordenada N = 
9.929.812,45m e E = 229.871,58m; 128,72 m e azimute plano 270°00’16” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.929.812,46m e E = 229.742,86m; 
40,12 m e azimute plano 217°05’54” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.929.780,46m e E = 229.718,66m; 92,22 m e azimute plano 195°11’37” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.929.691,46m e E = 229.694,49m; 
50,65 m e azimute plano 161°23’36” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.929.643,46m e E = 229.710,65m; 82,08 m e azimute plano 200°15’55” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.929.566,46m e E = 229.682,22m; 
113,96 m e azimute plano 230°48’56” até o marco M-064, de coordenada 
N = 9.929.494,46m e E = 229.593,89m; 113,29 m e azimute plano 
265°57’03” até o marco M-065, de coordenada N = 9.929.486,46m e E = 
229.480,88m; 158,10 m e azimute plano 284°39’18” até o marco M-066, 
de coordenada N = 9.929.526,46m e E = 229.327,92m; 57,83 m e azimu-
te plano 213°54’16” até o marco M-067, de coordenada N = 9.929.478,46m 
e E = 229.295,66m; 87,06 m e azimute plano 158°30’15” até o marco 
M-068, de coordenada N = 9.929.397,46m e E = 229.327,56m; 181,56 m 
e azimute plano 167°07’49” até o marco M-069, de coordenada N = 
9.929.220,46m e E = 229.368,00m; 165,99 m e azimute plano 150°52’29” 
até o marco M-070, de coordenada N = 9.929.075,46m e E = 229.448,79m; 
84,52 m e azimute plano 130°35’43” até o marco M-071, de coordenada N 
= 9.929.020,46m e E = 229.512,97m; 168,23 m e azimute plano 
183°00’56” até o marco M-072, de coordenada N = 9.928.852,46m e E = 
229.504,12m; 63,06 m e azimute plano 182°16’52” até o marco M-073, de 
coordenada N = 9.928.789,45m e E = 229.501,61m; 67,99 m e azimute 
plano 179°58’29” até o marco M-074, de coordenada N = 9.928.721,46m 
e E = 229.501,64m; 45,51 m e azimute plano 117°29’39” até o marco 
M-075, de coordenada N = 9.928.700,45m e E = 229.542,01m; 110,25 m 
e azimute plano 263°45’06” até o marco M-076, de coordenada N = 
9.928.688,45m e E = 229.432,41m; 128,98 m e azimute plano 266°26’54” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.928.680,46m e E = 229.303,68m; 
145,39 m e azimute plano 289°16’39” até o marco M-078, de coordenada 
N = 9.928.728,46m e E = 229.166,44m; 93,57 m e azimute plano 
300°51’47” até o marco M-079, de coordenada N = 9.928.776,46m e E = 
229.086,12m; 116,55 m e azimute plano 326°19’20” até o marco M-080, 
de coordenada N = 9.928.873,45m e E = 229.021,49m; 112,52 m e 
azimute plano 338°57’08” até o marco M-081, de coordenada N = 
9.928.978,46m e E = 228.981,08m; 46,96 m e azimute plano 300°43’16” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.929.002,45m e E = 228.940,71m; 
68,86 m e azimute plano 234°29’53” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.928.962,46m e E = 228.884,65m; 117,43 m e azimute plano 
254°11’14” até o marco M-084, de coordenada N = 9.928.930,46m e E = 
228.771,66m; 153,20 m e azimute plano 266°37’56” até o marco M-085, 
de coordenada N = 9.928.921,46m e E = 228.618,72m; 85,46 m e azimu-
te plano 229°03’07” até o marco M-086, de coordenada N = 9.928.865,45m 
e E = 228.554,17m; 127,46 m e azimute plano 145°27’30” até o marco 
M-087, de coordenada N = 9.928.760,46m e E = 228.626,44m; 120,72 m 
e azimute plano 126°36’49” até o marco M-088, de coordenada N = 
9.928.688,46m e E = 228.723,34m; 103,62 m e azimute plano 141°25’04” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.928.607,46m e E = 228.787,96m; 
137,67 m e azimute plano 159°33’51” até o marco M-090, de coordenada 
N = 9.928.478,45m e E = 228.836,03m; 96,34 m e azimute plano 
175°09’55” até o marco M-091, de coordenada N = 9.928.382,45m e E = 
228.844,15m; 118,07 m e azimute plano 202°37’07” até o marco M-092, 
de coordenada N = 9.928.273,46m e E = 228.798,74m; 42,91 m e azimu-
te plano 253°44’54” até o marco M-093, de coordenada N = 9.928.261,45m 
e E = 228.757,54m; 70,98 m e azimute plano 263°31’44” até o marco 
M-094, de coordenada N = 9.928.253,45m e E = 228.687,01m; 55,14 m 
e azimute plano 245°21’33” até o marco M-095, de coordenada N = 
9.928.230,46m e E = 228.636,89m; 50,52 m e azimute plano 250°19’27” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.928.213,45m e E = 228.589,32m; 
77,55 m e azimute plano 233°36’59” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.928.167,45m e E = 228.526,89m; 52,41 m e azimute plano 245°10’50” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.928.145,45m e E = 228.479,32m; 
62,70 m e azimute plano 220°02’39” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.928.097,45m e E = 228.438,98m; 36,74 m e azimute plano 220°20’27” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.928.069,45m e E = 228.415,20m; 
154,20 m e azimute plano 281°13’08” até o marco M-101, de coordenada 
N = 9.928.099,45m e E = 228.263,95m; 181,19 m e azimute plano 
291°01’22” até o marco M-102, de coordenada N = 9.928.164,45m e E = 
228.094,82m; 223,94 m e azimute plano 295°40’05” até o marco M-103, 
de coordenada N = 9.928.261,45m e E = 227.892,98m; 170,79 m e 
azimute plano 278°04’40” até o marco M-104, de coordenada N = 
9.928.285,45m e E = 227.723,88m; 104,79 m e azimute plano 247°33’32” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.928.245,45m e E = 227.627,03m; 
112,47 m e azimute plano 201°00’07” até o marco M-106, de coordenada 
N = 9.928.140,45m e E = 227.586,72m; 138,90 m e azimute plano 
144°26’25” até o marco M-107, de coordenada N = 9.928.027,45m e E = 



 diário oficial Nº 34.573  41 Quarta-feira, 05 DE MAIO DE 2021

227.667,50m; 151,48 m e azimute plano 115°24’35” até o marco M-108, 
de coordenada N = 9.927.962,45m e E = 227.804,33m; 142,95 m e 
azimute plano 106°14’57” até o marco M-109, de coordenada N = 
9.927.922,45m e E = 227.941,57m; 137,27 m e azimute plano 139°53’58” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.927.817,45m e E = 228.029,99m; 
97,36 m e azimute plano 170°25’39” até o marco M-111, de coordenada N 
= 9.927.721,45m e E = 228.046,18m; 58,67 m e azimute plano 213°21’35” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.927.672,45m e E = 228.013,92m; 
223,86 m e azimute plano 239°41’01” até o marco M-113, de coordenada 
N = 9.927.559,45m e E = 227.820,67m; 416,26 m e azimute plano 
227°21’15” até o marco M-114, de coordenada N = 9.927.277,45m e E = 
227.514,49m; 170,43 m e azimute plano 225°14’33” até o marco M-115, 
de coordenada N = 9.927.157,45m e E = 227.393,47m; 173,33 m e 
azimute plano 217°13’56” até o marco M-116, de coordenada N = 
9.927.019,45m e E = 227.288,60m; 72,47 m e azimute plano 173°34’27” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.926.947,44m e E = 227.296,71m; 
97,48 m e azimute plano 138°29’06” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.926.874,45m e E = 227.361,32m; 113,72 m e azimute plano 98°05’17” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.926.858,45m e E = 227.473,91m; 
169,71 m e azimute plano 92°42’07” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.926.850,45m e E = 227.643,43m; 193,47 m e azimute plano 87°37’59” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.926.858,44m e E = 227.836,73m; 
201,53 m e azimute plano 87°43’20” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.926.866,45m e E = 228.038,10m; 219,68 m e azimute plano 72°47’33” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.926.931,44m e E = 228.247,95m; 
296,35 m e azimute plano 67°35’07” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.927.044,44m e E = 228.521,91m; 122,53 m e azimute plano 58°30’22” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.927.108,45m e E = 228.626,39m; 
178,82 m e azimute plano 71°24’43” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.927.165,45m e E = 228.795,88m; 104,93 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.927.165,45m e E = 228.900,81m; 
76,45 m e azimute plano 109°05’46” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.927.140,44m e E = 228.973,05m; 112,31 m e azimute plano 
110°51’32” até o marco M-129, de coordenada N = 9.927.100,45m e E = 
229.078,00m; 112,52 m e azimute plano 158°56’51” até o marco M-130, 
de coordenada N = 9.926.995,44m e E = 229.118,42m; 113,31 m e 
azimute plano 184°16’37” até o marco M-131, de coordenada N = 
9.926.882,45m e E = 229.109,97m; 155,60 m e azimute plano 201°15’48” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.926.737,44m e E = 229.053,54m; 
80,39 m e azimute plano 185°43’57” até o marco M-133, de coordenada N 
= 9.926.657,45m e E = 229.045,51m; 102,25 m e azimute plano 
161°34’01” até o marco M-134, de coordenada N = 9.926.560,45m e E = 
229.077,84m; 76,52 m e azimute plano 108°16’43” até o marco M-135, de 
coordenada N = 9.926.536,45m e E = 229.150,50m; 108,09 m e azimute 
plano 63°38’11” até o marco M-136, de coordenada N = 9.926.584,45m e 
E = 229.247,35m; 101,10 m e azimute plano 28°19’09” até o marco 
M-137, de coordenada N = 9.926.673,45m e E = 229.295,31m; 214,39 m 
e azimute plano 34°21’23” até o marco M-138, de coordenada N = 
9.926.850,44m e E = 229.416,30m; 97,45 m e azimute plano 41°28’35” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.926.923,45m e E = 229.480,84m; 
127,23 m e azimute plano 55°32’08” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.926.995,45m e E = 229.585,74m; 51,00 m e azimute plano 71°43’04” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.927.011,45m e E = 229.634,17m; 
34,79 m e azimute plano 44°04’06” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.927.036,45m e E = 229.658,37m; 66,11 m e azimute plano 75°59’35” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.927.052,45m e E = 229.722,51m; 
47,63 m e azimute plano 149°24’27” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.927.011,45m e E = 229.746,75m; 66,00 m e azimute plano 194°07’44” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.926.947,45m e E = 229.730,64m; 
164,20 m e azimute plano 191°18’46” até o marco M-146, de coordenada 
N = 9.926.786,44m e E = 229.698,43m; 290,47 m e azimute plano 
209°01’28” até o marco M-147, de coordenada N = 9.926.532,45m e E = 
229.557,50m; 50,63 m e azimute plano 198°33’50” até o marco M-148, de 
coordenada N = 9.926.484,45m e E = 229.541,38m; 113,01 m e azimute 
plano 179°58’10” até o marco M-149, de coordenada N = 9.926.371,44m 
e E = 229.541,44m; 115,48 m e azimute plano 168°04’51” até o marco 
M-150, de coordenada N = 9.926.258,45m e E = 229.565,29m; 290,11 m 
e azimute plano 181°33’59” até o marco M-151, de coordenada N = 
9.925.968,45m e E = 229.557,36m; 228,32 m e azimute plano 171°50’31” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.925.742,44m e E = 229.589,76m; 
90,52 m e azimute plano 153°29’30” até o marco M-153, de coordenada N 
= 9.925.661,44m e E = 229.630,16m; 107,80 m e azimute plano 
137°54’36” até o marco M-154, de coordenada N = 9.925.581,44m e E = 
229.702,42m; 115,41 m e azimute plano 114°34’32” até o marco M-155, 
de coordenada N = 9.925.533,44m e E = 229.807,38m; 141,05 m e 
azimute plano 121°10’04” até o marco M-156, de coordenada N = 
9.925.460,44m e E = 229.928,07m; 74,06 m e azimute plano 139°07’43” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.925.404,44m e E = 229.976,53m; 
65,50 m e azimute plano 187°03’04” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.925.339,44m e E = 229.968,49m; 79,54 m e azimute plano 225°14’40” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.925.283,44m e E = 229.912,01m; 
130,12 m e azimute plano 209°43’17” até o marco M-160, de coordenada 
N = 9.925.170,44m e E = 229.847,50m; 120,13 m e azimute plano 
222°11’34” até o marco M-161, de coordenada N = 9.925.081,44m e E = 
229.766,82m; 68,23 m e azimute plano 206°36’36” até o marco M-162, de 
coordenada N = 9.925.020,44m e E = 229.736,26m; 21,36 m e azimute 
plano 207°11’20” até o marco M-163, de coordenada N = 9.925.001,44m 
e E = 229.726,50m; 97,00 m e azimute plano 179°58’14” até o marco 
M-164, de coordenada N = 9.924.904,44m e E = 229.726,55m; 119,26 m 
e azimute plano 151°41’40” até o marco M-165, de coordenada N = 
9.924.799,44m e E = 229.783,10m; 114,58 m e azimute plano 108°18’42” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.924.763,44m e E = 229.891,88m; 

90,11 m e azimute plano 116°21’17” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.924.723,44m e E = 229.972,62m; 74,76 m e azimute plano 192°26’41” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.924.650,44m e E = 229.956,51m; 
137,12 m e azimute plano 208°03’50” até o marco M-169, de coordenada 
N = 9.924.529,44m e E = 229.892,00m; 89,59 m e azimute plano 
206°44’53” até o marco M-170, de coordenada N = 9.924.449,44m e E = 
229.851,68m; 49,67 m e azimute plano 170°36’56” até o marco M-171, de 
coordenada N = 9.924.400,43m e E = 229.859,78m; 142,60 m e azimute 
plano 137°25’06” até o marco M-172, de coordenada N = 9.924.295,43m 
e E = 229.956,27m; 105,24 m e azimute plano 94°21’34” até o marco 
M-173, de coordenada N = 9.924.287,43m e E = 230.061,21m; 102,30 m 
e azimute plano 134°43’36” até o marco M-174, de coordenada N = 
9.924.215,44m e E = 230.133,89m; 104,93 m e azimute plano 157°36’08” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.924.118,43m e E = 230.173,87m; 
72,46 m e azimute plano 173°34’24” até o marco M-176, de coordenada N 
= 9.924.046,43m e E = 230.181,98m; 97,33 m e azimute plano 184°43’35” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.923.949,43m e E = 230.173,96m; 
123,40 m e azimute plano 168°39’10” até o marco M-178, de coordenada 
N = 9.923.828,44m e E = 230.198,24m; 79,84 m e azimute plano 
156°07’19” até o marco M-179, de coordenada N = 9.923.755,43m e E = 
230.230,56m; 113,86 m e azimute plano 140°36’08” até o marco M-180, 
de coordenada N = 9.923.667,44m e E = 230.302,83m; 125,25 m e 
azimute plano 104°48’11” até o marco M-181, de coordenada N = 
9.923.635,44m e E = 230.423,92m; 96,78 m e azimute plano 94°44’51” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.923.627,43m e E = 230.520,37m; 
153,35 m e azimute plano 108°37’52” até o marco M-183, de coordenada 
N = 9.923.578,44m e E = 230.665,68m; 181,64 m e azimute plano 
102°43’29” até o marco M-184, de coordenada N = 9.923.538,43m e E = 
230.842,86m; 143,88 m e azimute plano 128°12’43” até o marco M-185, 
de coordenada N = 9.923.449,43m e E = 230.955,91m; 158,83 m e 
azimute plano 149°36’20” até o marco M-186, de coordenada N = 
9.923.312,43m e E = 231.036,27m; 181,13 m e azimute plano 147°38’31” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.923.159,43m e E = 231.133,21m; 
239,45 m e azimute plano 132°15’04” até o marco M-188, de coordenada 
N = 9.922.998,43m e E = 231.310,45m; 115,02 m e azimute plano 
114°39’52” até o marco M-189, de coordenada N = 9.922.950,43m e E = 
231.414,98m; 81,08 m e azimute plano 127°10’51” até o marco M-190, de 
coordenada N = 9.922.901,43m e E = 231.479,58m; 64,51 m e azimute 
plano 172°46’41” até o marco M-191, de coordenada N = 9.922.837,43m 
e E = 231.487,69m; 137,00 m e azimute plano 179°58’15” até o marco 
M-192, de coordenada N = 9.922.700,43m e E = 231.487,76m; 266,13 m 
e azimute plano 181°48’00” até o marco M-193, de coordenada N = 
9.922.434,43m e E = 231.479,40m; 218,00 m e azimute plano 179°58’16” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.922.216,43m e E = 231.479,51m; 
129,27 m e azimute plano 176°23’23” até o marco M-195, de coordenada 
N = 9.922.087,42m e E = 231.487,65m; 88,37 m e azimute plano 
174°43’41” até o marco M-196, de coordenada N = 9.921.999,42m e E = 
231.495,77m; 76,84 m e azimute plano 108°59’12” até o marco M-197, de 
coordenada N = 9.921.974,42m e E = 231.568,43m; 73,96 m e azimute 
plano 77°29’56” até o marco M-198, de coordenada N = 9.921.990,43m e 
E = 231.640,64m; 72,56 m e azimute plano 26°23’19” até o marco M-199, 
de coordenada N = 9.922.055,43m e E = 231.672,89m; 98,33 m e azimu-
te plano 9°25’26” até o marco M-200, de coordenada N = 9.922.152,43m 
e E = 231.688,99m; 145,00 m e azimute plano 0°08’18” até o marco 
M-201, de coordenada N = 9.922.297,43m e E = 231.689,34m; 98,98 m 
e azimute plano 14°07’39” até o marco M-202, de coordenada N = 
9.922.393,42m e E = 231.713,50m; 47,11 m e azimute plano 57°55’58” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.922.418,43m e E = 231.753,42m; 
112,41 m e azimute plano 120°28’05” até o marco M-204, de coordenada 
N = 9.922.361,43m e E = 231.850,31m; 96,75 m e azimute plano 
138°05’31” até o marco M-205, de coordenada N = 9.922.289,43m e E = 
231.914,93m; 295,56 m e azimute plano 154°09’16” até o marco M-206, 
de coordenada N = 9.922.023,43m e E = 232.043,78m; 143,50 m e 
azimute plano 141°57’25” até o marco M-207, de coordenada N = 
9.921.910,42m e E = 232.132,21m; 169,53 m e azimute plano 133°13’01” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.921.794,33m e E = 232.255,76m; 
18,84 m e azimute plano 133°12’53” até o marco M-209, de coordenada N 
= 9.921.781,43m e E = 232.269,49m; 118,60 m e azimute plano 
118°10’53” até o marco M-210, de coordenada N = 9.921.725,42m e E = 
232.374,03m; 9,54 m e azimute plano 82°53’50” até o marco M-211, de 
coordenada N = 9.921.726,60m e E = 232.383,50m;  deste, segue pelo 
limite Municipal iBGE (2020) de Maracanã e Salinópolis, com a seguinte 
distância  103,08 m e azimute plano 129°15’50” até o marco M-212, de 
coordenada N = 9.921.661,36m e E = 232.463,31m; 142,15 m e azimute 
plano 102°13’28” até o marco M-213, de coordenada N = 9.921.631,26m 
e E = 232.602,24m; 122,66 m e azimute plano 121°43’47” até o marco 
M-214, de coordenada N = 9.921.566,75m e E = 232.706,57m; 165,65 m 
e azimute plano 139°01’45” até o marco M-215, de coordenada N = 
9.921.441,68m e E = 232.815,18m; 101,07 m e azimute plano 159°56’20” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.921.346,74m e E = 232.849,85m; 
142,12 m e azimute plano 165°46’51” até o marco M-217, de coordenada 
N = 9.921.208,97m e E = 232.884,76m; 125,80 m e azimute plano 
174°03’33” até o marco M-218, de coordenada N = 9.921.083,85m e E = 
232.897,78m; 35,52 m e azimute plano 175°12’15” até o marco M-219, de 
coordenada N = 9.921.048,45m e E = 232.900,75m; 111,39 m e azimute 
plano 177°00’18” até o marco M-220, de coordenada N = 9.920.937,21m 
e E = 232.906,57m; 177,30 m e azimute plano 184°09’46” até o marco 
M-221, de coordenada N = 9.920.760,38m e E = 232.893,70m; 112,14 m 
e azimute plano 182°14’55” até o marco M-222, de coordenada N = 
9.920.648,33m e E = 232.889,30m; 171,71 m e azimute plano 172°34’42” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.920.478,06m e E = 232.911,48m; 
305,05 m e azimute plano 140°01’41” até o marco M-224, de coordenada 
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N = 9.920.244,28m e E = 233.107,45m; 60,34 m e azimute plano 
140°07’48” até o marco M-225, de coordenada N = 9.920.197,97m e E = 
233.146,13m; 144,63 m e azimute plano 162°32’18” até o marco M-226, 
de coordenada N = 9.920.060,00m e E = 233.189,53m; 108,51 m e 
azimute plano 157°41’05” até o marco M-227, de coordenada N = 
9.919.959,62m e E = 233.230,73m; deste, segue pela faixa de dominío 
pela Margem direita (sentido Sudeste-Noroeste) da rodovia Estadual Pa-
442, com a seguinte distância  25,12 m e azimute plano 331°32’52” até o 
marco M-228, de coordenada N = 9.919.981,71m e E = 233.218,76m; 
37,51 m e azimute plano 331°32’57” até o marco M-229, de coordenada N 
= 9.920.014,69m e E = 233.200,89m; 82,19 m e azimute plano 332°12’13” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.920.087,40m e E = 233.162,56m; 
64,09 m e azimute plano 342°30’44” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.920.148,53m e E = 233.143,30m; 24,01 m e azimute plano 339°37’32” 
até o marco M-232, de coordenada N = 9.920.171,04m e E = 233.134,94m; 
48,85 m e azimute plano 333°11’37” até o marco M-233, de coordenada N 
= 9.920.214,64m e E = 233.112,91m; 28,09 m e azimute plano 326°49’29” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.920.238,15m e E = 233.097,54m; 
23,16 m e azimute plano 327°09’39” até o marco M-235, de coordenada N 
= 9.920.257,61m e E = 233.084,98m; 23,48 m e azimute plano 323°31’14” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.920.276,49m e E = 233.071,02m; 
18,01 m e azimute plano 318°10’25” até o marco M-237, de coordenada N 
= 9.920.289,91m e E = 233.059,01m; 17,45 m e azimute plano 324°04’09” 
até o marco M-238, de coordenada N = 9.920.304,04m e E = 233.048,77m; 
15,72 m e azimute plano 311°10’57” até o marco M-239, de coordenada N 
= 9.920.314,39m e E = 233.036,94m; 13,32 m e azimute plano 306°19’40” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.920.322,28m e E = 233.026,21m; 
13,49 m e azimute plano 303°06’46” até o marco M-241, de coordenada N 
= 9.920.329,65m e E = 233.014,91m; 5,12 m e azimute plano 295°42’49” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.920.331,87m e E = 233.010,30m; 
20,32 m e azimute plano 287°45’58” até o marco M-243, de coordenada N 
= 9.920.338,07m e E = 232.990,95m; 19,26 m e azimute plano 280°09’59” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.920.341,47m e E = 232.971,99m; 
23,47 m e azimute plano 274°57’44” até o marco M-245, de coordenada N 
= 9.920.343,50m e E = 232.948,61m; 24,04 m e azimute plano 271°50’07” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.920.344,27m e E = 232.924,58m; 
22,00 m e azimute plano 273°02’54” até o marco M-247, de coordenada N 
= 9.920.345,44m e E = 232.902,61m; 54,98 m e azimute plano 271°33’11” 
até o marco M-248, de coordenada N = 9.920.346,93m e E = 232.847,65m; 
30,18 m e azimute plano 272°44’04” até o marco M-249, de coordenada N 
= 9.920.348,37m e E = 232.817,50m; 13,08 m e azimute plano 284°34’03” 
até o marco M-250, de coordenada N = 9.920.351,66m e E = 232.804,84m; 
36,64 m e azimute plano 295°46’04” até o marco M-251, de coordenada N 
= 9.920.367,59m e E = 232.771,84m; 59,95 m e azimute plano 293°29’10” 
até o marco M-252, de coordenada N = 9.920.391,48m e E = 232.716,86m; 
23,41 m e azimute plano 293°16’44” até o marco M-253, de coordenada N 
= 9.920.400,73m e E = 232.695,36m; 25,36 m e azimute plano 291°38’16” 
até o marco M-254, de coordenada N = 9.920.410,08m e E = 232.671,79m; 
31,37 m e azimute plano 293°55’05” até o marco M-255, de coordenada N 
= 9.920.422,80m e E = 232.643,11m; 17,65 m e azimute plano 300°08’22” 
até o marco M-256, de coordenada N = 9.920.431,66m e E = 232.627,85m; 
11,26 m e azimute plano 301°25’03” até o marco M-257, de coordenada N 
= 9.920.437,53m e E = 232.618,24m; 15,89 m e azimute plano 305°01’50” 
até o marco M-258, de coordenada N = 9.920.446,65m e E = 232.605,23m; 
21,16 m e azimute plano 304°57’08” até o marco M-259, de coordenada N 
= 9.920.458,77m e E = 232.587,89m; 16,21 m e azimute plano 306°05’32” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.920.468,32m e E = 232.574,79m; 
16,39 m e azimute plano 307°21’58” até o marco M-261, de coordenada N 
= 9.920.478,27m e E = 232.561,76m; 18,42 m e azimute plano 299°27’34” 
até o marco M-262, de coordenada N = 9.920.487,33m e E = 232.545,72m; 
19,94 m e azimute plano 288°04’50” até o marco M-263, de coordenada N 
= 9.920.493,52m e E = 232.526,76m; 16,48 m e azimute plano 283°09’03” 
até o marco M-264, de coordenada N = 9.920.497,27m e E = 232.510,71m; 
17,55 m e azimute plano 280°26’21” até o marco M-265, de coordenada N 
= 9.920.500,45m e E = 232.493,45m; 21,68 m e azimute plano 274°39’22” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.920.502,21m e E = 232.471,84m; 
30,91 m e azimute plano 277°45’10” até o marco M-267, de coordenada N 
= 9.920.506,38m e E = 232.441,21m; 37,53 m e azimute plano 281°11’57” 
até o marco M-268, de coordenada N = 9.920.513,67m e E = 232.404,39m; 
25,76 m e azimute plano 283°17’11” até o marco M-269, de coordenada N 
= 9.920.519,59m e E = 232.379,32m; 18,71 m e azimute plano 282°09’24” 
até o marco M-270, de coordenada N = 9.920.523,53m e E = 232.361,03m; 
0,38 m e azimute plano 280°42’47” até o marco M-271, de coordenada N 
= 9.920.523,60m e E = 232.360,66m; 32,60 m e azimute plano 281°04’19” 
até o marco M-272, de coordenada N = 9.920.529,86m e E = 232.328,67m; 
43,59 m e azimute plano 282°18’18” até o marco M-273, de coordenada N 
= 9.920.539,15m e E = 232.286,08m; 29,15 m e azimute plano 285°24’00” 
até o marco M-274, de coordenada N = 9.920.546,89m e E = 232.257,98m; 
28,36 m e azimute plano 283°56’00” até o marco M-275, de coordenada N 
= 9.920.553,72m e E = 232.230,45m; 87,54 m e azimute plano 282°32’09” 
até o marco M-276, de coordenada N = 9.920.572,72m e E = 232.145,00m; 
108,20 m e azimute plano 283°00’22” até o marco M-277, de coordenada 
N = 9.920.597,07m e E = 232.039,58m; 46,65 m e azimute plano 
284°30’04” até o marco M-278, de coordenada N = 9.920.608,75m e E = 
231.994,42m; 62,53 m e azimute plano 286°17’25” até o marco M-279, de 
coordenada N = 9.920.626,29m e E = 231.934,40m; 46,60 m e azimute 
plano 283°05’49” até o marco M-280, de coordenada N = 9.920.636,85m 
e E = 231.889,01m; 39,08 m e azimute plano 285°01’30” até o marco 
M-281, de coordenada N = 9.920.646,98m e E = 231.851,27m; 103,48 m 
e azimute plano 285°36’28” até o marco M-282, de coordenada N = 
9.920.674,82m e E = 231.751,61m; 80,34 m e azimute plano 288°06’53” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.920.699,80m e E = 231.675,25m; 

79,23 m e azimute plano 289°01’05” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.920.725,62m e E = 231.600,34m; 43,17 m e azimute plano 294°21’02” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.920.743,42m e E = 231.561,01m; 
80,39 m e azimute plano 297°53’05” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.920.781,02m e E = 231.489,95m; 63,49 m e azimute plano 297°39’17” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.920.810,49m e E = 231.433,71m; 
86,79 m e azimute plano 299°17’49” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.920.852,96m e E = 231.358,02m; 0,21 m e azimute plano 297°45’31” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.920.853,06m e E = 231.357,83m; 
48,49 m e azimute plano 298°40’45” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.920.876,33m e E = 231.315,29m; 71,11 m e azimute plano 298°22’14” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.920.910,12m e E = 231.252,72m; 
41,83 m e azimute plano 300°40’21” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.920.931,46m e E = 231.216,74m; 60,81 m e azimute plano 302°21’36” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.920.964,01m e E = 231.165,37m; 
39,08 m e azimute plano 302°49’56” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.920.985,20m e E = 231.132,53m; 43,96 m e azimute plano 303°29’42” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.921.009,46m e E = 231.095,87m; 
37,60 m e azimute plano 304°58’15” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.921.031,01m e E = 231.065,06m; 59,16 m e azimute plano 303°48’30” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.921.063,93m e E = 231.015,90m; 
48,87 m e azimute plano 304°23’09” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.921.091,53m e E = 230.975,57m; 50,80 m e azimute plano 302°07’56” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.921.118,55m e E = 230.932,55m; 
52,10 m e azimute plano 304°19’28” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.921.147,93m e E = 230.889,52m; 41,35 m e azimute plano 302°06’51” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.921.169,91m e E = 230.854,50m; 
55,91 m e azimute plano 303°35’57” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.921.200,85m e E = 230.807,93m; 56,90 m e azimute plano 304°28’50” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.921.233,06m e E = 230.761,03m; 
42,86 m e azimute plano 302°45’08” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.921.256,25m e E = 230.724,98m; 40,44 m e azimute plano 303°38’06” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.921.278,65m e E = 230.691,31m; 
28,77 m e azimute plano 299°37’17” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.921.292,87m e E = 230.666,30m; 12,99 m e azimute plano 307°16’32” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.921.300,74m e E = 230.655,96m; 
13,02 m e azimute plano 306°37’56” até o marco M-308, de coordenada N 
= 9.921.308,51m e E = 230.645,51m; 28,25 m e azimute plano 300°01’54” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.921.322,65m e E = 230.621,05m; 
12,74 m e azimute plano 299°16’54” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.921.328,88m e E = 230.609,94m; 11,79 m e azimute plano 309°25’34” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.921.336,37m e E = 230.600,83m; 
18,49 m e azimute plano 309°26’55” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.921.348,12m e E = 230.586,55m; 14,47 m e azimute plano 309°25’13” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.921.357,31m e E = 230.575,37m; 
33,74 m e azimute plano 315°38’11” até o marco M-314, de coordenada N 
= 9.921.381,43m e E = 230.551,78m; 14,03 m e azimute plano 316°02’22” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.921.391,53m e E = 230.542,04m; 
6,57 m e azimute plano 322°02’55” até o marco M-316, de coordenada N 
= 9.921.396,71m e E = 230.538,00m; 18,04 m e azimute plano 320°42’54” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.921.410,67m e E = 230.526,58m; 
18,30 m e azimute plano 326°30’04” até o marco M-318, de coordenada N 
= 9.921.425,93m e E = 230.516,48m; 6,93 m e azimute plano 326°21’21” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.921.431,70m e E = 230.512,64m; 
14,44 m e azimute plano 323°38’45” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.921.443,33m e E = 230.504,08m; 8,59 m e azimute plano 323°39’49” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.921.450,25m e E = 230.498,99m; 
16,22 m e azimute plano 338°56’23” até o marco M-322, de coordenada N 
= 9.921.465,39m e E = 230.493,16m; 7,89 m e azimute plano 338°58’04” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.921.472,75m e E = 230.490,33m; 
7,43 m e azimute plano 333°01’16” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.921.479,37m e E = 230.486,96m; 10,96 m e azimute plano 331°47’54” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.921.489,03m e E = 230.481,78m; 
23,20 m e azimute plano 341°11’25” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.921.510,99m e E = 230.474,30m; 12,10 m e azimute plano 346°13’41” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.921.522,74m e E = 230.471,42m; 
40,39 m e azimute plano 346°39’32” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.921.562,04m e E = 230.462,10m; 34,85 m e azimute plano 349°28’02” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.921.596,30m e E = 230.455,73m; 
39,59 m e azimute plano 348°27’37” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.921.635,09m e E = 230.447,81m; 0,03 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.921.635,12m e E = 230.447,81m; 
20,99 m e azimute plano 348°22’27” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.921.655,68m e E = 230.443,58m; 49,19 m e azimute plano 351°47’45” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.921.704,37m e E = 230.436,56m; 
26,76 m e azimute plano 355°46’43” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.921.731,06m e E = 230.434,59m; 26,05 m e azimute plano 355°02’40” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.921.757,01m e E = 230.432,34m; 
26,23 m e azimute plano 4°42’07” até o marco M-336, de coordenada N = 
9.921.783,15m e E = 230.434,49m; 50,33 m e azimute plano 12°14’19” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.921.832,34m e E = 230.445,16m; 
49,14 m e azimute plano 14°26’06” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.921.879,93m e E = 230.457,41m; 0,35 m e azimute plano 13°14’26” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.921.880,27m e E = 230.457,49m; 
64,64 m e azimute plano 13°25’02” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.921.943,15m e E = 230.472,49m; 75,61 m e azimute plano 15°50’55” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.922.015,89m e E = 230.493,14m; 
146,48 m e azimute plano 14°08’02” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.922.157,94m e E = 230.528,91m; 47,82 m e azimute plano 13°13’32” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.922.204,49m e E = 230.539,85m; 
38,34 m e azimute plano 7°34’05” até o marco M-344, de coordenada N = 
9.922.242,50m e E = 230.544,90m; 38,51 m e azimute plano 0°33’55” até 
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o marco M-345, de coordenada N = 9.922.281,01m e E = 230.545,28m; 
3,49 m e azimute plano 355°04’22” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.922.284,49m e E = 230.544,98m; 30,44 m e azimute plano 345°45’13” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.922.313,99m e E = 230.537,49m; 
43,64 m e azimute plano 339°59’44” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.922.355,00m e E = 230.522,56m; 57,76 m e azimute plano 337°23’10” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.922.408,32m e E = 230.500,35m; 
128,54 m e azimute plano 335°43’41” até o marco M-350, de coordenada 
N = 9.922.525,50m e E = 230.447,51m; 189,77 m e azimute plano 
335°52’37” até o marco M-351, de coordenada N = 9.922.698,70m e E = 
230.369,95m; 135,82 m e azimute plano 336°37’57” até o marco M-352, 
de coordenada N = 9.922.823,38m e E = 230.316,08m; 237,20 m e 
azimute plano 335°36’17” até o marco M-353, de coordenada N = 
9.923.039,40m e E = 230.218,11m; 64,99 m e azimute plano 337°43’14” 
até o marco M-354, de coordenada N = 9.923.099,54m e E = 230.193,47m; 
24,61 m e azimute plano 341°45’50” até o marco M-355, de coordenada N 
= 9.923.122,91m e E = 230.185,77m; 40,47 m e azimute plano 332°02’54” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.923.158,66m e E = 230.166,80m; 
89,01 m e azimute plano 336°19’04” até o marco M-357, de coordenada N 
= 9.923.240,17m e E = 230.131,05m; 35,28 m e azimute plano 334°58’56” 
até o marco M-358, de coordenada N = 9.923.272,14m e E = 230.116,13m; 
266,66 m e azimute plano 336°09’09” até o marco M-359, de coordenada 
N = 9.923.516,03m e E = 230.008,32m; 190,81 m e azimute plano 
335°29’34” até o marco M-360, de coordenada N = 9.923.689,65m e E = 
229.929,17m; 59,81 m e azimute plano 336°39’15” até o marco M-361, de 
coordenada N = 9.923.744,56m e E = 229.905,47m; 0,29 m e azimute 
plano 329°02’10” até o marco M-362, de coordenada N = 9.923.744,81m 
e E = 229.905,32m; 11,16 m e azimute plano 329°09’34” até o marco 
M-363, de coordenada N = 9.923.754,39m e E = 229.899,60m; 442,13 m 
e azimute plano 336°19’49” até o marco M-364, de coordenada N = 
9.924.159,33m e E = 229.722,10m; 0,53 m e azimute plano 335°22’35” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.924.159,81m e E = 229.721,88m; 
421,06 m e azimute plano 334°49’10” até o marco M-366, de coordenada 
N = 9.924.540,86m e E = 229.542,73m; 329,15 m e azimute plano 
334°48’38” até o marco M-367, de coordenada N = 9.924.838,71m e E = 
229.402,64m; 139,73 m e azimute plano 330°44’18” até o marco M-368, 
de coordenada N = 9.924.960,61m e E = 229.334,34m; 121,86 m e 
azimute plano 333°15’15” até o marco M-369, de coordenada N = 
9.925.069,43m e E = 229.279,50m; 0,19 m e azimute plano 332°06’10” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.925.069,60m e E = 229.279,41m; 
156,19 m e azimute plano 332°42’41” até o marco M-371, de coordenada 
N = 9.925.208,41m e E = 229.207,80m; 109,96 m e azimute plano 
332°47’22” até o marco M-372, de coordenada N = 9.925.306,20m e E = 
229.157,52m; 134,14 m e azimute plano 334°08’58” até o marco M-373, 
de coordenada N = 9.925.426,92m e E = 229.099,03m; 1,74 m e azimute 
plano 322°28’18” até o marco M-374, de coordenada N = 9.925.428,30m 
e E = 229.097,97m; 417,35 m e azimute plano 314°33’54” até o marco 
M-375, de coordenada N = 9.925.721,16m e E = 228.800,63m; 415,47 m 
e azimute plano 314°33’16” até o marco M-376, de coordenada N = 
9.926.012,65m e E = 228.504,57m; 1,60 m e azimute plano 311°57’38” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.926.013,72m e E = 228.503,38m; 
0,67 m e azimute plano 309°35’17” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.926.014,15m e E = 228.502,86m; 280,39 m e azimute plano 
308°02’24” até o marco M-379, de coordenada N = 9.926.186,93m e E = 
228.282,03m; 59,93 m e azimute plano 310°47’28” até o marco M-380, de 
coordenada N = 9.926.226,08m e E = 228.236,66m; 0,29 m e azimute 
plano 310°48’54” até o marco M-381, de coordenada N = 9.926.226,27m 
e E = 228.236,44m; 2,38 m e azimute plano 306°37’45” até o marco 
M-382, de coordenada N = 9.926.227,69m e E = 228.234,53m; 45,02 m 
e azimute plano 303°08’09” até o marco M-383, de coordenada N = 
9.926.252,30m e E = 228.196,83m; 64,05 m e azimute plano 293°03’02” 
até o marco M-384, de coordenada N = 9.926.277,38m e E = 228.137,89m; 
54,08 m e azimute plano 290°49’04” até o marco M-385, de coordenada N 
= 9.926.296,60m e E = 228.087,34m; 105,73 m e azimute plano 
289°44’21” até o marco M-386, de coordenada N = 9.926.332,31m e E = 
227.987,82m; 1,13 m e azimute plano 288°06’47” até o marco M-387, de 
coordenada N = 9.926.332,66m e E = 227.986,75m; 114,32 m e azimute 
plano 286°29’24” até o marco M-388, de coordenada N = 9.926.365,11m 
e E = 227.877,13m; 77,64 m e azimute plano 283°32’58” até o marco 
M-389, de coordenada N = 9.926.383,30m e E = 227.801,65m; 66,47 m 
e azimute plano 272°20’12” até o marco M-390, de coordenada N = 
9.926.386,01m e E = 227.735,24m; 51,50 m e azimute plano 265°39’24” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.926.382,11m e E = 227.683,89m; 
0,21 m e azimute plano 267°16’25” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.926.382,10m e E = 227.683,68m; 22,40 m e azimute plano 264°58’45” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.926.380,14m e E = 227.661,37m; 
31,32 m e azimute plano 266°47’49” até o marco M-394, de coordenada N 
= 9.926.378,39m e E = 227.630,10m; 44,96 m e azimute plano 261°46’41” 
até o marco M-395, de coordenada N = 9.926.371,96m e E = 227.585,60m; 
43,74 m e azimute plano 260°37’57” até o marco M-396, de coordenada N 
= 9.926.364,84m e E = 227.542,44m; 31,18 m e azimute plano 252°13’18” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.926.355,32m e E = 227.512,75m; 
38,97 m e azimute plano 256°48’45” até o marco M-398, de coordenada N 
= 9.926.346,43m e E = 227.474,81m; 43,78 m e azimute plano 252°46’55” 
até o marco M-399, de coordenada N = 9.926.333,47m e E = 227.432,99m; 
44,78 m e azimute plano 255°15’00” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.926.322,07m e E = 227.389,69m; 15,71 m e azimute plano 281°00’34” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.926.325,07m e E = 227.374,27m; 
26,24 m e azimute plano 296°02’16” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.926.336,59m e E = 227.350,69m; 32,84 m e azimute plano 300°26’46” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.926.353,23m e E = 227.322,38m; 
40,84 m e azimute plano 308°41’18” até o marco M-404, de coordenada N 

= 9.926.378,76m e E = 227.290,50m; 0,13 m e azimute plano 308°39’35” 
até o marco M-405, de coordenada N = 9.926.378,84m e E = 227.290,40m; 
94,80 m e azimute plano 308°20’06” até o marco M-406, de coordenada N 
= 9.926.437,64m e E = 227.216,04m; 52,67 m e azimute plano 307°05’54” 
até o marco M-407, de coordenada N = 9.926.469,41m e E = 227.174,03m; 
62,79 m e azimute plano 307°43’20” até o marco M-408, de coordenada N 
= 9.926.507,83m e E = 227.124,36m; 53,64 m e azimute plano 313°03’58” 
até o marco M-409, de coordenada N = 9.926.544,46m e E = 227.085,17m; 
41,20 m e azimute plano 321°36’11” até o marco M-410, de coordenada N 
= 9.926.576,75m e E = 227.059,58m; 55,95 m e azimute plano 333°46’09” 
até o marco M-411, de coordenada N = 9.926.626,94m e E = 227.034,85m; 
69,70 m e azimute plano 336°17’47” até o marco M-412, de coordenada N 
= 9.926.690,76m e E = 227.006,83m; 52,84 m e azimute plano 337°04’45” 
até o marco M-413, de coordenada N = 9.926.739,43m e E = 226.986,25m; 
45,52 m e azimute plano 338°00’59” até o marco M-414, de coordenada N 
= 9.926.781,64m e E = 226.969,21m; 56,30 m e azimute plano 335°13’09” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.926.832,76m e E = 226.945,61m; 
56,23 m e azimute plano 338°53’35” até o marco M-416, de coordenada N 
= 9.926.885,22m e E = 226.925,36m; 45,05 m e azimute plano 334°43’55” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.926.925,96m e E = 226.906,13m; 
67,51 m e azimute plano 336°38’51” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.926.987,94m e E = 226.879,37m; 36,84 m e azimute plano 333°15’15” 
até o marco M-419, de coordenada N = 9.927.020,84m e E = 226.862,79m; 
8,27 m e azimute plano 327°02’24” até o marco M-420, de coordenada N 
= 9.927.027,78m e E = 226.858,29m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Sul/Norte) do ramal Sem denominação, com 
a seguinte distância  19,96 m e azimute plano 29°22’41” até o marco 
M-421, de coordenada N = 9.927.045,17m e E = 226.868,08m; 18,29 m 
e azimute plano 25°27’29” até o marco M-422, de coordenada N = 
9.927.061,68m e E = 226.875,94m; 35,73 m e azimute plano 17°45’38” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.927.095,71m e E = 226.886,84m; 
35,13 m e azimute plano 20°48’29” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.927.128,55m e E = 226.899,32m; 48,75 m e azimute plano 22°56’27” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.927.173,44m e E = 226.918,32m; 
52,71 m e azimute plano 22°37’45” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.927.222,09m e E = 226.938,60m; 48,53 m e azimute plano 22°30’42” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.927.266,92m e E = 226.957,18m; 
50,32 m e azimute plano 23°44’34” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.927.312,98m e E = 226.977,44m; 34,65 m e azimute plano 19°08’08” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.927.345,72m e E = 226.988,80m; 
56,53 m e azimute plano 23°27’48” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.927.397,58m e E = 227.011,31m; 51,21 m e azimute plano 22°09’09” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.927.445,01m e E = 227.030,62m; 
47,74 m e azimute plano 24°21’31” até o marco M-432, de coordenada N 
= 9.927.488,50m e E = 227.050,31m; 60,99 m e azimute plano 21°59’36” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.927.545,05m e E = 227.073,15m; 
63,58 m e azimute plano 23°49’24” até o marco M-434, de coordenada N 
= 9.927.603,21m e E = 227.098,83m; 58,70 m e azimute plano 20°54’41” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.927.658,04m e E = 227.119,78m; 
61,50 m e azimute plano 22°14’40” até o marco M-436, de coordenada N 
= 9.927.714,96m e E = 227.143,06m; 71,96 m e azimute plano 23°01’11” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.927.781,19m e E = 227.171,20m; 
79,90 m e azimute plano 21°41’51” até o marco M-438, de coordenada N 
= 9.927.855,43m e E = 227.200,74m; 60,42 m e azimute plano 21°58’33” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.927.911,46m e E = 227.223,35m; 
0,39 m e azimute plano 21°15’02” até o marco M-440, de coordenada N = 
9.927.911,82m e E = 227.223,49m; 57,54 m e azimute plano 20°52’57” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.927.965,58m e E = 227.244,00m; 
51,54 m e azimute plano 22°57’49” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.928.013,04m e E = 227.264,11m; 62,38 m e azimute plano 20°57’56” 
até o marco M-443, de coordenada N = 9.928.071,29m e E = 227.286,43m; 
65,54 m e azimute plano 23°45’52” até o marco M-444, de coordenada N 
= 9.928.131,27m e E = 227.312,84m; 75,93 m e azimute plano 23°04’26” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.928.201,13m e E = 227.342,60m; 
52,66 m e azimute plano 24°37’59” até o marco M-446, de coordenada N 
= 9.928.249,00m e E = 227.364,55m; 60,27 m e azimute plano 17°20’15” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.928.306,53m e E = 227.382,51m; 
51,29 m e azimute plano 21°00’40” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.928.354,41m e E = 227.400,90m; 60,05 m e azimute plano 21°37’34” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.928.410,23m e E = 227.423,03m; 
49,46 m e azimute plano 22°35’19” até o marco M-450, de coordenada N 
= 9.928.455,90m e E = 227.442,03m; 55,49 m e azimute plano 22°30’25” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.928.507,16m e E = 227.463,27m; 
33,47 m e azimute plano 25°33’43” até o marco M-452, de coordenada N 
= 9.928.537,35m e E = 227.477,71m; 20,63 m e azimute plano 36°27’52” 
até o marco M-453, de coordenada N = 9.928.553,94m e E = 227.489,97m; 
28,92 m e azimute plano 45°10’05” até o marco M-454, de coordenada N 
= 9.928.574,33m e E = 227.510,48m; 77,33 m e azimute plano 50°29’56” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.928.623,52m e E = 227.570,15m; 
0,19 m e azimute plano 51°20’25” até o marco M-456, de coordenada N = 
9.928.623,64m e E = 227.570,30m; 5,92 m e azimute plano 48°29’43” até 
o marco M-457, de coordenada N = 9.928.627,56m e E = 227.574,73m; 
3,52 m e azimute plano 47°31’46” até o marco M-458, de coordenada N = 
9.928.629,94m e E = 227.577,33m; 2,84 m e azimute plano 40°08’30” até 
o marco M-459, de coordenada N = 9.928.632,11m e E = 227.579,16m; 
9,32 m e azimute plano 32°25’44” até o marco M-460, de coordenada N = 
9.928.639,98m e E = 227.584,16m; 2,51 m e azimute plano 28°36’38” até 
o marco M-461, de coordenada N = 9.928.642,18m e E = 227.585,36m; 
1,75 m e azimute plano 22°28’08” até o marco M-462, de coordenada N = 
9.928.643,80m e E = 227.586,03m; 1,74 m e azimute plano 17°23’36” até 
o marco M-463, de coordenada N = 9.928.645,46m e E = 227.586,55m; 
1,74 m e azimute plano 12°36’01” até o marco M-464, de coordenada N = 
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9.928.647,16m e E = 227.586,93m; 1,76 m e azimute plano 7°31’48” até 
o marco M-465, de coordenada N = 9.928.648,90m e E = 227.587,16m; 
2,88 m e azimute plano 2°35’04” até o marco M-466, de coordenada N = 
9.928.651,78m e E = 227.587,29m; 8,42 m e azimute plano 350°09’27” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.928.660,08m e E = 227.585,85m; 
3,42 m e azimute plano 344°54’24” até o marco M-468, de coordenada N 
= 9.928.663,38m e E = 227.584,96m; 1,74 m e azimute plano 337°24’19” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.928.664,99m e E = 227.584,29m; 
3,65 m e azimute plano 329°42’35” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.928.668,14m e E = 227.582,45m; 3,84 m e azimute plano 325°16’36” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.928.671,30m e E = 227.580,26m; 
5,17 m e azimute plano 324°16’55” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.928.675,50m e E = 227.577,24m; 4,94 m e azimute plano 315°09’51” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.928.679,00m e E = 227.573,76m; 
6,24 m e azimute plano 313°42’04” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.928.683,31m e E = 227.569,25m; 4,86 m e azimute plano 313°44’57” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.928.686,67m e E = 227.565,74m; 
2,28 m e azimute plano 313°45’31” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.928.688,25m e E = 227.564,09m; 3,13 m e azimute plano 317°11’51” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.928.690,55m e E = 227.561,96m; 
17,08 m e azimute plano 316°56’44” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.928.703,03m e E = 227.550,30m; 31,57 m e azimute plano 314°16’53” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.928.725,07m e E = 227.527,70m; 
46,42 m e azimute plano 314°46’55” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.928.757,77m e E = 227.494,75m; 0,42 m e azimute plano 314°01’44” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.928.758,06m e E = 227.494,45m; 
40,91 m e azimute plano 313°30’15” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.928.786,22m e E = 227.464,78m; 47,42 m e azimute plano 309°33’29” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.928.816,42m e E = 227.428,22m; 
36,24 m e azimute plano 306°46’42” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.928.838,12m e E = 227.399,19m; 65,29 m e azimute plano 302°56’25” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.928.873,62m e E = 227.344,40m; 
11,20 m e azimute plano 302°16’16” até o marco M-486, de coordenada N 
= 9.928.879,60m e E = 227.334,93m; deste, segue confrontando com os 
limites da reserva Extrativista Maracanã, com a seguinte distância  61,20 
m e azimute plano 73°02’33” até o marco M-487, de coordenada N = 
9.928.897,45m e E = 227.393,47m; 105,17 m e azimute plano 67°03’01” 
até o marco M-488, de coordenada N = 9.928.938,46m e E = 227.490,32m; 
97,87 m e azimute plano 55°06’12” até o marco M-489, de coordenada N 
= 9.928.994,45m e E = 227.570,59m; 68,80 m e azimute plano 324°29’22” 
até o marco M-490, de coordenada N = 9.929.050,45m e E = 227.530,63m; 
106,32 m e azimute plano 279°12’23” até o marco M-491, de coordenada 
N = 9.929.067,46m e E = 227.425,68m; 154,96 m e azimute plano 
260°42’57” até o marco M-492, de coordenada N = 9.929.042,46m e E = 
227.272,75m; 90,07 m e azimute plano 243°38’03” até o marco M-493, de 
coordenada N = 9.929.002,46m e E = 227.192,05m; 189,49 m e azimute 
plano 257°48’38” até o marco M-494, de coordenada N = 9.928.962,45m 
e E = 227.006,83m; 137,45 m e azimute plano 266°39’48” até o marco 
M-495, de coordenada N = 9.928.954,45m e E = 226.869,61m; 225,74 m 
e azimute plano 272°02’00” até o marco M-496, de coordenada N = 
9.928.962,46m e E = 226.644,01m; 161,81 m e azimute plano 296°25’15” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.929.034,46m e E = 226.499,10m; 
137,62 m e azimute plano 310°17’15” até o marco M-498, de coordenada 
N = 9.929.123,45m e E = 226.394,12m; 207,98 m e azimute plano 
305°34’48” até o marco M-499, de coordenada N = 9.929.244,46m e E = 
226.224,97m; 126,14 m e azimute plano 296°21’06” até o marco M-500, 
de coordenada N = 9.929.300,45m e E = 226.111,94m; 91,36 m e azimu-
te plano 315°21’49” até o marco M-501, de coordenada N = 9.929.365,46m 
e E = 226.047,75m; 40,00 m e azimute plano 359°58’17” até o marco 
M-502, de coordenada N = 9.929.405,46m e E = 226.047,73m; 89,36 m 
e azimute plano 5°09’20” até o marco M-503, de coordenada N = 
9.929.494,46m e E = 226.055,76m; 75,65 m e azimute plano 32°13’02” 
até o marco M-504, de coordenada N = 9.929.558,46m e E = 226.096,09m; 
123,39 m e azimute plano 11°17’30” até o marco M-505, de coordenada N 
= 9.929.679,46m e E = 226.120,25m; 109,94 m e azimute plano 35°56’54” 
até o marco M-506, de coordenada N = 9.929.768,46m e E = 226.184,79m; 
96,00 m e azimute plano 359°58’13” até o marco M-507, de coordenada N 
= 9.929.864,46m e E = 226.184,74m; 52,20 m e azimute plano 321°45’37” 
até o marco M-508, de coordenada N = 9.929.905,46m e E = 226.152,43m; 
140,80 m e azimute plano 293°26’13” até o marco M-509, de coordenada 
N = 9.929.961,46m e E = 226.023,25m; 128,97 m e azimute plano 
266°26’37” até o marco M-510, de coordenada N = 9.929.953,46m e E = 
225.894,53m; 104,94 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-511, 
de coordenada N = 9.929.953,46m e E = 225.789,59m; 104,42 m e 
azimute plano 292°31’22” até o marco M-512, de coordenada N = 
9.929.993,46m e E = 225.693,13m; 130,40 m e azimute plano 299°53’51” 
até o marco M-513, de coordenada N = 9.930.058,46m e E = 225.580,08m; 
62,83 m e azimute plano 309°32’34” até o marco M-514, de coordenada N 
= 9.930.098,46m e E = 225.531,63m; 73,00 m e azimute plano 359°58’35” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.930.171,46m e E = 225.531,60m; 
40,00 m e azimute plano 0°34’23” até o marco M-516, de coordenada N = 
9.930.211,46m e E = 225.532,00m; 82,59 m e azimute plano 11°14’55” 
até o marco M-517, de coordenada N = 9.930.292,46m e E = 225.548,11m; 
80,10 m e azimute plano 53°11’09” até o marco M-518, de coordenada N 
= 9.930.340,46m e E = 225.612,24m; 98,17 m e azimute plano 80°37’13” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.930.356,46m e E = 225.709,10m; 
98,27 m e azimute plano 124°44’28” até o marco M-520, de coordenada N 
= 9.930.300,46m e E = 225.789,85m; 119,06 m e azimute plano 
151°52’20” até o marco M-521, de coordenada N = 9.930.195,46m e E = 
225.845,98m; 69,86 m e azimute plano 144°40’43” até o marco M-522, de 
coordenada N = 9.930.138,46m e E = 225.886,37m; 93,93 m e azimute 
plano 120°43’53” até o marco M-523, de coordenada N = 9.930.090,46m 

e E = 225.967,11m; 76,12 m e azimute plano 108°22’40” até o marco 
M-524, de coordenada N = 9.930.066,46m e E = 226.039,35m; 16,14 m 
e azimute plano 90°00’00” até o marco M-525, de coordenada N = 
9.930.066,46m e E = 226.055,49m; 54,04 m e azimute plano 63°38’03” 
até o marco M-526, de coordenada N = 9.930.090,46m e E = 226.103,91m; 
69,36 m e azimute plano 20°24’47” até o marco M-527, de coordenada N 
= 9.930.155,46m e E = 226.128,10m; 108,08 m e azimute plano 63°38’03” 
até o marco M-528, de coordenada N = 9.930.203,46m e E = 226.224,94m; 
58,27 m e azimute plano 16°03’32” até o marco M-529, de coordenada N 
= 9.930.259,46m e E = 226.241,06m; 81,00 m e azimute plano 359°58’18” 
até o marco M-530, de coordenada N = 9.930.340,46m e E = 226.241,02m; 
56,00 m e azimute plano 359°58’10” até o marco M-531, de coordenada N 
= 9.930.396,46m e E = 226.240,99m; 72,59 m e azimute plano 333°33’43” 
até o marco M-532, de coordenada N = 9.930.461,46m e E = 226.208,67m; 
73,80 m e azimute plano 347°20’39” até o marco M-533, de coordenada N 
= 9.930.533,47m e E = 226.192,50m; 86,11 m e azimute plano 48°33’34” 
até o marco M-534, de coordenada N = 9.930.590,46m e E = 226.257,05m; 
144,11 m e azimute plano 63°38’03” até o marco M-535, de coordenada N 
= 9.930.654,46m e E = 226.386,17m; 128,98 m e azimute plano 86°26’38” 
até o marco M-536, de coordenada N = 9.930.662,46m e E = 226.514,90m; 
87,61 m e azimute plano 55°59’40” até o marco M-537, de coordenada N 
= 9.930.711,46m e E = 226.587,53m; 73,80 m e azimute plano 347°20’05” 
até o marco M-538, de coordenada N = 9.930.783,46m e E = 226.571,35m; 
45,47 m e azimute plano 314°43’26” até o marco M-539, de coordenada N 
= 9.930.815,46m e E = 226.539,04m; 80,29 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-540, de coordenada N = 9.930.815,46m e E = 226.458,75m; 
74,62 m e azimute plano 283°10’06” até o marco M-541, de coordenada N 
= 9.930.832,46m e E = 226.386,09m; 34,11 m e azimute plano 314°44’19” 
até o marco M-542, de coordenada N = 9.930.856,47m e E = 226.361,86m; 
91,54 m e azimute plano 321°51’16” até o marco M-543, de coordenada N 
= 9.930.928,46m e E = 226.305,32m; 150,58 m e azimute plano 
285°48’00” até o marco M-544, de coordenada N = 9.930.969,46m e E = 
226.160,43m; 138,17 m e azimute plano 276°38’59” até o marco M-545, 
de coordenada N = 9.930.985,46m e E = 226.023,19m; 83,79 m e azimu-
te plano 253°21’21” até o marco M-546, de coordenada N = 9.930.961,46m 
e E = 225.942,91m; 76,48 m e azimute plano 237°34’54” até o marco 
M-547, de coordenada N = 9.930.920,46m e E = 225.878,35m; 97,20 m 
e azimute plano 274°43’16” até o marco M-548, de coordenada N = 
9.930.928,46m e E = 225.781,48m; 72,23 m e azimute plano 270°00’29” 
até o marco M-549, de coordenada N = 9.930.928,47m e E = 225.709,25m; 
115,37 m e azimute plano 245°24’35” até o marco M-550, de coordenada 
N = 9.930.880,46m e E = 225.604,34m; 103,62 m e azimute plano 
231°09’01” até o marco M-551, de coordenada N = 9.930.815,46m e E = 
225.523,64m; 104,51 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-552, 
de coordenada N = 9.930.815,46m e E = 225.419,13m; 40,95 m e azimu-
te plano 323°43’14” até o marco M-553, de coordenada N = 9.930.848,47m 
e E = 225.394,90m; 97,95 m e azimute plano 324°44’45” até o marco 
M-554, de coordenada N = 9.930.928,46m e E = 225.338,36m; 123,47 m 
e azimute plano 301°45’52” até o marco M-555, de coordenada N = 
9.930.993,46m e E = 225.233,38m; 88,73 m e azimute plano 275°10’45” 
até o marco M-556, de coordenada N = 9.931.001,47m e E = 225.145,01m; 
65,06 m e azimute plano 262°55’43” até o marco M-557, de coordenada N 
= 9.930.993,46m e E = 225.080,44m; 128,73 m e azimute plano 
270°00’00” até o marco M-558, de coordenada N = 9.930.993,46m e E = 
224.951,71m; 125,26 m e azimute plano 284°48’22” até o marco M-559, 
de coordenada N = 9.931.025,47m e E = 224.830,61m; 58,06 m e azimu-
te plano 303°26’38” até o marco M-560, de coordenada N = 9.931.057,47m 
e E = 224.782,16m; 61,93 m e azimute plano 336°57’29” até o marco 
M-561, de coordenada N = 9.931.114,46m e E = 224.757,92m; 80,40 m 
e azimute plano 5°43’55” até o marco M-562, de coordenada N = 
9.931.194,46m e E = 224.765,95m; 119,40 m e azimute plano 61°28’46” 
até o marco M-563, de coordenada N = 9.931.251,47m e E = 224.870,86m; 
113,63 m e azimute plano 45°14’46” até o marco M-564, de coordenada N 
= 9.931.331,47m e E = 224.951,55m; 132,53 m e azimute plano 52°19’34” 
até o marco M-565, de coordenada N = 9.931.412,47m e E = 225.056,45m; 
116,27 m e azimute plano 33°27’43” até o marco M-566, de coordenada N 
= 9.931.509,47m e E = 225.120,56m; 129,38 m e azimute plano 21°57’13” 
até o marco M-567, de coordenada N = 9.931.629,47m e E = 225.168,93m; 
81,00 m e azimute plano 0°16’33” até o marco M-568, de coordenada N = 
9.931.710,47m e E = 225.169,32m; 127,42 m e azimute plano 34°30’21” 
até o marco M-569, de coordenada N = 9.931.815,47m e E = 225.241,50m; 
123,24 m e azimute plano 31°34’34” até o marco M-570, de coordenada N 
= 9.931.920,46m e E = 225.306,03m; 131,63 m e azimute plano 37°47’50” 
até o marco M-571, de coordenada N = 9.932.024,47m e E = 225.386,70m; 
72,65 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-572, de coordenada N 
= 9.932.024,47m e E = 225.459,35m; 89,73 m e azimute plano 116°28’46” 
até o marco M-573, de coordenada N = 9.931.984,46m e E = 225.539,67m; 
86,79 m e azimute plano 146°02’53” até o marco M-574, de coordenada N 
= 9.931.912,47m e E = 225.588,14m; 272,96 m e azimute plano 
145°53’41” até o marco M-575, de coordenada N = 9.931.686,46m e E = 
225.741,19m; 165,98 m e azimute plano 150°52’23” até o marco M-576, 
de coordenada N = 9.931.541,47m e E = 225.821,98m; 25,32 m e azimu-
te plano 161°23’36” até o marco M-577, de coordenada N = 9.931.517,47m 
e E = 225.830,06m; 136,83 m e azimute plano 135°09’14” até o marco 
M-578, de coordenada N = 9.931.420,46m e E = 225.926,55m; 121,32 m 
e azimute plano 126°59’34” até o marco M-579, de coordenada N = 
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9.931.347,46m e E = 226.023,45m; 96,74 m e azimute plano 138°05’47” 
até o marco M-580, de coordenada N = 9.931.275,46m e E = 226.088,06m; 
160,62 m e azimute plano 107°45’29” até o marco M-581, de coordenada 
N = 9.931.226,47m e E = 226.241,03m; 72,65 m e azimute plano 
90°00’00” até o marco M-582, de coordenada N = 9.931.226,47m e E = 
226.313,68m; 68,84 m e azimute plano 68°42’48” até o marco M-583, de 
coordenada N = 9.931.251,46m e E = 226.377,82m; 45,45 m e azimute 
plano 45°13’54” até o marco M-584, de coordenada N = 9.931.283,47m e 
E = 226.410,09m; 51,39 m e azimute plano 38°54’07” até o marco M-585, 
de coordenada N = 9.931.323,46m e E = 226.442,36m; 126,17 m e 
azimute plano 39°45’07” até o marco M-586, de coordenada N = 
9.931.420,46m e E = 226.523,04m; 97,35 m e azimute plano 355°13’16” 
até o marco M-587, de coordenada N = 9.931.517,47m e E = 226.514,93m; 
122,43 m e azimute plano 348°33’42” até o marco M-588, de coordenada 
N = 9.931.637,47m e E = 226.490,65m; 108,24 m e azimute plano 
333°38’44” até o marco M-589, de coordenada N = 9.931.734,46m e E = 
226.442,60m; 125,26 m e azimute plano 345°01’59” até o marco M-590, 
de coordenada N = 9.931.855,47m e E = 226.410,25m; 137,24 m e 
azimute plano 356°36’14” até o marco M-591, de coordenada N = 
9.931.992,47m e E = 226.402,12m; 121,27 m e azimute plano 3°47’31” 
até o marco M-592, de coordenada N = 9.932.113,47m e E = 226.410,14m; 
101,30 m e azimute plano 28°32’00” até o marco M-593, de coordenada N 
= 9.932.202,47m e E = 226.458,53m; 109,43 m e azimute plano 54°12’24” 
até o marco M-594, de coordenada N = 9.932.266,47m e E = 226.547,29m; 
150,28 m e azimute plano 74°33’49” até o marco M-595, de coordenada N 
= 9.932.306,47m e E = 226.692,15m; 162,33 m e azimute plano 83°59’20” 
até o marco M-596, de coordenada N = 9.932.323,47m e E = 226.853,59m; 
127,47 m e azimute plano 145°27’39” até o marco M-597, de coordenada 
N = 9.932.218,47m e E = 226.925,86m; 69,38 m e azimute plano 
159°32’26” até o marco M-598, de coordenada N = 9.932.153,47m e E = 
226.950,11m; 66,51 m e azimute plano 76°04’51” até o marco M-599, de 
coordenada N = 9.932.169,47m e E = 227.014,67m; 74,78 m e azimute 
plano 49°03’41” até o marco M-600, de coordenada N = 9.932.218,47m e 
E = 227.071,16m; 93,90 m e azimute plano 59°15’22” até o marco M-601, 
de coordenada N = 9.932.266,47m e E = 227.151,86m; 107,22 m e 
azimute plano 77°03’56” até o marco M-602, de coordenada N = 
9.932.290,47m e E = 227.256,36m; 105,23 m e azimute plano 85°38’24” 
até o marco M-603, de coordenada N = 9.932.298,47m e E = 227.361,29m; 
68,90 m e azimute plano 110°23’02” até o marco M-604, de coordenada N 
= 9.932.274,47m e E = 227.425,88m; 159,55 m e azimute plano 
135°05’29” até o marco M-605, de coordenada N = 9.932.161,47m e E = 
227.538,52m; 121,27 m e azimute plano 176°09’22” até o marco M-606, 
de coordenada N = 9.932.040,47m e E = 227.546,65m; 241,53 m e 
azimute plano 183°48’28” até o marco M-607, de coordenada N = 
9.931.799,47m e E = 227.530,61m; 195,62 m e azimute plano 209°39’19” 
até o marco M-608, de coordenada N = 9.931.629,47m e E = 227.433,82m; 
237,60 m e azimute plano 204°01’55” até o marco M-609, de coordenada 
N = 9.931.412,47m e E = 227.337,06m; 61,92 m e azimute plano 
202°59’44” até o marco M-610, de coordenada N = 9.931.355,47m e E = 
227.312,87m; 64,51 m e azimute plano 172°47’13” até o marco M-611, de 
coordenada N = 9.931.291,47m e E = 227.320,97m; 46,97 m e azimute 
plano 120°44’31” até o marco M-612, de coordenada N = 9.931.267,46m 
e E = 227.361,34m; 72,65 m e azimute plano 90°00’00” até o marco 
M-613, de coordenada N = 9.931.267,46m e E = 227.433,99m; 100,55 m 
e azimute plano 61°29’06” até o marco M-614, de coordenada N = 
9.931.315,46m e E = 227.522,34m; 87,60 m e azimute plano 33°32’29” 
até o marco M-615, de coordenada N = 9.931.388,47m e E = 227.570,74m; 
81,12 m e azimute plano 95°39’36” até o marco M-616, de coordenada N 
= 9.931.380,47m e E = 227.651,46m; 120,98 m e azimute plano 
143°18’40” até o marco M-617, de coordenada N = 9.931.283,46m e E = 
227.723,74m; 94,69 m e azimute plano 160°02’30” até o marco M-618, de 
coordenada N = 9.931.194,46m e E = 227.756,06m; 144,28 m e azimute 
plano 153°23’00” até o marco M-619, de coordenada N = 9.931.065,47m 
e E = 227.820,70m; 180,90 m e azimute plano 147°45’25” até o marco 
M-620, de coordenada N = 9.930.912,47m e E = 227.917,21m; 131,54 m 
e azimute plano 137°30’51” até o marco M-621, de coordenada N = 
9.930.815,47m e E = 228.006,05m; 114,15 m e azimute plano 140°26’45” 
até o marco M-622, de coordenada N = 9.930.727,46m e E = 228.078,74m; 
43,03 m e azimute plano 111°49’52” até o marco M-623, de coordenada N 
= 9.930.711,46m e E = 228.118,68m; 80,25 m e azimute plano 37°06’15” 
até o marco M-624, de coordenada N = 9.930.775,46m e E = 228.167,09m; 
113,28 m e azimute plano 4°03’17” até o marco M-625, de coordenada N 
= 9.930.888,46m e E = 228.175,10m; 137,00 m e azimute plano 0°09’02” 
até o marco M-626, de coordenada N = 9.931.025,46m e E = 228.175,46m; 
228,32 m e azimute plano 351°50’40” até o marco M-627, de coordenada 
N = 9.931.251,47m e E = 228.143,07m; 168,15 m e azimute plano 
343°14’08” até o marco M-628, de coordenada N = 9.931.412,47m e E = 
228.094,57m; 226,95 m e azimute plano 337°03’25” até o marco M-629, 
de coordenada N = 9.931.621,47m e E = 228.006,10m; 102,25 m e 
azimute plano 341°34’01” até o marco M-630, de coordenada N = 
9.931.718,47m e E = 227.973,77m; 113,28 m e azimute plano 4°03’35” 
até o marco M-631, de coordenada N = 9.931.831,47m e E = 227.981,79m; 
115,55 m e azimute plano 12°04’06” até o marco M-632, de coordenada N 
= 9.931.944,47m e E = 228.005,95m; 104,56 m e azimute plano 32°41’19” 
até o marco M-633, de coordenada N = 9.932.032,47m e E = 228.062,42m; 
117,51 m e azimute plano 15°55’09” até o marco M-634, de coordenada N 

= 9.932.145,47m e E = 228.094,65m; 186,71 m e azimute plano 
355°00’58” até o marco M-635, de coordenada N = 9.932.331,47m e E = 
228.078,43m; 150,42 m e azimute plano 344°34’27” até o marco M-636, 
de coordenada N = 9.932.476,47m e E = 228.038,42m;  45,67 m e azimu-
te plano 331°53’10” m até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste 
perímetro.
Todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir  , de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Marapanim.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 651930
Portaria nº487 
o instituto de Terras do Pará - iterpa, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos da lei Estadual n°. 4584/1975;
considerando que o instituto de Terras do Pará - iTErPa tem por missão 
executar a política agrária do Estado em tudo quanto se referir às suas 
terras públicas
considerando que cabe ao instituto de Terras do Pará proceder com a 
contabilidade fundiária das Terras Paraenses, definindo quais glebas/áreas 
foram destacadas do patrimônio Público Estadual, extremando o domínio 
Público do particular
considerando que a lei Estadual n°; 8.878/2019, regulamentada pelo de-
creto Estadual n°. 1191/2020 permite a retificação dos Títulos de Terras 
expedidos, quando preenchidos os
requisites legislativos.
considerando que o foi concedido Título de legitimação de Posse n°. 19, 
expedido em favor de  fraNciSco SoarES dE aZEVEdo, não datado, 
constante da fl.19, do Talonário próprio ne. 15, correspondente aos anos 
1901 a 1903, com as seguintes carcteristicas: Municipio: almerim; lo-
calização: Margem do rio Jutahy; área:3.058ha18a25ca; denominação: 
fazenda Paraízo.
considerando que nos autos do processo administrativo n°. 2015/476197 
foram preenchidos todos os requisites legislativos estabelecidos pelo artigo 
104 do decreto Estadual n°. 1120/2020
resolve:
Art. 1°. Autorizar a retificação Título de Legitimação de Posse n°. 19, expe-
dido em favor de  fraNciSco SoarES dE aZEVEdo, com a consequente 
lavratura do TErMo dE rETificaÇÃo na descrição, passando a ter a se-
guinte redação: “ registro de legitimação de Posse”
art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
PrESidENTE
Belém, 04.05.2021.

Protocolo: 651914
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2009/412507
SaMUEl raiMUNdo da SilVa

 
SÍTio faMÍlia SilVa

 0ha.30a.25ca. iGaraPÉ-aÇU 489/2021

2021/19537
roSiaNdro coSTa da SilVa

 SÍTio do loUro 0ha.84a iGaraPÉ-aÇU 490/2021

2021/19564
 

MaMEdE EVaNGEliSTa da 
coSTa

 

SÍTio caMPo VErdE
 0ha.91a.57ca iGaraPÉ-aÇU 491/2021

2008/521548 lUiZ raiMUNdo SaNTaNa da 
cUNHa SÍTio SÃo lUiZ 3ha.54a.68ca iGaraPÉ-aÇU 492/2021

2021/20019 EXPEdiTo cardoSo da SilVa SÍTio EXPEdiTo 0ha.96a.62ca iGaraPÉ-aÇU 493/2021

2008/480208 coriNa da PaiXÃo SÍTio PaiXÃo 0ha.17a.34ca iGaraPÉ-aÇU 494/2021

Belém (Pa), 04/05/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 651971
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 2029/2021 – adePara, de 04 de Maio de 2021
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o disposto no art. 110, inciso i da lei N° 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994, e ainda o laudo Médico N° 73442 de 04/05/2021, acom-
panhado de sua respectiva perícia médica;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNiTiVa Para o Tra-
BalHo, ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da adE-
Para, raiMUNdo liMa GraNJa, Matrícula Nº 54180044/2, a partir de 
13/05/2021.
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: 652231
Portaria Nº2030/2021 – adeParÁ, de  04 de Maio de 2021
dispõe sobre a prevenção, o controle da disseminação da praga ferrugem 
Asiática da Soja no âmbito do estado do Pará e dá outras providências.
o dirETor-GEral da aGÊNcia ESTadUal dE dEfESa aGroPEcUária 
do Pará – adEPara, no uso de suas atribuições legais, com base na lei 
Estadual Nº 7.392, de07/04/2010, seu regulamento, e demais alterações 
posteriores e...
coNSidEraNdo que é dever do Governo do Estado proteger a agricultura 
praticada no território paraense;
CONSIDERANDO a importância socioeconômica da cultura da soja para o 
Pará, e que a sojicultura se expande de forma expressiva em várias regiões 
do Estado;
coNSidEraNdo que a manutenção de áreas permanentes e contínuas, 
com o cultivo da soja, mantém o inóculo do fungo ativo;
coNSidEraNdo que as plantas de soja cultivadas em “sistemas de irri-
gação” e plantas guaxas existentes no período de entressafra, podem ser 
fonte de produção do inóculo do fungo Phakopsora pachyrhizi, que faz a 
chamada ponte verde e reinfesta precocemente a safra seguinte;
coNSidEraNdo que o plantio em sucessão da cultura de soja sobre a cul-
tura de soja, soja segunda safra ou safrinha na mesma área e no mesmo 
ano agrícola, pode aumentar significantemente a quantidade de inóculo da 
doença, o que agrava os problemas fitossanitários para a próxima safra, 
além de maior exposição do fungicida ao fungo, aumentando as chances 
de aparecimento de resistência;
coNSidEraNdo a necessidade de manutenção de um período sem cultivo 
e sem a existência de plantas guaxas/tigueras de soja em qualquer área, 
seja com irrigação ou em áreas não irrigadas, para a preservação das tec-
nologias de controle da praga disponíveis no mercado;
coNSidEraNdo a necessidade de estabelecer uma ação sistemática para 
prevenção e controle da ferrugem asiática da Soja e, ainda, a necessidade 
de estar sempre revendo, adequando e atualizando as ações e medidas 
fitossanitárias para prevenção e controle da referida praga;
coNSidEraNdo a instrução Normativa Nº 2, de 29 de janeiro de 2007, do 
Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento - MaPa, que instituiu 
o Programa Nacional de controle da ferrugem asiática da Soja visando o 
fortalecimento do sistema de produção agrícola da soja;
CONSIDERANDO, finalmente, que compete à ADEPARA execução da Defe-
sa Sanitária Vegetal como instância intermediária do Sistema Unificado de 
atenção à Sanidade agropecuária (SUaSa);
rESolVE:
art.1º instituir o Programa Estadual de controle da ferrugem asiática da 
Soja (PEcfS) na agência de defesa agropecuária do Estado do Pará (adE-
Para), que visa ao fortalecimento do sistema de produção agrícola da soja, 
aliando ações estratégicas de defesa sanitária vegetal com suporte da pes-
quisa agrícola na prevenção e controle da praga, em território paraense.
art. 2º - Para efeito desta Portaria, fica definido que:
Estabelecimento - propriedade, unidade produtiva, unidade de produção 
ou qualquer local que seja passível e/ou sujeito a medida de controle sa-
nitário e fitossanitário.
cooperado: proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título em 
cuja propriedade serão produzidas as sementes;
instituição de pesquisa: entidade do setor público ou privado que realiza 
estudos voltados a produção de soja;
Pesquisa: plantio de sementes destinadas às atividades de caráter cientí-
fico-experimental, tecnológico, desenvolvimento de novos produtos, servi-
ços e/ou processos;
Planta cultivada – é toda e qualquer planta de soja germinada após a se-
meadura pelo homem.
Planta Viva de Soja – é toda e qualquer planta de soja cultivada ou não, 
que tenha vida, existente em áreas de lavouras, ou plantas guaxas/tigüe-
ra, ou plantas voluntárias de soja existentes às margens de rodovias, ao 
redor de armazéns ou em qualquer outra área.
Planta voluntária (guaxa/tigüera) é aquela que germina da semente aban-
donada ou perdida no solo em decorrência da colheita ou de qualquer outra 
causa, ou que nasça espontaneamente sem ter sido semeada.

Plantio Excepcional - todo e qualquer cultivo de soja autorizado pela adE-
Para, durante o período proibitivo.
Produtor de sementes: pessoa física ou jurídica que, assistida por um res-
ponsável técnico, produz semente para consumo e/ou comercialização em 
atendimento à legislação específica.
Safra – produção agrícola de um ano.
Semente - todo material de produção vegetal de qualquer gênero, espécie 
ou cultivar proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, com finali-
dade específica de semeadura.
Sistema de irrigação – são pivôs centrais, canhões autopropelidos de qual-
quer capacidade e tamanho, e outros sistemas eventualmente utilizados ou 
com potencial para utilização na irrigação de qualquer cultura.
Soja safrinha - plantio sucessivo de soja após a colheita da safra principal 
de soja.
Unidade Produtiva – área (s) de tamanho variável, em uma mesma pro-
priedade, semeada(s) com a mesma variedade e/ou cultivar, identifica-
da(s) com pelo menos um ponto georreferenciado, e que esteja(m) sob 
responsabilidade e domínio técnico de um determinado produtor ou grupo 
de produtores de personalidade física ou jurídica.
Vazio sanitário – é o período no qual é proibido cultivar ou implantar culti-
vos de soja, bem como manter ou permitir a presença de plantas vivas de 
soja, em qualquer fase de desenvolvimento.
Art.3° - Estabelecer ações de caráter técnico-administrativo e medidas fi-
tossanitárias obrigatórias visando à prevenção e controle da praga cau-
sadora da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), no estado do Pará.
art.4° -  Estabelecer obrigatoriedade ao sojicultor (proprietário, arrenda-
tário ou ocupante a qualquer título de estabelecimento e/ou propriedade 
e/ou área produtora de soja) das seguintes exigências técnicas e fitossa-
nitárias visando à prevenção e controle da ferrugem asiática da Soja no 
estado do Pará:
i – levantamento semanal da incidência da praga, como também o contro-
le de acordo com as recomendações do responsável técnico;
ii - coleta das amostras de material vegetal (folhas), com suspeita da 
praga, seguindo a metodologia já definida pela pesquisa;
iii – encaminhamento das amostras para laboratório de diagnose desig-
nado pelo Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento - MaPa para 
ser atestada a ocorrência da praga. o ônus referente às análises laborato-
riais correrá por conta do produtor.
art.5° - Tornar obrigatória a comunicação à adEPara, do município onde 
se localiza a Unidade Produtiva, a ocorrência da praga ferrugem asiática da 
soja, pelo sojicultor, responsáveis técnicos da unidade produtiva, profissio-
nais de extensão, fomento, pesquisa, ensino e laboratórios, entidades e/ou 
quaisquer órgãos públicos ou privados que realizem exames ou diagnósti-
cos para Phakopsora pachyrhizi.
art.6º - instituir a obrigatoriedade do cadastramento anual, das proprie-
dades e áreas produtoras de soja no período de safra, até o dia 28 de fe-
vereiro de cada ano, junto a adEPara, no escritório do município onde se 
localiza os plantios, ou no escritório mais próximo, em formulário próprio e 
disponibilizado em sua página eletrônica(www.adepara.pa.gov.br).
§1º - Para a efetivação do cadastro o sojicultor proprietário, arrendatário 
ou ocupante a qualquer título de estabelecimento, e/ou propriedade e/ou 
área produtora de soja, assim como também os produtores de sementes 
e responsáveis por plantios destinados à pesquisa, deverão apresentar, os 
seguintes documentos:
i - comprovante de pagamento da taxa de cadastro da atividade agrícola;
ii - formulário de cadastro integralmente e legivelmente preenchido sem 
rasuras;
III - Croqui da área a ser utilizada identificando a localização de cada ma-
terial plantado ou a ser plantado, com dados georreferenciados;
iV - croqui de acesso à propriedade;
V - declaração de conformidade do cumprimento vazio sanitário da soja, 
anexo i;
Vi - Procuração ou autorização, para um outorgado prestar informações 
junto à adEPara, no caso do responsável pelo plantio não residir no Pará 
ou no município onde localiza-se o mesmo.
§2º - o prazo para cadastramento da safrinha de soja, em todos os muni-
cípios paraenses, será de, até 30 dias após o plantio.
§3º - os dados contidos nos cadastros de Propriedade/Produtor/ Unidade 
Produtiva deverão ser comprovados pelos técnicos da adEPara, mediante 
visita às propriedades.
art.7° - Tornar obrigatório o cumprimento do Vazio Sanitário para a cultura 
da soja (Glycine max l. Merril), no estado do Pará. fica estabelecido o 
calendário de vazio sanitário para a cultura da soja em 02 (dois) períodos:
i - de 15/julho a 15/setembro, nos municípios de: Bannach, conceição do 
araguaia, cumaru do Norte, floresta do araguaia Pau-d’arco, redenção, 
Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Ourilândia do Norte, São 
félix do Xingu, Tucumã, água azul do Norte, rio Maria, Sapucaia, Xingua-
ra, Brejo Grande do araguaia, itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova ipixuna, 
Palestina do Pará, Piçarra, São domingos do araguaia, São Geraldo do 
araguaia, São João do araguaia, canaã dos carajás, curionópolis, Eldorado 
do carajás, Parauapebas, aveiro, itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, 
Trairão, além dos distritos de cachoeira da Serra e castelo de Sonhos.
ii - de 15/setembro a 15/novembro, nos municípios de:  aurora do Pará, 
dom Eliseu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, Paragominas, Ulianópolis, abel 
figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, rondon do Pará, alenquer, Belterra, 
Mojuí dos campos, Monte alegre, Prainha, Santarém, altamira, anapu, 
Brasil Novo, Medicilândia, Senador José Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu, 
Placas, rurópolis, curuá, faro, Juruti, Óbidos, oriximiná, Terra Santa, al-
meirim, Porto de Moz, Baião, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo repar-
timento, Pacajá, Tucuruí, capitão Poço, Garrafão do Norte, Nova Esperança 
do Piriá, ourém, Bonito, capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primave-
ra, Quatipuru, Salinópolis, Santarém Novo, São João de Pirabas, augusto 
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corrêa, Bragança, cachoeira do Piriá, Santa luzia do Pará, Tracuateua, 
Viseu, castanhal, curuçá, igarapé-açu, inhangapi, irituia, Magalhães Ba-
rata, Maracanã, Marapanim, Santa Maria do Pará, São domingos do ca-
pim, São francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, 
Terra Alta, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Moju, Tailândia, Cametá, Limoeiro 
do ajuru, Mocajuba, oeiras do Pará, acará, Barcarena, Benevides, Bujaru, 
colares, concórdia do Pará, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa iza-
bel do Pará, Santo antônio do Tauá, São caetano de odivelas, Tomé-açu, 
Vigia, cachoeira do arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa cruz 
do arari, Soure, afuá, anajás, Bagre, Breves, chaves, Gurupá, Melgaço e 
Portel.
ParáGrafo ÚNico - Nas ocorrências de plantios com a cultura da soja 
durante os períodos estabelecidos para o vazio sanitário, será determi-
nada a destruição da lavoura, independentemente de outras penalidades 
aplicadas.
art.8° - Tornar obrigatória a eliminação das plantas voluntárias (guaxas/
tigüera) ou cultivadas, antes de iniciar o vazio, através do controle quí-
mico ou mecânico, pela pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, proprietária, arrendatária, parceira, ocupante ou possuidora, a 
qualquer título, de área ou instalações nas quais houve cultivo, colheita, 
armazenagem, beneficiamento, comércio, industrialização, movimentação 
ou transporte de soja.
i - Entende-se por eliminação dos restos culturais a destruição física ou 
química das estruturas vegetativas e reprodutivas das plantas de soja.
ii - É de responsabilidade e ônus do produtor, proprietário, arrendatário ou 
ocupante a qualquer título de propriedade produtora de soja a eliminação 
das plantas referidas neste artigo.
iii - durante o período do vazio, a eliminação das plantas voluntárias (gua-
xas ou tigüera) ou cultivadas, é de responsabilidade e ônus do atual deten-
tor a qualquer título da área, tendo ou não cultivado a cultura.
iV - a semeadura de culturas em sucessão ou rotação, e as utilizadas como 
cobertura morta no plantio direto, não eximem o produtor de eliminar as 
plantas guaxas/tigueras de soja que germinem no meio da cultura princi-
pal.
V - os produtores que cultivarem soja em áreas da faixa de domínio das 
rodovias do estado ficam responsáveis pela eliminação dos restos culturais.
art.9º - as instituições concessionárias ou administradoras de rodovias, 
ferrovias, portos fluviais e aeroportos, ficam obrigadas a manter as áreas 
sob seus domínios, sem plantas vivas de soja, durante os períodos de vazio 
sanitário.
art.10º - as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelo transporte da 
safra de soja, quando em trânsito por vias situadas em território paraen-
se, ficam obrigadas a efetivarem medidas capazes de impedir a queda de 
grãos de soja dos veículos transportadores.
art.11º - Excepcionalmente a adEPara poderá autorizar, o plantio, cultivo 
e manutenção de plantas vivas de soja durante os períodos proibitivos, 
mediante requerimento fundamentado, apresentação do Plano de Traba-
lho e mediante assinatura do Termo de compromisso e responsabilidade 
do Produtor de Semente/instituição de Pesquisa e do Termo de compro-
misso do responsável Técnico, modelos anexo ii, iii e iV, nas seguintes 
situações:
I – Plantio destinado à pesquisa científica, limitada a área de 5,0 (cinco) 
hectares;
ii – Plantio destinado à produção de semente genética, limitada a área de 
100,0 (cem) hectares.
Parágrafo único - a soma de todos os plantios autorizados estabelecidos 
no artigo anterior, fica limitado a 100,0 hectares por instituição por ano.
art.12º - Para execução das atividades citadas no artigo 11 desta Portaria, 
o interessado deverá protocolar na adEPara, até 15 de abril de cada ano, 
requerimento solicitando autorização, contendo as seguintes informações, 
acompanhado do Plano de Trabalho:
 i - Nome e endereço do requerente;
ii - Nome e endereço responsável Técnico;
iii - declaração de responsabilidade técnica com relação às ações de con-
trole da ferrugem asiática da Soja.
iV - categoria da semente que será produzida;
V - Detalhamento dos processos de controle fitossanitário da Ferrugem Asi-
ática da Soja ou de contenção da disseminação de Phakopsora pachyrhizi;
Vi - área(s) indicada(s) para o desenvolvimento da atividade, com dados 
georreferenciados.
VII - Croqui da área a ser utilizada identificando a localização de cada 
material a ser plantado.
art.13º - o requerimento de Plantio Excepcional, promovido por institui-
ções de Pesquisa ou Ensino, e seus respectivos pesquisadores interessados 
será instruído com:
 i - o nome da instituição, do pesquisador e endereços de ambos;
II - O objetivo e justificativa do plantio para cada material que está sendo 
requerido para plantio;
III - Croqui da área a ser utilizada identificando a localização de cada ma-
terial a ser plantado;
iV - a fase de cada linhagem a ser cultivada e se é tolerante, resistente, 
ou não à ferrugem asiática;
V - croqui com dados georreferenciados do local da pesquisa, inclusive 
dimensões de cada parcela e/ou linha, se for o caso;
Vi - detalhamento dos processos de tratamento preventivo contra o fun-
go Phakopsora pachyrhizi, com especificação das aplicações de fungicidas 
previstas e doses.
Vii - o representante legal da instituição deverá assinar junto com o pes-
quisador todos os documentos e Termo de compromisso e responsabili-
dade.
art.14º - No Termo de compromisso e responsabilidade deverá constar 
que o pesquisador e a instituição a que esteja vinculado se responsabili-

zarão pela condução do cultivo e que cumprirão todas as exigências espe-
cificadas para plantio de soja excepcionalmente autorizado nos períodos 
proibitivos, e que tem conhecimento de todas as normas e penalidades 
definidas na Legislação Estadual de Defesa Sanitária Vegetal em vigor, na 
data de assinatura do referido termo.
art.15º - a adEPara terá o prazo de 30 dias úteis, contados da data do 
protocolo do requerimento de que tratam o artigo 11, para análise, parecer 
e definição da autorização ou não do plantio.
art.16º - Para a autorização do cultivo excepcional de soja a adEPara 
considerará os riscos oferecidos pelo fungo na região e local onde serão 
conduzidos e o histórico dos interessados e das instituições requerentes 
junto à adEPara.
Parágrafo único - o não cumprimento do Termo de compromisso e respon-
sabilidade assinado no plantio anterior acarretará em negativas de novas 
solicitações.
Art.17 º - Autorizado o plantio excepcional, fica o requerente obrigado a:
§1º - apresentar o comprovante de pagamento do cadastro da atividade 
agrícola, no escritório da adEPara do município onde se localiza a pro-
priedade;
§2º - apresentar a ficha de cadastro de Propriedade de Soja - condições 
de Excepcionalidade, integralmente e legivelmente preenchido sem rasu-
ras, anexo V;
§3º - Tratar as plantas de soja com aplicação de fungicidas registrados, 
compostos pela mistura de ingredientes ativos de diferentes grupos quí-
micos e fungicidas multissítios, durante o período de vazio sanitário para o 
controle da ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi).
§4º - a utilização de fungicida deverá ser recomendada pelo responsável 
técnico e obrigatoriamente seguir todas as normas legais e cause impactos 
negativos ao meio ambiente e à saúde humana, além da necessidade de se 
observar o registro no Ministério da agricultura Pecuária e abastecimento 
- MaPa e seu cadastro na adEPara.
§5º - o responsável técnico deverá enviar, sempre que solicitado pelo fis-
cal Estadual agropecuário, relatório sobre o cumprimento das ações des-
critas no Termo de compromisso e responsabilidade.
§6º - ao compromitente que não cumprir integralmente o Termo de com-
promisso e Responsabilidade firmado ficará suspensa a concessão de au-
torização para o cultivo na próxima safra, independentemente de outras 
penalidades previstas na legislação.
§7º - as instituições que tiverem seus requerimentos deferidos deverão 
manter à disposição da fiscalização a Guia de Aplicação de agrotóxicos na 
qual deverá conter, dentre outras informações, nome dos produtos utiliza-
dos, dose, data e horário de aplicação além das notas fiscais de aquisição 
e receituários agronômicos.
§8º - os produtores deverão eliminar as plantas voluntárias (guaxa ou 
tiguera) no prazo máximo de 30 dias após sua colheita.
art.18º - Em caso de ocorrência da ferrugem da soja, em cultivo excep-
cionalmente autorizado, deverá ser realizado o tratamento das plantas em 
toda a área autorizada.
Parágrafo único - a falta de controle efetivo da praga, sujeitará a infração 
e penalidades que serão aplicadas conforme legislação Estadual de defesa 
Sanitária Vegetal em vigor, podendo ocasionar até a destruição compulsó-
ria da lavoura e/ou área experimental, sem ônus para o Estado.
art.19º - a adEPara, por meio de seus fiscais e agentes Estaduais de 
defesa agropecuária, obedecidas as suas respectivas áreas de competên-
cia, fiscalizará o cumprimento do vazio sanitário, o plantio autorizado e as 
medidas fitossanitárias dispostas nesta Portaria.
Parágrafo único - Para a execução de suas ações a adEPara poderá re-
ceber apoio financeiro, auxílio e colaboração de instituições interessadas, 
sejam elas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como de 
pessoas físicas ou jurídicas.
Art.20º - Fica sujeito à inspeção e à fiscalização de que trata esta Portaria 
qualquer planta e propriedade rural, e serão exercidas quanto:
i - ao aspecto sanitário;
II - À adoção de medidas fitossanitárias;
art.21º - Sem prejuízo de sua atuação institucional, compete à adEPara 
a coordenação e a execução das ações e medidas necessárias para dar 
cumprimento às prescrições normativas desta Portaria.
Art.22º - A desobediência e inobservância das disposições constantes nes-
ta Portaria e seus anexos, sujeitam os infratores às penalidades previstas 
na lei Estadual Nº 7.392, de 07/04/2010, seu regulamento e demais al-
terações posteriores, sem prejuízo das sanções penais previstas no art. 
61 da lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no art. 259 do 
código Penal Brasileiro.
art.23º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do a PorTaria Nº 1745 /2020, de 13 de julho de 2020.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral/adEPará

anexo i 
decLaraÇÃo de coNForMidade

ideNtiFicaÇÃo da ProPriedade rUraL
Nome do produtor sojicultor:

Nome da propriedade:
Endereço da Propriedade:

Município: Uf: cEP:
Telefone: E-mail:

Coordenadas Geográficas
latitude: longitude:

área Total da Propriedade:

área da Propriedade plantada com soja para a safra /  :
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Declaro para fins de cumprimento das medidas fitossanitárias de prevenção e controle da Ferrugem Asiática da Soja no 
ano 2021, que a propriedade rural acima identificada se encontra legalmente adequada no que diz respeito ao cumpri-
mento da Portaria adEPara  nº de de 2021, que estabelece procedimentos para o vazio sanitário da soja no estado do 

Pará, especialmente no que diz respeito a:
1 – a colheita da soja referente à safra _____/_____ se encerrará em: ____/____/___.
2 – Na área da propriedade não há presença de plantas voluntárias (guaxas) de soja.

3 – Estou ciente que no período de ____________________________, de cada ano, devo manter a propriedade acima 
identificada sem presença de plantas vivas de soja.

4 – É de minha responsabilidade a eliminação de plantas de soja na propriedade acima identificada durante a vigência do 
vazio sanitário (__________________________________).

5 – A propriedade acima identificada está devidamente cadastrada na ADEPARA de acordo com as informações já 
prestadas.

6 – Em cumprimento ao artigo _____° da Portaria adEPara  nº /_______ informo que as áreas plantadas com soja para 
a próxima safra serão cadastradas na adEPara, com um ponto georeferenciado da propriedade, e um ponto georeferen-

ciado em cada unidade produtiva, dentro dos prazos determinados na Portaria.
7 – declaro que as informações acima são verdadeiras e que conheço a legislação estadual de defesa vegetal em vigor 

no estado do Pará.
8 – Aceito o recebimento de informação, solicitação e notificação realizada pelo ADEPARA através do e-mail comunicado 

nessa declaração.

_________________________________________________
assinatura do declarante/representante legal

anexo ii
PlaNo dE TraBalHo

Responsável pela execução das atividades de campo em atendimento à legislação fitossanitária (especificar)
  cooperado  Produtor de Sementes  instituição de Pesquisa

Nome/ razão Social:
cPf/cNPJ: fone:

Propriedade: Município:
1 - ProPriEdadE

Finalidade:  Pesquisa  Produção de Sementes  Outros (Especificar):
objetivo:

responsável Tecnico (do Produto/instituição de Pesquisa):
crEa: fone:

2 – dEScriÇÃo do ProJETo
Período de Execução:  início:  Termino:

Sistema de Plantio:  direto  convencional  Mínimo outros:
área de Plantio (ha): Época de Semeadura (data):

Tratamentos de Sementes (Produtos Utilizados/ dosagem):
Modo de aplicação:  aérea  Terreste

cultivares:

3 - croNoGraMa dE aPlicaÇÃo dE fUNGicidaS
cultivar área (ha) data (provável)  cultivar área (ha) data (provável)

       
       
       
       
       

 Total Geral  área (ha):  
4 - croNoGraMa dE aTiVidadES

atividade Especificação
  
  
  
  
  
  
  

5 – TErMo dE coMProMiSSo 

Declaro, para os devidos fins, o compromisso com a Lei Estadual Nº 7.392/2010, com seu Regulamento e com a PORTA-
ria Nº ______/_____ da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPara, que estabelece as medidas de 
prevenção e controle de ferrugem asiática na Soja (Phakopsora pachyrhizi), ainda estar ciente de que o não cumprimen-

to resultará na execução dos procedimentos legais cabíveis.

Pede deferimento
________________________________________________

assinatura
______________________________________________________________

Nome completo do responsável pela atividade de campo
(Em entendimento a legislação fitossanitária vigente)

__________________________________________________
local e data

 
6 - aProVaÇÃo

(  ) deferido  (  ) indeferido
_______________________________

  local e data
___________________________________________

assinatura e carimbo do agente fiscal

anexo iii
TErMo dE coMProMiSSo do rESPoNSáVEl TÉcNico 

Nome: ENGENHEiro aGrÔNoMoEndereço:
Bairro:

cEP:Município: Uf:
Tel. fixo: (  ) Tel. cel.: (  )

E-mail: crEa/ ______ nº:_______
Nome da Empresa: cadastramento adEPara:

Endereço: data da Emissão:

O profissional acima identificado declara ser o RESPONSÁVEL TÉCNICO do(a) Produtor(a) de Sementes/Instituição de 
Pesquisa _________________________________________________________________________________ cNPJ/

cPf __________________________________, cadastrada junto à agência de defesa agropecuária do Estado do 
Pará para o cultivo de soja, durante o vazio sanitário, na condição de excepcionalidade, de acordo com a PorTaria Nº 

_______/_____. declara, portanto, ter pleno conhecimento da legislação, normas exigências e instruções em vigor para 
o cultivo durante o vazio sanitário, em todas as suas fases, com as quais concorda plenamente, bem como acerca das 

exigências do crEa/Pa sobre a responsabilidade técnica.
Informa, ainda, que atuará, quando couber, em conjunto com os Engenheiros Agrônomos abaixo identificados, os quais 

assumem solidariamente a responsabilidade. a validade da corresponsabilidade acima disposta só expira no momento em 
que houver protocolo junto a adEPara de carta de anulação, devidamente assinada pelo desistente e com a ciência do 

responsável pela Empresa/Produtor de sementes.

______________________________________
(assinatura do responsável técnico)

de acordo:
___________________________________________________
(assinatura do Produtor de Sementes/instituição de Pesquisa)

rESPoNSáVEl TEcNicoS SolidárioS
Nome: crEa: assinatura:
Nome: crEa: assinatura:

anexo iV
terMo de coMProMisso do ProdUtor de seMeNtes/iNsti-
tUiÇÃo de PesQUisa
Eu __________________________________________
, cPf nº _______________, representante legal do (a):______
__________________________________________, cNPJ/cPf: 
__________________________ venho declarar o compromisso com a lei 
Estadual Nº 7.392/2010, com seu regulamento e com a PorTaria Nº 
______/____, da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará – 
adEPara, que estabelece as medidas de prevenção e controle da ferru-
gem asiática da Soja (Phakopsora pachyrhizil), durante o vazio sanitário, 
na condição de excepcionalidade de cultivo de soja. declaro, ainda, estar 
ciente de que o não cumprimento resultará na execução dos procedimen-
tos legais cabíveis.
__________________________________________
Produtor de Sementes/instituição de Pesquisa
(representante legal)
anexo V

cadaSTro dE ProPriEdadE dE SoJa
(coNdiÇÕES dE EXcEPcioNalidadE)

dadoS da ProPriEdadE
  Campo de produção de Sementes Campo de Pesquisa Outros (especificar):______________

cooperado:
 

cPf/cNPJ:
 

Produtor de Sementes/instituição de Pesquisa:
 

rENaSEN:
 

cNPJ/cPf:
 

inscrição Estadual:
 

fone:
 

Propriedade: Talhões/Módulos/lotes: Município: Uf:
acesso a Propriedade:

Proprietario arrendatário   outros:
dadoS da laVoUra

resp. Técnico – rT (do Produtor/instituição de Pesquisa): crEa: Telefone:
coordENadaS (GPS): S:  W: altitude:

Sistema de irrigação: Subirrigação aspersão Pivô central outros:
       

cUlTiVar árEa 
(Ha)

coNVENcioNal/ TraN-
GÊNico ciclo

daTa ProVáVEl ESTiMaTiVa dE ProdU-
TiVidadE (Kg/ha)SEMEadUra colHEiTa

       

       

       

       

       

       

ToTal:       

observações: ______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____
__________________________________________________________
___________________________
__________________________________________________________
___________________________

Nome completo:______________________________________________
assinatura: _________________________________________________
Produtor de Sementes/instituição de Pesquisa
(representante legal)
local/data: __________________, _______ de ___________ de 
__________
____________________________________
assinatura e carimbo do agente fiscal

Protocolo: 652067
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.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 2003 / 2021 – adePara, de 04 de Maio de 2021
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 a 83, da lei nº. 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda os atestados médicos, acompanhados de suas 
respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr a licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE e as ProrroGa-
ÇÕES dE licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, referente aos servidores 
abaixo relacionados:

laudo Matrícula Nome dias licença
 

Período de gozo

73380
 

57216618/2 dráUcia darlEN SilVa 
GoUVEia 19 licença Saúde 09/03/2021 a 

27/03/2021

72663 54197410/1 dÉBora PaUla SaNToS 
MarcEliNo 106 Prorrogação de licença Saúde

 

13/10/2020 a 
26/01/2021

73443 3162613/4 lUiZ carloS dE MEllo ViEira 120 Prorrogação de licença Saúde
 

12/03/2021 a 
09/07/2021

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

Protocolo: 652214

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
adesÃo arP Nº 001/2021/adeParÁ
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do adESÃo 
arP Nº 001/2021/adEPará, processo nº 2020/968402, cujo objeto con-
tração de empresa para prestação de serviços de locação de automóveis, 
conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabeleci-
das na aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS aTa nº 002/2020 – cPl/PMPa, do 
pregão nº 005/2020 – cPl/PMPa realizado pela Polícia Militar do Estado do 
Pará – PMPa, cNPJ nº 05.054.994/0001-42, decide HoMoloGar o aludido 
processo, efetuado por adesão de ata de sistema de registo de preço, em 
favor da seguinte licitante declarada vencedora, conforme abaixo:
considerando a real necessidade da adEPara, nos itens abaixo descrimi-
nados: item 01) 90 unidades, Valor unitário r$ 3.580,00 (Três mil e qui-
nhentos e oitenta reais); item 03) 15 unidades, Valor unitário r$ 2.000,00 
(dois mil reais); Perfazendo um total estimado mensal de r$ 352.200,00 
(Trezentos e cinquenta e dois mil reais).
1 - cNPJ: 02.491.558/0001-42- UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S.a, no va-
lor total mensal de r$ 352.200,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil reais).
Belém/Pa, 04 de abril de 2021.
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirETor GEral da adEPará

Protocolo: 651812

.

.

diÁria
.

Portaria 2007/2021 Objetivo Realizar vacinação assistida e fiscalizada 
referente a campanha de vacinação contra febre aftosa maio/2021,para 
cumprimento de metas estabelecidas no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa desti-
no: PaU d`arco/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa Mar-
QUES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 10/05/2021 a 14/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651813
Portaria 2008/2021 objetivo realizar sacrifício e coleta de sangue para 
exame de aiE em 01 propriedade no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: ViTÓria do XiN-
GU/Pa Servidor: 5648106/ oZiaS PErEira dE SoUZa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 0,5 diária / 17/05/2021 a 17/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651816
Portaria: 2000/2021 objetivo: realizar saneamento de focos de Mor-
Mo no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
Eldorado doS caraJáS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servidor: 
55585944/ HildalaN fErrEira dE araUJo (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 4,5 diáriaS / 03/05/2021 a 07/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651819

Portaria: 1999/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e/ou fis-
calizada em 10 propriedades rurais consideradas de risco ou de escolha 
aleatória com bovinos durante a etapa de maio de 2021 nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa 
destino: MaGalHÃES BaraTa, MaraPaNiM/Pa Servidor: 57173463/Sid-
NEY rodriGUES loBo (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 24/05/2021 
a 26/05/2021ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira. 

Protocolo: 651809
Portaria 2006/2021 Objetivo Realizar fiscalização em revenda agropecu-
ária no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 57223642/ 
MaicoN JoSE dE SaNTaNa SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 0,5 diária / 14/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651800
Portaria 2005/2021 Objetivo Realizar vacinação assistida e fiscalizada 
referente a campanha de vacinação contra febre aftosa maio/2021,para 
cumprimento de metas estabelecidas no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do Nor-
TE/Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS (MÉdico VETEri-
Nário) / 4,5 diáriaS / 10/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651791
Portaria: 1998/2021 Objetivo: Realizar notificação de vacinação e emis-
são de GTa no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BaiÃo/Pa destino: TailÂNdia/Pa Servidor: 55586101/ ElYXar-
lES cÂMara da crUZ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diá-
riaS / 03/05/2021 a 07/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 651799
Portaria: 2011/2021 objetivo: dar apoio durante a realização das va-
cinações assistidas e/ou fiscalizadas no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do 
Pará/Pa Servidor: 54181050/arliNEa Maria MoTa rodriGUES (MÉdi-
co VETEriNário) / 3,5 diáriaS /18/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651855
Portaria 2001/2021 objetivorealizar vistorias para registro inicial e de 
rotina, em estabelecimentos artesanais, no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BrEU BraNco, 
GoiaNÉSia do Pará, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 51855510/ aNa PaTricia 
MariNHo MElo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 10/05/2021 a 
14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651832
Portaria 2009/2021 Objetivo Realizar vacinação assistida e fiscaliza-
da em 10 propriedades rurais contra a febre aftosa no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa 
destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 57223656/ JoSiclEi 
cUNHa dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 10/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651829
Portaria 2002/2021 objetivo dar apoio nas visitas e repassar orienta-
ções ao proprietário/responsável de revendas de produtos agropecuários 
quanto a comercialização dos medicamentos e legalização junto a adEPa-
ra no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BraGaNÇa/Pa destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 57175984/ THoME 
liSBoa da coSTa JUNior (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 0,5 diária 
/21/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651839
Portaria 2010/2021 objetivo auxiliar na realização de sacrifício e coleta 
de sangue para exame de aiE em 01 propriedade no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: 
ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 5648106/ GriMaldi lUiZ Mafra (aU-
Xiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 17/05/2021 a 17/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651836
Portaria: 1997/2021 objetivo: realizar atividades de vacinação agulha 
oficial contra Febre aftosa, 1º etapa 2021 em 12 propriedades para cum-
primento de metas do programa, atualização cadastral e comprovação de 
vacinações no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: JUrUTi/Pa destino: cUrUá/Pa Servidor: 55589873/alailToN 
GoMES BarroS (TÉcNico aGrÍcola) / 11,5 diáriaS / 17/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651785
Portaria 2004/2021 Objetivo Realizar as vacinações assistidas e/ou fis-
calizadas na região da caiP e adjacências no município de Paragominas. 
Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação pois as regiões as quais 
serão trabalhadas, são regiões bastante distante da sede do município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa 
destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 6300451/ dEriValdo BarBoSa dE 
liMa (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651777
Portaria: 1996/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e/ou fis-
calizada em 10 propriedades rurais consideradas de risco ou de escolha 
aleatória com bovinos durante a etapa de maio de 2021 nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa 
destino: MaGalHÃES BaraTa, MaraPaNiM/Pa Servidor: 54189700/Edi-
Naldo Garcia SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 24/05/2021 
a 26/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651767
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Portaria: 1995/2021 objetivo: realizar vistorias para registro inicial e de 
rotina, em estabelecimentos artesanais, no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BrEU BraNco, 
GoiaNÉSia do Pará, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 54196692/ SUMaYa EMilia 
MarTiNS PaUliNo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS /10/05/2021 a 
14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651754
Portaria: 2027/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores, proprie-
dades rurais e unidades produtivas da cultura do açaí.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SoUrE/Pa destino: SaNTa crUZ do 
arari/Pa Servidor: 6045515/daNiEllE SEaBra BriTo GUiMarÃES (GE-
rENTE rEGioNal) / 5,5 diáriaS / 17/05/2021 a 22/05/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 651905
Portaria 2023/2021 objetivo orientar sobre o uso dos sistemas de infor-
mação voltados para os Programas Estaduais de Sanidade Equídea (PESE) 
e Suídea (PESS), dará apoio no registro dos atendimentos no SiSBraVET e 
dar apoio no lançamento das fais no SiEPi, no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SÃo MiGUEl 
do GUaMá/Pa Servidor: 51855640/ SUSiclaY dE BarroS NETo (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651899
Portaria 2026/2021 objetivo realizar cadastro de produtores, proprie-
dades rurais e unidades produtivas da cultura do açaí.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SalVaTErra/Pa destino: SaNTa crUZ 
do arari/Pa Servidor: 5861608/ iVal NaZarENo PorTal da coSTa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 17/05/2021 a 22/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 651894
Portaria 2021/2021 objetivo realizar apoio técnico administrativo, 
atendimento as notificações e investigações de doenças no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do 
araGUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 57223651/ JocÉlia fEr-
NaNdES E SilVa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 10/05/2021 a 
14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651887
Portaria 2017/2021 objetivo realizar atividade de Vacinação assistida/
fiscalizada em 06 Propriedades rurais do Município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: SÃo JoÃo da 
PoNTa/Pa Servidor: 54188793/ BrUNo EVEr oliVEira cHUcrE (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 11/05/2021 a 14/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651888
Portaria 2022/2021 objetivo realizar apoio técnico administrativo, 
atendimento as notificações e investigações de doenças no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do 
araGUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 57223302/ SiMoNE da NÓ-
BrEGa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 10/05/2021 a 
14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651891
Portaria: 2015/2021 Objetivo: Realizar Vacinação assistidas e fiscali-
zadas na campanha de vacinação contra a febre aftosa na etapa de maio 
2021. AS propriedade onde será realizada a vacinação fica 100 Km distante 
da sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BrEU BraNco/Pa destino: BrEU BraNco/Pa Servidor: 555861061/
carloS alBErTo riBEiro filHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 4,5 diáriaS / 10/05/2021 a 14/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 651875
Portaria 2018/2021 Objetivo Realizar apoio em fiscalização de revendas 
agropecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MoNTE doUrado/Pa destino: alMEiriM/Pa Servidor: 5948600/ 
SUliNEidE rocHa dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
2,5 diáriaS / 10/05/2021 a 12/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 651876
Portaria 2019/2021 objetivo realizar apoio técnico administrativo e 
atendimento de metas preconizadas pelos programas sanitários no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEral-
do do araGUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 57223651/ JocÉlia 
fErNaNdES E SilVa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 
a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651880
Portaria: 2016/2021 Objetivo: Realizar Vacinação assistidas e fiscali-
zadas na campanha de vacinação contra a febre aftosa na etapa de maio 
2021. AS propriedade onde será realizada a vacinação fica 100 Km distante 
da sede do município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BrEU BraNco/Pa destino: BrEU BraNco /Pa Servidor: 57223331/
irENilSoN aNTÔNio da SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) 
10/05/2021 a 14/05/2021 / 4,5 diáriaS ordenador JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 651882
Portaria 2020/2021 objetivo auxiliar nas atividades de apoio técnico 
administrativo e atendimento de metas preconizadas pelos programas sa-
nitários no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 
5832098/ fraNciSco dE PaUlo PErEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651883

Portaria 2014/2021 objetivo realizar vacinação assistida em proprie-
dade rural de risco. A Região onde as vacinações serão realizadas ficam 
distantes à mais de 100 Km da sede do Município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo 
rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57223820/ lUiS PaUlo carValHo alMEi-
da (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS /10/05/2021 a 
14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651873
Portaria: 2013/2021 Objetivo: Dar apoio na vacinação assistida e fisca-
lizda contra febre atosa em 12 (doze) propriedades rurais no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoM JESUS do 
TocaNTiNS/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 57223551/ Na-
ElSoN carValHo GoMES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 
diáriaS / 10/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 651870
Portaria: 2012/2021 objetivo: realizar as vacinações assistidas e/ou 
fiscalizadas no município .Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará/Pa Servidor: 
54181050/arliNEa Maria MoTa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 
3,5 diáriaS /25/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 651863
Portaria: 2032/2021 objetivo: realizar diligências e atividades de com-
petência desta Comissão de Sindicância a fim de apurar possíveis irregu-
laridades.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: alTaMira, aNaPU/Pa Servidor: 57222899/aNdrE lUiZ Bi-
ZErra (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 09/05/2021 a 
15/05/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 652066
Portaria 2034/2021 objetivorealizar vacinação assistida em proprie-
dade rural de risco. A Região onde as vacinações serão realizadas ficam 
distantes à mais de 100 Km da sede do Município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo 
rEParTiMENTo/Pa Servidor: 5948597/ fraNciSco ailToN BarBoSa 
dE carValHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
10/05/2021 a 14/05/202.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 652081
Portaria: 2033/2021 objetivo: realizar vacinação assistida contra a fe-
bre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ca-
METá/Pa destino: oEiraS do Pará /Pa Servidor: 54197075/lUZiNaN da 
cUNHa TocaNTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira. 

Protocolo: 652077
Portaria: 2031/2020 objetivo: realizar diligências e atividades de com-
petência desta Comissão de Sindicância a fim de apurar possíveis irregula-
ridades.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: alTaMira, aNaPU/Pa Servidor: 55588911/KlEBEr dE oliVEira 
BarNaBE (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 09/05/2021 a 
15/05/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 652034
Portaria 2024/2021 objetivo realizar saneamento de focos de Mor-
Mo no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
Eldorado doS caraJáS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servidor: 
57224168/ KariNNY fErrEira caMPoS (MÉdico VETEriNário) / 4,5 
diáriaS / 03/05/2021 a 07/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 651908
Portaria 2025/2021 objetivo realizar monitoramento de armadilhas da 
mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BrEVES/Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 5942399/ 
iÊda rodriGUES da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 
10/05/2021 a 12/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 651919
Portaria: 2028/2021 Objetivo: Realizar inspeção fitossanitária em la-
vouras de soja e fiscalização de cadastros em 14 propriedades. A solici-
tação para o mesmo município se justifica devido a distância no desloca-
mento de até 130 km para chegar em cada propriedade. Será 0,5 diária 
por dia, pois o servidor não irá pernoitar no local de destino. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTaNa do araGUaia/Pa 
destino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 54187106/PaUlo dE SENa 
araUJo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 01/03/2021 a 
05/03/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 651922
Portaria 2035/2021 Objetivo Realizar fiscalizações volantes de trânsito.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa 
destino: acará, iGaraPÉ-Mir, MoJU/Pa Servidor: 54188832/ WElliToN 
doS SaNToS lEMoS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS 
/ 04/05/2021 a 07/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652101
Portaria: 2036/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores, proprie-
dades rurais e unidades produtivas da cultura do açaí.Justifica-se o desti-
no da viagem ser igual ao município de lotação, devido ao deslocamento 
para estas propriedades ser de duração superior a 6 horas por via fluvial.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MUaNá/Pa des-
tino: MUaNá/Pa Servidor: 54187437/Nollar liBErali filHo (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 10/05/2021 a 14/05/2021.
ordenador: lucionila Pantoja Pimentel.

Protocolo: 652131
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ
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.

Portaria
.

Portaria Nº 0233/2021 – 03.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 04.05.2021, rodriGo doS rEiS SilVa, Ma-
trícula nº 5903865/2, do cargo de assessor de comunicação e imprensa.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 652166
Portaria Nº 0236/2021 – 04.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 05.05.2021, PaTricK ParaENSE da SilVa, 
Matrícula nº 57235174/4, do Cargo Comissionado de Emprego de Confian-
ça ii – Ec ii
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 652254
Portaria Nº 0235/2021 – 04.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 07.05.2021, ElaiNE doS SaNToS SilVa, 
Matrícula nº 5945625/1, do cargo de assessor de Especial da diretoria 
Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 652268
Portaria Nº 0227/2021 – 03.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 04.05.2021, liliaNE dE fraNÇa oliVEira 
carValHo, Matrícula nº 5945693/1, do cargo de assessor Especial da 
diretoria Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0228/2021 – 03.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 04.05.2021, lidiaNE SilVa dE caSTro, para 
exercer o cargo de assessor Especial da diretoria Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0229/2021 – 03.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 04.05.2021, KiM GEorGE BarBoSa carVa-
LHO, Matrícula nº 5950866/1, do Cargo Emprego de Confiança I.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0230/2021 – 03.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 04.05.2021, VaGNEr da SilVa dE SoUZa, para 
exercer o Cargo de Emprego de Confiança I.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0234/2021 – 03.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 04.05.2021, JoÃo JoSÉ lEiTÃo EVaNGEliSTa, 
para exercer o cargo de assessor de comunicação e imprensa.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 652037

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇo 
102/2016
data de assinatura: 28/04/2021
Vigência: 23/05/2021 a 22/09/2022
objeto: o presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
contrato de Prestação de Serviço nº 102/2016, pelo período de 16 (dezes-
seis) meses a contar de 23/05/2021 a 22/09/2022, em virtude  da neces-
sidade de continuidade na prestação dos serviços.
dotação orçamentaria: ProGraMa: 1297-MaNUTENÇÃo da GESTao
P.i/aÇÃo: 4120008338-c – oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiS-
TraTiVaS
ElEMENTo dE dESPESa: 339039-oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PES-
Soa JUrÍdica
foNTE dE rEcUrSo: 0101 – TESoUro do ESTado
as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente instrumento, permanecem válidas e em vigor 
para todos os efeitos legais.
contratada: associação Proativa do Pará - aPPa
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 652019

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 005/2021
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistên-
cia Técnica e Extensão rural -  ProaTEr, executado pela EMaTEr-Pará, 
no Estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvi-
mento rural sustentável no município de São Miguel do Guamá – Pará. a 
EMaTEr-Pará desenvolverá a ação observada às politicas e diretrizes dos 
Governos federal, Estadual e Municipal de comum acordo e participação da 
PrEfEiTUra, visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e 
sociais de sua população rural.
ViGÊNcia: 05/04/2021 a 31/12/2023
foro: foro da comarca de Marituba-Pa
daTa da aSSiNaTUra: 05/04/2021
aSSiNaTUraS:
clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
Presidente da EMaTEr-Pa
EdUardo SaMPaio GoMES lEiTE
Prefeito Municipal de São Miguel do Guamá

Protocolo: 652116

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto
Número: 12/2021
assinatura: 04 de maio de 2021
Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade substituição da 
conta corrente constante no contrato de locação 016/2021 para aGÊN-
cia: 0001; coNTa corrENTE:82316260-7; BaNco: NU PaGaMENToS 
S.a (260) em nome de claUdioNor SoarES BarBoSa.
contrato de locação: 016/2021
locador: claUdioNor SoarES BarBoSa
ordenador: laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
Presidente da EMaTEr/Pará

Protocolo: 651975

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 112/2021;BENEficiá-
rio:THÉSSYo NYrlaNo alfoNSo doS SaNToS;MaTrÍcUla:54192395;-
fUNÇÃo:EXT rUral ii;oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS dE ProNTo 
aTENdiMENTo da UNidadE didáTica dE BraGaNÇa-UdB ;MUNicÍPio:-
MElGaÇo;ProGraMa:1491; ProJETo aTiVidadE:8711-c;foNTE:0661; 
ElEMENTo dE dESPESa:3390-30=r$4.000,00;PraZo dE aPlicaÇÃo:60 
diaS da EMiSSÃo da ordEM BaNcária:PraZo Para coMProVaÇÃo:15 
diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS ;ordENador dE dESPE-
SaS:laNa roBErTa rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 652006

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 049/2021;BENEficiário:NaZarENo NaTi-
VidadE PErEira dE oliVEira ;MaTrÍcUla: 57235183;fUNÇÃo: MoTo-
riSTa;oBJETiVo:coNdUZir VEicUlo coM a PrESidENTE da EMPrESa 
coM dESTiNo ao MUNicÍPio dE BraGaNÇa, QUE ParTiciPará dE rEU-
NiÃo coM o PrEfEiTo do MUNicÍPio; PErÍodo: 12.05.2021;Nº dE di-
áriaS:0,5(MEia) ; dESTiNo : BraGaNÇa ;ordENador dE dESPESa:aN-
ToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 652162
Portaria de diaria Nº 048/2021;BENEficiária:laNa roBErTa 
rEiS doS SaNToS;MaTrÍcUla: 5938576;fUNÇÃo: PrESidENTE;oBJETi-
Vo:ViaJar ao MUNicÍPio dE BraGaNÇa, a fiM dE ParTiciPar dE rEU-
NiÃo coM o PrEfEiTo Para TraTar dE ParcEria aTaVÉS dE coNVÊNio 
Para forTalEciMENTo da aGricUlTUra faMiliar No rEfErido MUNi-
cÍPio PErÍodo: 12.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia) ;dESTiNo:Bra-
GaNÇa;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. 
JUNior.

Protocolo: 652147

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 035/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução dos contratos:
rESolVE:
designar os servidores ana carolina fernandes Pena, agente administra-
tivo, matrícula Nº 55589639, como fiscal e Marcelo Soares Tupinambá, 
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matrícula 57228718, como suplente de fiscal, do Contrato Administrativo 
Nº 04/2021 firmado com a empresa GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO 
lTda, com vigência de 23/04/2021 à 23/04/2022.
os efeitos desta portaria retroagem ao dia 23/04/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 04 de maio de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 652186

coNtrato
.

contrato: 004
exercício: 2021
Processo 2021/181526
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
aparelho de ar condicionado e de pessoa jurídica especializada na presta-
ção de serviços de manutenção de ar condicionado e de serviços de instala-
ção/desinstalação/reinstalação, bem como no fornecimento de aparelhos.
fundamento legal: lei 8.666/93, artigo 54, combinado com o inciso Xii 
do artigo 55
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 05/2020, aTa SrP Nº 007/2021
Valor Total: 13.895,04
data da assinatura: 23/04/2021
Vigência: 23/04/2021 a 23/04/2022
orçamento:
Unidade orçamentária: 580201
fonte de recursos: 0261
Programa: 582012312212978338
Projeto – atividade: 8338
Natureza: 33.90.39 – Serviços de Terceiros - PJ
Sub elemento: 33.90.39.79 – Serviço de apoio administrativo, Técnico e 
operacional
Natureza: 44.90.52 – aparelhos e Utensílios domésticos
Sub elemento: 44.90.52.34 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos
contratado: GrUPo NordESTE rEfriGEraÇÃo lTda
cNPJ: 08.374.804/0001-62
Endereço: Rua Alcântara n° 17, quadra 13, Loteamento Parque Pindorama, 
cEP: 65041-191 – São luís/Ma
ordenador: JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 652185

Portaria
.

Portaria n.º 031/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta 
Empresa;
rESolVE:                                                                                                           
Exonerar o Sr. roBErTo aUGUSTo ParENTE PoNTES, matrícula nº 
5905076/1 da Função Gratificada desta CEASA/PA, a partir de 30 de Abril 
de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 30 de abril de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa
Portaria n.º 032/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta 
Empresa;
rESolVE:
Nomear a Sra. aNa PaUla SaNTaNa loPES, matrícula nº 57191521/1, 
para desempenhar a Função Gratificada desta CEASA/PA, A partir de 01 
de Maio de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 30 de abril de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 652311

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 00551/2021-GaB/seMas, de 04.05.2021
Servidora: WaldEli roZaNE SilVa dE MESQUiTa
Matrícula: 57175271/1
cargo: Técnico em Gestão Pública
da: diretoria de recursos Hídricos – dirEH
Para: diretoria de Gestão administrativa e financeira - dGaf
data da remoção: 03/05/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 652106

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 00552/2021-GaB/seMas, de 04.05.2021
Servidora: rEGiNa MaGNa rEiS dE SoUZa
Matrícula: 3203131/1
cargo: assistente Social
da: diretoria de recursos Hídricos – dirEH
Para: diretoria de Gestão administrativa e financeira - dGaf
data da remoção: 03/05/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 652109
reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 00550/2021-GaB/seMas, de 04.05.2021
Servidora: lUcYaNa BaTiSTa dE oliVEira
Matrícula: 54192803/3
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
da: diretoria de recursos Hídricos - dirEH
Para: diretoria de ordenamento, Educação e descentralização da Gestão 
ambiental - diorEd
data da remoção: 03/05/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 652102
Portaria Nº. 0556/2021-GaB/correG 
BeLÉM/Pa 04 de Maio de 2021.
a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019 e;
coNSidEraNdo-SE as razões e motivos detalhadamente expostos no 
despacho de Julgamento proferido nos autos;
rESolVE:
art. 1º – arquivar, com fundamento no art. 224, “caput” da lei Estadu-
al n.º 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar referente ao exa-
me dos atos e fatos de que trata o Processo nº. 2009/0000012043 (PaE 
nº. 2021/383076), conforme os termos e conclusões do relatório final 
lavrado pela comissão Processante instaurada através da PorTaria Nº 
1736/2019-GaB/corrEG, de 18/10/2019, publicada no doE nº. 34016 
de 22/10/2019.
Art. 2º – Ratificar as medidas constantes do item 5(Das Disposições Finais) 
do despacho de Julgamento contido nos autos.
art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 651977
Portaria Nº 376/2021 – GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 e 421 de 05 de abril 
de 2021, publicadas no doE nº 34544 do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 991, de 24 de agosto de 2020 
no capítulo Xii, acerca das disposições para aquisição de combustível, no 
art. 26º.
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/139876 e o teor do Me-
morando nº 85/2021dGaf-SEMaS.
rESolVE:
i - rEVoGar, a Portaria 1430/2020-GaB/SEMaS, 24/11/2020 publicada 
no doE nº 34.418, do dia 26/11/2020, que designou os servidores: HU-
XlEY PErEira doS SaNToS, Mat: nº 5890346/3 e TiaGo ValENTE doS 
NaSciMENTo, Mat: nº 97571370/2 para atuarem como Gestores de frota 
e de Apoio/perfil consulta, junto a (SEPLAD), no Sistema de Gestão de 
Abastecimento da Frota de Veículos Oficias do Estado.
ii – dESiGNar, os servidores abaixo relacionados como Gestores de frota 
de veículo e Equipe de Apoio/Perfil Consulta, junto a Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, no Sistema de Gestão de 
Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais do Estado;

NoME MaTricUla cPf E-Mail PErfil
Geraldo magella teixeira 5958309/1 458.262.002-78 Geraldo.teixeira@semas.pa.gov.br Gestor
laise pinto de almeida 5952133/1 027.616.792-96 laise.almeida@semas.pa.gov.br Gestor

rafael martins da silva cruz 57215619/1 859.196.082-34 rafaelcruz.semas@gmail.com apoio/ perfío
luiz alberto tavares gomes 57221066/10 799.021.202-10 luiz.dx@gmail.com apoio/ perfío

iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém (Pa), 04 de maio de 2021.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 651990
Portaria Nº 00554/2021-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNolo-
GiaS, no uso de suas atribuições legais, considerando a PorTaria 
Nº00233/2021-GaB/SEMaS de 22 de fevereiro de 2021, publicada no diá-
rio Oficial nº 34500, de 24 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o decreto nº s/n, de 19 de fevereiro de 2021;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, Gratificação por Tempo integral, no percentual de 60% (ses-
senta por cento), do servidor abaixo:

MaTricUla NoME carGo/fUNÇÃo a coNTar
5953092/1 JaNiNE dE SoUSa rodriGUES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 05/05/2021

ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão administrativa e financeira - dGaf 
que, através do setor competente, tome devidas providências ao fiel cum-
primento do presente ato.
Belém, 04 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 651969
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00542/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos dos Processo - PaE n° 
2020/164824
rESolVE:
I – DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuarem como fis-
cais do contrato nº 019/2021 SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria 
dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a 
empresa TEcH lEad SErViÇoS E coMÉrcio dE iNforMáTica lTda, car-
la Alessandra de Lima Reis, Matrícula nº 6311999/2, como fiscal Titular, e 
Vagner de Brito Nascimento, Matrícula n° 6402932/2, como fiscal suplen-
te, a contar da data da publicação desta portaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de Maio de 2021.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 652097

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo Nº 645518 de 15/04/2021, PUBlicada 
No doE Nº 34.553 dE 15/04/2021.
oNde se LÊ:
TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica - ciências Econômicas
Leia-se:
TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - ciências Econômicas

Protocolo: 651850

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 004/2021
autorizo nos termos do artigo 24, inciso iV da lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas posteriores modificações, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, re-
ferente ao Processo nº 2021/374839 de 09 de abril de 2021, que tem por 
objeto a contratação da empresa E B cardoSo EirEli, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.849.836/0001-87, com sede na rodovia augusto Montene-
gro, conjunto da coHaB, Gleba i “WE4” nº 386, Bairro: Nova Marambaia, 
cEP: 66.623-284, Belém/Pa, para a prestação de serviços continuados de 
auxiliar de limpeza em caráter emergencial. a contratação dar-se-á com 
disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que 
compreenderá além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e de 
materiais, bem como o emprego dos equipamentos necessários e adequa-
dos à execução dos serviços, no valor mensal de r$ 30.722,58 (Trinta mil, 
setecentos e vinte e dois reais, cinquenta e oito centavos), perfazendo o 
valor total de r$ 184.335,48 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e 
trinta e cinco reais, quarenta e oito centavos), conforme solicitação e fun-
damentação constante nos autos do referido processo.
Belém/Pa, 03 de maio de 2021
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 651857

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 535/2021 - GaB/seMas 30 de aBriL de 2021.
objetivo: realização de vistoria técnica nos pontos de supressão, nos mu-
nicípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: anapu/Pa, Senador José Porfírio/Pa e Portel/Pa,
Período: 10/05 a 16/05/2021– 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 8023252/3 - oNaSSiS dE PaBlo SaNToS dE SoUZa - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5934148/2 - KETiaNE doS SaNToS alVES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 650971
Portaria Nº 536/2021 - GaB/seMas 30 de aBriL de 2021.
objetivo: realizar capacitação Técnica em análise e Validação do cadastro 
ambiental rural - car.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: dom Eliseu/Pa
Período: 10/05 a 15/05/2021– 05 e ½ diárias.

Servidores:
- 5923751/2 - MarcoS aNdrE PiMENTEl dE MacEdo - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5955053/1 - rENaTa loPES dE HolaNda - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57218879/5 - faBio riBEiro fiEl - (Motorista).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 651015

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 161 de 04 de maio de 2021
autorizar o afastamento do servidor Edimilson anibal Pinheiro, matrícu-
la n° 5940995, no período de 02 a 06/05/2021, com destino a Macapá
-aP. objetivo: Participar de reunião administrativa com a associação dos 
Povos indígenas Wayana apalai (aPiWa). as despesas de viagem serão 
de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da amazônia – arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 652133

diÁria
.

Portaria Nº. 162 de 04 de maio de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/263614 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Visita técnica aos Prosafianos da comunidade Xadá; Visita nos 
viveiros comunitários/institucionais; Entrega de sementes de açaí e flo-
restais e Capacitações em beneficiamento primário do componente cacau 
nos Safs
origem: Marabá-Pa
destino: São félix do Xingu-Pa
Período: 12 a 16/04/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: Keylah regina Borges - 5783631 - Gerente
Emmanuel carrolo Sobrinho - 57200772 - Técnico em Gestão ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 652127
Portaria Nº 163 de 04 de maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/457634 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo:  Visita ao canteiro de obras da indústria 100%, juntamente com 
representantes da Secretaria Estadual de desenvolvimento Econômico, Mi-
neração e Energia - SEdEME e federação das indústrias do Pará – fiEPa, 
que recentemente recebeu concessão de incentivo fiscal do Estado
origem: Belém-Pa
destino: abaetetuba-Pa
Período: 30/04/2021 - ½ (meia) diária
Servidor: Karla lessa Bengtson - 5560918 - Presidente
ridiVaN clairEfoNT dE SoUZa MEllo NETo
diretor de Gestão administrativo e financeiro
Portaria Nº. 157 de 03 de maio de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de dom Eliseu, Ulianópolis e Paragominas-Pa, de 18 a 21/05/2021:

Servidor objetivo
cleberson da Silva Salomão, matrícula nº 57204725, 

cargo de Técnico em Gestão ambiental acompanhamento técnico regular do Projeto Prosaf.

Jose adilson aguiar do Vale, matrícula nº 57196345, 
cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em ativida-
de institucional.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/264657 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 155 de 03 de maio de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Peixe-Boi e Bonito-Pa, de 24 a 27/05/2021:

Servidor objetivo

Estevam Jorge cavalcante coqueiro, matrícula nº 
57230920, cargo de Gerente.

realizar acompanhamento técnico regular do Prosaf: visitas 
aos viveiros, Saf’s, orientar sobre novos e antigos plantios. 

iniciar a mobilização da retirada do viveiro da comunidade do 
ananim para outra localidade. avaliar o andamento dos outros 

viveiros implantados.
Jaime Wanderley correa Nonato, matrícula nº 5413214, 

cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte de servidor em ativi-

dade institucional.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/357312 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 652103
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.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 159 de 04 de maio de 2021
Art. 1º - Alterar o período de férias do servidor Jefferson de Oliveira Medei-
ros, matrícula nº 5953395 para 04/10 a 02/11/2021, referente ao período 
aquisitivo de 16/01/2020 a 15/01/2021, publicada no doE n° 34.544 de 
07/04/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 652105

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 056/2021 - GaB.sec/seGUP.
Belém/Pa, 03 de maio de 2021.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, e;

coNSidEraNdo

o ofício nº 90/2021/SEoPi/MJ, o qual trata da doação de Binóculos de Visão Noturna e capa-
cete Balístico nível iii-a, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no escopo do Programa 
Nacional de Segurança nas fronteiras - V.i.G.i.a, conforme disposto no Processo Eletrônico nº 

2021/40776;

coNSidEraNdo ainda, o interesse desta Secretaria em oficializar o recebimento dos materiais e/ou equipamentos 
constantes;

rESolVE:

art. 1°. designar os servidores abaixo relacionados com o escopo de constituir a comissão de 
recebimento dos materiais e/ou bens:

- Presidente:
TEN cEl QoPM MiGUEl aNGElo SoUZa corrÊa

cPf: 620.083.662-00 / Matrícula: 5808073
- Membro:

cEl QoPM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS
cPf: 442.743.352-91 / Matrícula: 5420628/1

- Membro:
cB PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa

cPf: 750.070.022-91 / Matrícula: 54193240/1
- Membro:

cB PM lUciaNo ViTor dE SoUZa crUZ
cPf: 516.961.422-53 /Matrícula: 54193235/1

art. 2°. compete à comissão as seguintes atribuições:
- receber o material, proveniente de aquisição para a Secretaria de Estado de Segurança Pública 

e defesa Social;
- Providenciar o Termo de recebimento dos materiais e seus respectivos anexos, nos prazos 

estabelecidos pelo órgão doador.
art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 651758

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 004/2021-seGUP/FesPds/Pa
Processo Eletrônico nº 2020/983095
Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico nº 06/2021-SEGUP/fESPdS/Pa
objeto: o presente contrato tem como objeto aquisição de equipamentos 
para a montagem do consultório odontológico do Núcleo de assistência ao 
Servidor – NAS/CPCRC, que está em consonância com Plano de Assistên-
cia ao Servidor do cENTro dE PErÍciaS rENaTo cHaVES/cPcrc, cujo os 
recursos a serem utilizados serão os do fUNdo NacioNal dE SEGUraNÇa 
PÚBLICA, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes 
no Termo de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 129/2021-coNJUr
data de assinatura: 29 de abril de 2021.
Vigência: 29/04/2021 a 28/04/2022
Valor global: r$ 42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais)
Programação orçamentaria: fundo Estadual de Segurança Pública e de-
fesa Social/fESPdS com recurso do Termo de adesão 44/2019 - Eixo 
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública; Fonte: 0177 (Te-
souro); 0377 (recurso Próprio - Superávit); Programa de Trabalho: 
06181150289400000; Natureza de despesa: 449052
contratada: P G liMa coM EirEli - EPP
cNPJ: 23.493.764/0001-61
Endereço: al das Mangueiras, n°. 33, Bairro: ianetama, cidade:casta-
nhal/Pa
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 651989

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 546/2021-saGa
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: KlEBEr daMaScENo SaNTaNa
Matrícula: 54193240-1
Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 3.000,00
ordenador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 651878

diÁria
.

Portaria Nº 552/2021 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 484/2021-SaGa de 
20.04.2021, aos servidores abaixo mencionados, em virtude terem perma-
necido no Município alGodoal/MaracaNÃ/Pa,” a”, À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaracaNÃ/Pa
PErÍodo: 24.04 à 01.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM PEdro PaUlo corrÊa do coUTo, Mf: 5695287
cB BM EdEr MarcElo BriTo dE araÚJo, Mf: 57189415-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete)
SErVidor (ES): cEliNa alVES dE BriTo oliVEira, Mf: 5866065-4
JoÃo iGo coSTa PEcK, Mf: 5950402
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 652112
Portaria Nº 534/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPiTÃo PoÇo/Pa
PErÍodo: 19 à 20.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): Maria criSTiNa foNSEca dE carValHo, Mf: 57207763
PaTricia MilENa TorrES raiol, Mf: 5950003-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.
Portaria Nº 538/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 22 à 25.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três)de pou-
sada
SErVidor(ES): cB BM raiMUNdo WElliNToN do NaSciMENTo carVa-
lHo, Mf: 57173381-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 652113
Portaria Nº 547/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraSÍlia/df
PErÍodo: 09 à 14.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pou-
sada
SErVidor(ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628-1
TEN cEl PM MiGUEl ÂNGElo SoUSa corrÊa, Mf: 5808073-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.
Portaria Nº 548/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 08 à 15.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM JoSÉ claUdio SilVa alEiXo, Mf: 57059671-5
cB PM GiSElY liMa SilVa, Mf: 57231915-1
cB PM JoÃo dE JESUS dE SENa aNTUNES, Mf: 54194835
cB PM rENaTa PaNToJa da coSTa, Mf: 57200584-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.
Portaria Nº 549/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaracaNÃ/Pa
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PErÍodo: 30.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM oPHir dUarTE MUfarrEJ, Mf: 5808120
TEN cEl PM WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro, Mf: 58081891
MaJ BM Marco roGÉrio SciENZa, Mf: 57175250
cB PM GioVaNNE JaNdErSoN rodriGUES da coSTa, Mf: 57198943-9
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): UalaME fialHo MacHado
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.
Portaria Nº 550/2021–saGa
oBJETiVo: para ações de combate ao coVid-19
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MacaPá/aP
PErÍodo: 18.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): MaJ BM lEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 54185292-1
caP PM ÉdiMo MaUro coElHo coSTa, Mf: 5630312-1
TEN BM doUGlaS JÃNio BEZErra dE MoraES, Mf: 5561272
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.
Portaria Nº 551/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caMPiNaS/SP
PErÍodo: 23.04 à 05.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 13(treze) de alimentação e 12(doze) de pou-
sada
SErVidor(ES): MaJ BM lEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 54185292-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 652094

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 059/2021 – ccc: NoMEia 
o TEN cEl QoPM rG 27030 alEX GaBriEl da SilVa, em substituição ao 
TEN cEl rG 12884 MarcElo BilÓia da SilVa como Presidente da co-
missão fiscalizadora referente ao contrato nº 011/2021 – PMPa, celebrado 
entre a PMPa e a empresa aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo 
EirEli-EPP. Manter o cB PM rG 36323 SaNdro caSTilHo SaNTaNa e a 
Sd PM rG 41365 alESSaNdra caSSEB da foNSEca, como membros da 
comissão fiscalizadora do contrato; registre-se, publique-se, cumpra-se; 
Belém/Pa, 04 de maio de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – 
cEl QoPM rG 26311; dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 652193
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 060/2021 – ccc: MaNTEr 
o TEN cEl QoPM rG 27035 roBErTo caldEraro BriTo, como Presiden-
te da comissão fiscalizadora referente ao contrato nº 009/2021 – PMPa, 
celebrado entre a PMPa e a empresa SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SEr-
ViÇoS lTda. Manter a Sd PM rG 41365 alESSaNdra caSSEB da foNSE-
ca e NoMEar o Sd PM rG 41183 GaBriEl daNilo SilVa MaToS, como 
membros da comissão fiscalizadora do contrato; registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 04 de maio de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE 
araÚJo – cEl QoPM rG 26311; dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 652196
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 061/2021 – ccc: NoMEar 
a TEN cEl QoPM rG 27454 Maria liliaN rodriGUES BarBoSa, como 
Presidente da comissão fiscalizadora referente ao contrato nº 017/2021 – 
PMPa, celebrado entre a PMPa e a empresa aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo EirEli-EPP. NoMEar o MaJ QoPM rG 37707 clEYBiSMar 
BEGoT da rESSUrrEiÇÃo e o cB PM rG 35266 EWErToN SÉrGio liMa 
daNTaS como membros da comissão fiscalizadora do contrato; registre-
se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 04 de maio de 2021; JorGE Wil-
SoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; dirETor dE aPoio 
loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 652200
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 056/2021 – ccc: NoMEia o 
MAJ QOPM RG 24963 LUÍZ ANTÔNIO DA SILVA MAJ QOPM, como fiscal do 
contrato 008/2020 em substituição ao MaJ QoPM rG 33450 PaUlo UBi-
RATAN LOPES CASSEBE, e o CB PM RG 40097 FILIPE MIRANDA como fiscal 
interino em substituição ao cB PM rG 39549 PaUlo HENriQUE aSSUNÇÃo 
da SilVa no contrato nº 008/2020 – PMPa, celebrado entre a PMPa e a 
empresa JoNNY TraSPorTE; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/
Pa, 04 de maio de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl 
QoPM rG 26311; dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 652230
Portaria de Falecimento nº 052/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT PM 
rEf rG 16123 arci doS SaNToS cUNHa, faleceu na cidade de Belém/
Pa, na data 29 de Março de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 065656 01 55 2021 4 00437 033 0172171 84, expedida pelo registro 

civil das Pessoas Naturais, no dia 31 de Março de 2021, apresentada e 
arquivada no cVP,
rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rEf rG 16123 
arci doS SaNToS cUNHa, em virtude do seu falecimento na data 29 de 
Março de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 29 de Março de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa,04 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 652070

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº. 054/2021-PMPa; EXErcÍcio: 
2021; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de co-
letes balísticos para a Polícia Militar do Estado do Pará – PMPa, conforme 
as condições e especificações constantes no Termo de Referência (ane-
xo). Valor total: r$ 8.545.700,00 (oito milhões, quinhentos e quarenta 
e cinco mil, e setecentos reais). data da assinatura: 04/05/2021. Vigên-
cia: 04/05/2021 a 03/05/2022. a despesa com este contrato ocorrerá 
da seguinte forma: Programa: 1502 – SEGUraNÇa PÚBlica; Projeto/
atividade: 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Elemento de 
despesa: 4.4.90.52.22 – Equipamentos de Manobra e Patrulhamento; Pla-
no interno: 1050008259E; fonte: 0101 e/ou 0301 (recurso ordinário). 
Empresa: coPlaTEX iNdÚSTria E coMÉrcio dE TEcidoS lTda; cNPJ: 
14.533.049/0002-03, com sede na cidade de itaquaquecetuba/SP, Estrada 
do Pinheirinho Suzano nº 6110, Bairro: Parque recanto santa Monica, cEP: 
12.600-000; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl 
QoPM.

Protocolo: 652249
coNtrato adMiNistratiVo nº. 049/2021-PMPa; EXErcÍcio: 
2021; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de ins-
trumento de menor potencial ofensivo – iMPo para a Polícia Militar do 
Estado do Pará – PMPA, conforme as condições e especificações constantes 
no Termo de referência (anexo). Valor total: r$ 284.291,00 (duzentos e 
oitenta e quatro mil e duzentos e noventa e um reais). data da assina-
tura: 04/05/2021. Vigência: 04/05/2021 a 03/05/2022. a despesa com 
este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – SEGUraNÇa 
PÚBlica; Projeto/atividade: 26/8839 – realização de Missões Especiais 
de alta complexidade; Elemento de despesa: 3.3.90.30.05 – Explosivos e 
Munições; Plano interno: 1050008839c; fonte: 0101 (recurso ordinário). 
Empresa: rJc dEfESa E aEroESPacial lTda; cNPJ: 71.919.328/0001-
54, com sede na cidade de lorena/SP, Estrada do Piaguí KM 01 s/nº, Bair-
ro: Porto do Meira, cEP: 12.600-000; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 652247

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 15/2021 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição 
de equipamentos e materiais para divulgação de ações da Polícia Militar do 
Estado do Pará - PMPa”, conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas no Edital e seus anexos. data e hora de abertura: 18/05/2021, 
às 09h00 (horário de Brasília). local: www.gov.br/compras. informações: 
(91)32589928. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.
pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-Pa, 04 de maio de 2021. rodri-
Go ocTáVio SaldaNHa lEiTE MaJ QoPM rG 27034 – PrEGoEiro

Protocolo: 651817
aViso de editaL
Pregão eletrônico  nº 017/2021 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia Mi-
liTar do Pará. objeto: “a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa especializada na impressão, encadernação e aca-
bamento de livros alusivos ao anuário da Polícia Militar do Pará dos anos 
de 2019/2020”, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas no Edital e seus anexos. data e hora de abertura: 18/05/2021, às 
09h00 (horário de Brasília). local: www.gov.br/compras . informações: 
(91)32589928. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.gov.br/compras . Belém-Pa, 04 de  maio de 2021. 
cHriSTiNE dE oliVEira PiNHEiro- MaJ QoPM rG 31136 – PrEGoEira

Protocolo: 652030
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 016/2021 – cPL/PMPa
Órgão: PolÍcia MiliTar do Pará.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de emissão de certificação digital do tipo e-CPF, válido por 3 (três) anos, 
compreendendo o fornecimento do certificado digital, do token para ar-
mazenamento do certificado, a garantia e o suporte técnico especializado 
durante a sua validade, além de visitas presenciais para emissão dos res-
pectivos certificados.
data e hora de abertura: 18/05/2021, às 09h00 (horário de Brasília).
local: www.gov.br/compras . informações: (91)32589928.
Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e 
www.gov.br/compras .
Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
NElSoN alVES dE SENa – TEN cEl PM
PrEGoEiro

Protocolo: 651907
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diÁria
.

Portaria Nº 03/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 17/02/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM Valentim araujo rodrigues filho; cPf: 295.193.302-91; Valor: r$ 
870,40. cB PM Gimerson cesar dias de Souza; cPf: 936.438.452-00; Va-
lor: r$ 857,20. cB PM Jean Vasconcelos dos Santos; cPf: 736.939.442-53; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 102/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. carNaVal SEGUro 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 
17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: MaJ PM leonardo Euller Melo da cunha; cPf: 769.951.512-91; 
Valor: r$ 1.582,60. SGT PM João fortes cunha; cPf: 575.470.842-49; Va-
lor: r$ 1.318,80. Sd PM Bianca do Nascimento Souza; cPf: 024.313.582-
32; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM luiz Marcelo Gonçalves Baltazar; cPf: 
005.194.122-81; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 205/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Santarém-Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 12 a 17/02/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM olindo Viana Nobre; cPf: 053.873.496-55; Valor: r$ 1.392,60. cB 
PM Victor Mota de Sousa; cPf: 851.264.542-34; Valor: r$ 1.392,60. cB 
PM carlos ramon Santos de carvalho; cPf: 784.891.802-53; Valor: r$ 
1.392,60. Sd Jackserley Pereira cota; cPf: 012.224.262-93; Valor: r$ 
1.392,60. Sd PM Humberto da Silva Batalha; cPf: 016.272.122-64; Va-
lor: r$ 1.392,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 651859
Portaria Nº 357/20/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; desti-
no: Eldorado dos carajás-Pa; Período: 27/01/2021; Quantidade de diá-
rias: 01 de alimentação; Servidor: TEN PM Weslen Sobreira Santos; cPf: 
760.750.013-87; Valor: r$ 141,11. SGT PM Everton da Silva feitosa; cPf: 
614.727.272-15; Valor: r$ 131,88. Sd PM ronny da conceição costa; 
cPf: 005.737.742-18; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 396/20/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
rondon do Pará-Pa; Período: 18 a 19/02/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Weslen Sobreira 
Santos; cPf: 760.750.013-87; Valor: r$ 423,33. cB PM letícia Pereira 
costa rocha; cPf: 858.686.472-20; Valor: r$ 379,80. Sd PM ronny da 
conceição costa; cPf: 005.737.742-18; Valor: r$ 379,80. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 485/20/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; desti-
no: Pacajá-Pa; Período: 19 a 20/03/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidor: TEN PM Breno Vidigal Barroso; 
cPf: 815.764.632-49; Valor: r$ 423,33. SGT PM Jorgelitom lopes Tava-
res; cPf: 391.695.612-49; Valor: r$ 395,64. cB PM José daniel de Sousa 
Moraes; cPf: 718.867.612-72; Valor: r$ 379,80. cB PM odnaldo lobato 
Peixoto; cPf: 871.426.352-15; Valor: r$ 379,80. cB PM adriano Portilho 
Barroso; cPf: 970.588.232-00; Valor: r$ 379,80. cB PM José Maria ribei-
ro furtado; cPf: 662.518.852-20; Valor: r$ 379,80. cB PM Elton Barros 
Marques; cPf: 823.077.842-68; Valor: r$ 379,80. Sd PM flavio Pedro 
de lima; cPf: 003.413.852-80; Valor: r$ 379,80. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 665/20/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 08 a 10/04/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de Pousada; Servidor: cEl PM aldemar loureiro Maués 
Júnior; cPf: 558.937.082-53; Valor: r$ 791,30. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 667/20/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: 
anajás-Pa; Período: 30/01/2021 a 02/02/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 pousada; Servidor: SGT PM Manuel José costa de 
azevedo ii; cPf: 379.458.582-87; Valor: r$ 659,40. ordenador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 668/20/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 01 a 03/02/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM Elson Marlo ramos dos 
Santos; cPf: 972.304.132-49; Valor: r$ 506,40. ordenador: MarcElo 
roNald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Protocolo: 651898

Portaria Nº 12/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZ-JANEIRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; 
Período: 31/12 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidor: SGT PM Edivan charles Barros dias; cPf: 
617.325.912-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Edmilson da Silva Sousa; 
cPf: 592.561.172-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jossimar cabral Sam-
paio; cPf: 634.861.722-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Madson douglas 
de Brito oliveira; cPf: 835.452.712-34; Valor: r$ 3.798,00.cB PM Valmir 
Vasconcelos da Silva; cPf: 701.770.822-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
cleberson Miranda cardoso; cPf: 792.599.442-87; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 652216
Portaria Nº 52/21/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
De Trânsito Nas Rodovias Estaduais. (OP. CARNAVAL/BPRV); Fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/02/2021; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM amarilson Negrão lobo; 
cPf: 449.772.712-20; Valor: r$ 696,32. SGT PM reginaldo Silva Barros; 
cPf: 379.885.902-78; Valor: r$ 696,32. cB PM renan Silva de Melo; cPf: 
948.065.512-87; Valor: r$ 685,76. cB PM fábio Junho Pereira Barros; 
cPf:718.494.592-15; Valor: r$ 685,76. cB PM rafael de Souza Miranda; 
cPf: 935.545.402-34; Valor: r$ 685,76. cB PM Paulo Sergio raiol Gon-
çalves; cPf: 748.972.842-87; Valor: r$ 685,76. cB PM João Paulo Brito 
favacho; cPf: 736.205.052-68; Valor: r$ 685,76. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 652198
Portaria Nº 57/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; 
Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidor: SGT PM lúcio Mauro oliveira Silva; 
cPf:395.748.222-49; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Jean felippe Britto Nu-
nes; cPf:001.715.452-90; Valor: r$ 3.798,00. cB PM cleyton Batista lo-
pes; cPf:699-030.692-00; Valor: r$ 3.798,00. cB PM leandro de Souza 
rocha; cPf:804.303.842-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM José rodrigues 
da Silva Neto; cPf:069.571.484-83; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Wanderley 
ribeiro Gomes; cPf:017.887.402-70; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 59/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: altamira-Pa; 
Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidor: SGT PM João amancio Neves dos reis; 
cPf:427.579.672-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM José Eduardo dos San-
tos de almeida; cPf:460.069.072-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM ivanil-
do Nazareno Miranda da Silva; cPf:427.439.072-15; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM abraão Moura lobato; cPf:004.753.792-25; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Thiago da Silva costa; cPf:867.410.392-87; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM rodrigo raphael cabral Trindade; cPf:008.004.782-31; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 63/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: castanhal-Pa; 
Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidor: SGT PM andré luis rodrigues da costa; 
cPf:431.379.542-15; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM charles Palheta da Sil-
va; cPf:381.524.362-91; Valor: r$ 2.611,20. cB PM Milton cézar da Sil-
va; cPf:664.797.972-72; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Sávio Jesus de Sousa 
Maués; cPf:010.558.072-41; Valor: r$ 2.571,60. cB PM cleison antonio 
de oliveira da Silva; cPf:704.307.482-72; Valor: r$ 2.571,60. Sd PM 
adolfo Macedo da Silva Neto; cPf:012.913.552-60; Valor: r$ 2.571,60. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 64/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV); FUNDAMEN-
To lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: 
ourém-Pa; Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM andré levy da Sil-
va; cPf: 496.275.112-34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Edivaldo Pinheiro 
de oliveira; cPf: 375.307.802-63; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Emanuel 
de Souza cabral Júnior; cPf: 449.038.042-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT 
PM Eliezer dos Santos anselmo Junior; cPf: 611.202.602-30; Valor: r$ 
3.956,40. cB PM daniel felipe Portal lopes; cPf: 017.639.752-31; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM Gleydson Palheta da rocha; cPf: 896.842.302-49; 
Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 65/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; 
Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidor: SUB TEN PM francisco ferreira de farias Ju-
nior; cPf:426.776.702-59; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marilson Monte 
carneiro; cPf:489.686.762-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM alexandre 
Miranda Silva; cPf:411.169.922-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM ricardo 
alexandre araújo leal; cPf:636.631.802-63; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM 
Manoel do Socorro Barbosa dos Santos; cPf:283.343.452-91; Valor: r$ 
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3.956,40. SGT PM Nilson andré dos Santos Borges; cPf:460.350.362-87; 
Valor: r$ 3.956,40. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 66/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento e 
Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV ); FUNDAMENTO 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: To-
mé-açu-Pa; Período:30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM carlos Sidney Sou-
za; cPf: 283.342.642-91; Valor: r$ 3.956,40.cB PM ronaldo denis dos 
Santos corrêa; cPf: 834.718.982-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM dênis 
de carvalho da costa; cPf: 000.612.912-93; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
renan Silva de Melo; cPf: 948.065.512-87; Valor:r$ 3.798,00. cB PM 
alberto de araújo fausto; cPf: 703.109.392-91; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM Jamyson Muniz Pinheiro; cPf: 792.425.962-72 Valor: r$ 3.798,00. or-
dENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 68/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; 
Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidor: SUB TEN PM Elias carlos Vieira lima; 
cPf:392.283.392-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marco antônio rocha 
de oliveira; cPf:426.202.872-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jorge luiz 
rodrigues Vasconcelos; cPf:264.727.912-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
dayse ferreira dias; cPf:900.093.712-49; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Sér-
gio cardoso de Souza Pereira; cPf:846.464.972-04; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM reginaldo Moreira Júnior; cPf:802.183.692-04; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 69/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Pe-
ríodo: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidor: SGT PM amarilson Negrão lobo; cPf:449.772.712-
20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM reginaldo cláudio Velasco azevedo Jú-
nior; cPf:489.891.262-15; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Paulo Sergio raiol 
Gonçalves; cPf:748.972.842-87; Valor: r$ 3.798,00. cB PM fábio Junho 
Pereira Barros; cPf:718.494.592-15; Valor: r$ 3.798,00. cB PM rafael 
de Souza Miranda; cPf:935.545.402-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM João 
Paulo Brito favacho; cPf:736.205.052-68; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 71/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; 
Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo augusto Brito San-
tos; cPf:476.626.702-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Jean José da cruz; 
cPf:455.648.922-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Elias Queiróz filho; 
cPf:582.185.992-15; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Elton charles Barros 
dias; cPf:787.165.002-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM João damielson 
ribeiro canuto; cPf:591.740.992-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Glauton 
rodrigo dos Santos; cPf:713.512.052-34; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 73/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Ourilândia Do 
Norte-Pa; Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM alcides Gonçalves de 
lima; cPf:480.101.032-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM celso cardoso de 
Sousa; cPf:575.356.712-68; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Marcos Bruno Mu-
niz de Sousa; cPf:732.262.382-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM luíz costa 
Santos Junior; cPf:805.646.742-49; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Jonatas 
alves Silva; cPf:012.898.892-44; Valor: r$ 3.798,00. cB PM anderson de 
Mendonça cordovil; cPf:794.382.962-04; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 76/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (1ªQUINZ-FEVEREIRO/21-BPRV);FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santo antônio do 
Tauá-Pa; Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM flávio Gama ribeiro Ne-
ves; cPf:376.222.182-00; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Marinaldo Miranda 
da cruz; cPf:381.751.262-72; Valor: r$ 2.611,20. cB PM denio de Ma-
cêdo Medeiros; cPf:802.167.652-34; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Jurandir 
Pereira da Silva Neto; cPf:779.708.612-53; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Je-
fferson Batista De Almeida; CPF:991.064.502-53; Valor: R$ 2.571,60. CB 
PM Marcelo Ugarter de almeida; cPf:864.913.932-91; Valor: r$ 2.571,60. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 652178
Portaria Nº 220/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oPEraÇÃo ENEM 2020);; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: conceição do araguaia-Pa; destino: Marabá-Pa; Perío-
do: 14 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de 
pousada; Servidores: aSP of PM allan Thyago Santos Nascimento; cPf: 
926.363.572-20; Valor: r$ 423,33. SUB TEN francisco Gomes de albu-
querque; cPf: 234.860.662-34; Valor: r$ 395,64. cB George Silva dos 
Santos; cPf: 857.385.142-20; Valor: r$ 379,80. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 266/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-Pa; destino: 
São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 25 a 28/01/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Vanderli 
Pinheiro Macedo; cPf: 658.330.582-87; Valor: r$ 759,60. Sd PM John 
denis Silva da Silva; cPf: 863.205.642-53; Valor: r$ 759,60. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 295/21/di/dF – objetivo: curso ( ii curso de Prepara-
ção de instrutor Militar – ii cPiM); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: redenção-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 22 a 
27/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: caP PM robson farias Vicente; cPf: 818.191.612.34; Valor: 
r$ 1.450,70. TEN PM Edson de freitas; cPf: 376.446.022-91; Valor: r$ 
1.411,10. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 298/21/di/dF – objetivo: curso ( ii curso de Prepara-
ção de instrutor Militar – ii cPiM); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: capanema-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 22 a 
27/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: MaJ PM antonio carlos Silva de Sousa; cPf: 748.382.612-
68; Valor: r$ 1.582,60. TEN PM João Hailton araujo de Brito; cPf: 
847.618.062-49; Valor: r$ 1.411,10. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 306/21/di/dF – objetivo: curso ( ii curso de Prepara-
ção de instrutor Militar – ii cPiM); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 22 a 
27/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: caP PM carlos Eduardo Nunes de Melo; cPf: 915.604.382-
15; Valor: r$ 1.450,70. SGT PM Jose Maria costa de azevedo i; cPf: 
380.200.762-04; Valor: r$1.318,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 324/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oPEraÇÃo ENEM 2020); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 22 a 
25/02/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Ney Nazareno Marques da luz; cPf: 635.013.092-87; 
Valor: r$ 1.107,82. SGT PM Edinaldo Vital Gomes; cPf: 391.875.782-04; 
Valor: r$ 923,16. cB Paulo diego Madeira dos Santos; cPf: 981.048.882-
34; Valor: r$ 886,20. cB PM Janete carvalho de abreu; cPf: 743.689.152-
91; Valor: r$ 886,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 325/21/di/dF – objetivo: reforço de policiamento (oPE-
raÇÃo ENEM 2020); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: altamira-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 26 a 27/02/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
cB PM leandro Novaes Santos; cPf: 851.136.972-49; Valor: r$ 379,80. 
Sd PM Karina Mafra Parente; cPf: 000.260.462-02; Valor: r$ 379,80. Sd 
PM Josimara da Silva carneiro; cPf: 865.340.252-72; Valor: r$ 379,80. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 326/21/di/dF – objetivo: reforço de policiamento (oPE-
raÇÃo ENEM 2020); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: altamira-Pa; destino: Vitória do Xingu-Pa; Período: 23/02/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: Sd PM Karina Mafra 
Parente; cPf: 000.260.462-02; Valor: r$ 126,60. Sd PM laura iasmyn 
alves da Silva; cPf: 005.409.982-06; Valor: r$ 126,60. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 327/21/di/dF – objetivo: reforço de policiamento (oPE-
raÇÃo ENEM 2020); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 20 a 25/02/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
PM SGT Benedito Sousa dos Santos; cPf: 394.934.152-87; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM leandro Novaes Santos; cPf: 851.136.972-49; Valor: r$ 
1.266,00. Sd PM Josimara da Silva carneiro; cPf: 865.340.252-72; Va-
lor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 399/21/di/dF – objetivo: reforço de policiamento 
(oPEraÇÃo ENEM 2020); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: conceição do araguaia-Pa; destino: Marabá-Pa; Perí-
odo: 20 a 21/02/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 
de pousada; Servidor: aSP of PM allan Thyago Santos Nascimento; cPf: 
926.363.572-20; Valor r$ 423,33; cB PM George Silva dos Santos; cPf: 
857.385.142-20; Valor: r$ 379,80. cB PM leandro dos Santos oliveira; 
cPf: 024.156.271-60; Valor: r$ 379,80. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 406/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa ( fisca-
lização de Prova Presenciais caS PM-2021 Turma i); fundamento legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: castanhal-Pa; 
Período: 11 a 14/03/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; Servidor: MaJ PM luciana lopes da Silva oliveira; cPf: 
697.857.402-34; Valor: r$ 791,28. cB PM Sancler dos reis Borges; cPf: 
674.626.502-15; Valor: r$ 514,32; cB PM Hamilton Siqueira Maciel Sau-
nier; cPf: 610.040.302-15; Valor: r$ 514,32. ordenador: roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 431/21/di/dF – objetivo: reforço de policiamento 
(oPEraÇÃo ENEM 2020); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 18 a 19/02/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT 
PM renildo de Sousa Pinto; cPf: 263.726.902-25; Valor: r$ 395,64. cB PM 
alberto luiz cardoso de Souza; cPf: 863.176.102-82; Valor r$ 379,80; 
cB PM fernando Michael Mendes Tavares; cPf: 801.947.702-06; Valor r$ 
379,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 652000
Portaria Nº 681/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: cametá-Pa; destino: 
Baião-Pa; Período: 24 a 25/02/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimen-
tação; Servidores: TEN PM lino alberto Pinho; cPf: 332.015.522-91; Valor: 
r$ 282,22; Sd PM Elton Miranda do carmo; cPf: 008.574.572-33; Valor: 
r$ 253,20; Sd PM andryl orley de oliveira alves; cPf: 019.091.552-84; 
Valor: r$ 253,20; Sd PM adilson Monteiro raiol; cPf: 977.785.592-34; 
Valor: r$ 253,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 682/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: cametá-Pa; destino: 
limoeiro do ajuru-Pa; Período: 24 a 25/02/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: cB PM Eduardo Henrique 
lopes Viana; cPf: 013.089.942-90; Valor: r$ 253,20. ordenador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 683/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 26 a 29/03/2021; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidor: cB PM regis Moreira de almeida; 
cPf: 612.564.552-53; Valor: r$ 886,20. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 684/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento (oP. 
coVid); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Be-
lém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 17 a 19/04/2021; Quantida-
de de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM 
Milton Brito da Silva filho; cPf: 451.742.452-91; Valor: r$ 705,55. SGT 
PM francisco antonio Nascimento Silva; cPf: 301.144.112-04; Valor: r$ 
659,40. SGT PM orlando lima Pinho Junior; cPf: 400.569.102-15; Valor: 
r$ 659,40. cB PM diego dos Santos lopes; cPf: 935.440.222-49; Valor: 
r$ 633,00. cB PM Helcio carlos Pantoja Malcher; cPf: 806.442.362-72; 
Valor: r$ 633,00. cB PM João Vitor Silva Santos; cPf: 701.716.452-00; 
Valor: r$ 633,00. Sd PM Brenda leticia costa Pinheiro; cPf: 020.667.452-
00; Valor: r$ 633,00. Sd PM Marco antonio Trindade de Macedo; cPf: 
036.408.652-19; Valor: r$ 633,00. Sd PM John Santana de abreu; cPf: 
010.942.372-05; Valor: r$ 633,00. Sd PM Patrick luis Mendes dos Santos; 
cPf: 006.354.082-79; Valor: r$ 633,00. Sd PM Silas Melo dos Santos; 
cPf: 023.408.382-40; Valor: r$ 633,00. Sd PM Gabriel Natividade Trinda-
de; cPf: 037.511.312-64; Valor: r$ 633,00. ordenador: roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 685/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Sebastião da 
Boa Vista-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 22 a 24/04/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: cB PM francisco 
Eder Pacheco de Souza; cPf: 897.038.632-72; Valor: r$ 379,80. ordena-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 686/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: afuá-Pa; destino: 
Breves-Pa; Período: 22 a 24/04/2021; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidor: Sd PM alessandro corrêa ribeiro; 
cPf: 528.183.492-49; Valor: r$ 506,40. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 687/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Bagre-Pa; Período: 10 a 13/05/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidor: Sd PM José lucas Santos dos Santos; 
cPf: 017.162.412-27; Valor: r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 688/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 23 a 26/04/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidor: SUB TEN PM Marcelo Jefferson Sil-
va da Silva; cPf: 333.046.292-20; Valor: r$ 791,28. SGT PM flávio lucas 
Menezes; cPf: 399.474.322-20; Valor: r$ 791,28. cB PM Jorge freitas 
da Silva; cPf: 410.073.282-15; Valor: r$ 791,28. cB PM Thiago augusto 
Sousa Bezerra; cPf: 713.627.202-59; Valor: r$ 759,60. cB PM alexandre 
costa dos Santos; cPf: 835.761.502-34; Valor: r$ 759,60. cB PM Sérgio 
francisco da conceição Gomes; cPf: 618.374.232-53; Valor: r$ 759,60. 
cB PM renan Kemps Madeira dos Santos; cPf: 003.502.592-16; Valor: r$ 
759,60. cB PM rodrigo Mendonça da costa; cPf: 720.144.312-72; Valor: 
r$ 759,60. Sd PM Marcelo Moraes Monteiro; cPf: 969.580.572-87; Valor: 
r$ 759,60. Sd PM renan da Silva Pinho; cPf: 990.043.992-91; Valor: r$ 
759,60. Sd PM Edimar Monteiro ferreira; cPf: 963.698.502-25; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 689/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Juruti-Pa; Período: 12 a 18/04/2021; Quantidade de diárias: 07 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidor: MaJ PM Eladyr Nogueira lima 
Neto; cPf: 633.999.972-72; Valor: r$ 2.057,38. SGT PM João Batista Si-
queira cunha; cPf: 439.487.152-20; Valor: r$ 1.714,44. SGT PM rose-
nilson dourado dolzane; cPf: 328.605.602-20; Valor: r$ 1.714,44. SGT 
PM Elieldo Nogueira da Mota; cPf: 644.906.292-49; Valor: r$ 1.714,44. 
cB PM Max raimundo corrêa dos reis; cPf: 751.125.072-68; Valor: r$ 
1.645,80. cB PM Nilton diego Pantoja Guimaraes; cPf: 882.702.542-15; 
Valor: r$ 1.645,80. cB PM Marcos Pinto Viana; cPf: 821.601.042-72; Va-
lor: r$ 1.645,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 690/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Juruti-Pa; Período: 02 a 12/04/2021; Quantidade de diárias: 10 de 
alimentação e 10 de pousada; Servidor: MaJ PM Helder da Silva Bran-
dão Esquerdo; cPf: 582.252.262-91; Valor: r$ 3.165,20. SUB TEN PM 
railson Ney lucas de araújo; cPf: 387.874.072-72; Valor: r$ 2.637,60. 
SGT PM Jaime Emerson costa ramos; cPf: 437.303.292-00; Valor: r$ 
2.637,60. SGT PM Silvan itabaraci da Silva filho; cPf: 615.961.402-
91; Valor: r$ 2.637,60. cB PM Gustavo fabricio francisco dorazio; cPf: 
528.392.652-49; Valor: r$ 2.532,00. cB PM Guaracy colado Porto; cPf: 
822.307.812-00; Valor: r$ 2.532,00. cB PM Gilson Paulo Pantoja Viana; 
cPf: 884.987.002-72; Valor: r$ 2.532,00. cB PM Waldemar Henrique Ma-
galhães cardoso; cPf: 009.829.352-42; Valor: r$ 2.532,00. cB PM João 
Paulo de Sousa rego; cPf: 779.422.562-00; Valor: r$ 2.532,00. cB PM 
christian alencar lima; cPf: 884.974.102-20; Valor: r$ 2.532,00. cB PM 
Misael Pinheiro oliveira; cPf: 671.954.822-00; Valor: r$ 2.532,00. Sd 
PM Murillo riceli Pereira alves; cPf: 948.662.952-87; Valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 691/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 22 a 24/04/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM Eldem Belchiol Brito; 
cPf: 989.734.792-53; Valor: r$ 506,40. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 692/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; desti-
no: Juruti-Pa; Período: 12 a 18/04/2021; Quantidade de diárias: 07 de ali-
mentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Jonisson carlos Sampaio 
Santos; cPf: 480.247.912-34; Valor: r$ 1.714,44. cB PM José ribamar 
alves de lima; cPf: 585.209.372-68; Valor: r$ 1.645,80. cB PM frederico 
de Jesus aguiar; cPf: 967.038.732-91; Valor: r$ 1.645,80. cB PM Ellison 
Bruno de aguiar Pinto; cPf: 800.621.132-91; Valor: r$ 1.645,80. ordena-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 693/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Juruti-Pa; Período: 02 a 12/04/2021; Quantidade de diárias: 10 de 
alimentação e 10 de pousada; Servidor: SGT PM Manoel agenor coelho 
filho; cPf: 357.662.122-91; Valor: r$ 2.637,60. cB PM airton araujo da 
Silva; cPf: 001.615.252-29; Valor: r$ 2.532,00. cB PM áelison Sousa Gal-
vão; cPf: 761.948.412-49; Valor: r$ 2.532,00. cB PM andresson lopes de 
lima; cPf: 800.608.892-68; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 652059

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo Nº 005/2021- PMPa - PreF. de ULia-
NÓPoLis
oBJETo: implementação de ações e atividades que colaborem para pre-
servação da ordem pública no município de Ulianópolis/Pa. ViGÊNcia: 
03/05/2021 a 02/05/2022. ParTES: PolÍcia MiliTar do Pará - cEl 
QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante Geral da 
PMPa; PrEfEiTUra MUNiciPal dE UliaNÓPoliS/Pa – KEllY criSTiNa 
dESTro – Prefeita Municipal de Ulianópolis.

Protocolo: 652048

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de termo aditivo nº 003/2021
contrato nº 020/2020
Exercício: 2021
Objeto: Alteração de identificação empresarial, registrada no nome empre-
sarial Morada Santarém SPE lTda.



 diário oficial Nº 34.573  59 Quarta-feira, 05 DE MAIO DE 2021

Justificativa: As alterações realizadas por este instrumento, têm como ful-
cro a apresentação do registro perante a Junta comercial do Estado do 
Pará – JUcEPa, sob o número 15201593753, registrado em 13 de agosto 
de 2020.
Vigência: 24 meses após registro de incorporação
data da assinatura: 28/04/2021
licitação: Processo licitatório Nº 2019199722-cPl/PMPa
contratada: Morada SaNTarÉM SPE lTda - cNPJ: 38.088.444/0001-01
composta pelas empresas: Morada doS SoNHoS lTda (cNPJ: 
26.723.769/0001-21) e laJE coNSTrUÇÕES lTda (cNPJ: 07.887.094/001-
01)
Endereço: Travessa francisco caldeira castelo Branco, nº 2256. Bairro 
Guamá, cEP: 66065-310
E-mail: joaobrito@poliengeenharia.com.br
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 652173
extrato de termo aditivo nº 01/2021
contrato nº 013/2020
Exercício: 2021
objeto: Prorrogação do contrato 013/2020-faSPM com empresa especia-
lizada na confecção e fornecimento de fardamentos e equipamentos de 
proteção militar.
Justificativa: Necessidade de continuidade do objeto contratado para aten-
der as demandas diárias de vendas aos associados e dependentes deste 
fundo.
Valor: r$ 3.000.000,00 (Três Milhões de reais)
Vigência: 06/03/2021 a 05/03/2022
data da assinatura: 06/03/2021
credenciamento: Nº 04/2019- cPl/faSPM, oriundo do Processo Nº 
032/2019
Programa:1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 89/8277 – assistência aos agentes de Segurança Pú-
blica
Elemento de despesa: 333903028 – Material de Proteção e Segurança
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151000000/0351000000
contratada: aSSociaÇÃo PolÓ ProdUTiVo Pará, cNPJ nº 
07.553.026/0001-06
Endereço: rua antônio Barreto, nº 1595. Bairro de São Brás, Belém/Pa. 
cEP: 66.020-060
fone: (91) 4042-1041 / (91) 98357-0458
E-mail: poloprodutivo@yahoo.com.br
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 651959

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA N°057/2021-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Eric SaNTaNa da SilVa rG nº 43023 cPf 
n° 01240685297 Mf nº 5944695, aUXiliar adMiNiSTraTiVo do faS-
PM a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil 
reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 04 de Maio de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 652285
PORTARIA N°056/2021-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor SidNEY da SilVa GUErrEiro rG nº 24423 
cPf n° 25248650291 Mf nº 5699690, SEÇÃo dE TraNSPorTE do faS-
PM a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil 
reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 04 de Maio de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 652088

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 026/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
seguir para os Municípios de Salvaterra e Soure/Pa nos dias 13 a 17 abril 
de 2021, por haver necessidade deste faSPM, por meio da fardacESo, 
em realizar o deslocamento de uma equipe deste fundo de assistência, 
com fins de fazer abastecimento das lojas de fardamentos que já possuem 
adequados para receber esses artigos militares, o cESo faSPM. fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
nos: Salvaterra e Soure - Pa; Período de 13 a 17 abril de 2021; Quantidade 
de diárias: 05 diárias de alimentação, e 04 diárias de Pousada na categoria 
“B”; Servidor: SUB TEN JoSÉ liNdENBErG PiNHEiro dE oliVEira; cPf: 
169.706.832-49, no Valor: r$ 1.186,92; SGT odENi JoSÉ doS SaNToS 
loPES; cPf: 587.701.862-00, no Valor: r$ 1.186,92, à contar da data 09 
de abril de 2021. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo 
Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rE-
TorNo.

Protocolo: 651885

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

Publicado no Diário Oficial nº 34.558, de 20/04/2021
PorTaria Nº 008/2021 – fUNSaU/coNTraToS
oNde se LÊ: Sd BM rG 6692415 rENaTa da cUNHa dioGo
Leia-se: Sd BM rG 17107 rENaTa da cUNHa dioGo
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 652025

coNtrato
.

contrato administrativo nº 001/2021
objeto: aquisição de 04 (quatro) assinaturas do Guia farmacêutico Bra-
SiNdicE, no período de 12 meses.
Vigência: 20/04/2021 à 31/03/2022.
Valor Global: r$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais).
orçamento: Programa de Trabalho: 06303150282770000; Natureza de 
despesa: 33903901 (assinaturas de periódicos e anuidade), fontes: 0150 
(recurso Próprio) e 0350 (recurso Próprio – Superávit);
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares – fUNSaU.
contratado: aNdrEi PUBlicaÇÕES MÉdicaS farMacEUTicaS E TÉcNi-
caS lTda.
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES - cEl QoSPM rG 27235.
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 652005

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 193 de 03 de Maio de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o disposto no artigo 98, inciso Viii e o 127, da lei Estadual 
n° 5.251/1985;
considerando o falecimento do 2° SGT QBM EdiNaldo MEdEiroS loPES, 
Mf: 5210429/1 no dia 08 de abril de 2021, conforme certidão de óbito, 
matrícula n° 065623 01 55 2021 4 00027 111 0011029 64, expedida pelo 
cartório de registro civil das pessoas naturais;
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/456976 – cBMPa.
rESolVE:
art. 1º. Excluir do serviço ativo do cBMPa, o 2° SGT QBM EdiNaldo ME-
dEiroS loPES, Mf: 5210429/1, a contar de 08 de abril de 2021, em con-
sequência do seu falecimento.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 08 de abril de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 651770
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 054/diÁria/cedec, de 27 de aBriL de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: SGT QBM Mario MarcElo MoN-
TEiro doS SaNToS E cB QBM JoSÉ lUiZ ViaNa PalHETa, 02 (duas) 
diárias de alimentação e 01 (uma) diária de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 775,44 (SETEcENToS E SETENTa E ciNco rEaiS E 
QUarENTa E QUaTro cENTaVoS), por terem seguido viagem de Tucuruí-
Pa para o município de Novo repartimento-Pa, na região de integração do 
lago Tucuruí, com diárias do grupo B, no período de 09 a 10 abril 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: 651874

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 11/2021-acadePoL
Marituba-Pa, terça-feira, 04 de maio de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo os concursos Públicos c-149/2009-SEad PcPa, 
c–202/2016-SEad/PcPa, c–203/2016-SEad/PcPa para o provimento de 
vagas ao cargo de delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, bem 
como, o que dispõe o art. 45, do regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo decisões judiciais atinentes as quais concedem tutela an-
tecipada para dar prosseguimento à segunda fase aos candidatos sub judi-
ce – dos concursos públicos c-149/2009-SEad PcPa, c-202/2016-SEad/
PcPa, c–203/2016-SEad/PcPa ,
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Segun-
da Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Policial 
civil, mediante Projeto Pedagógico do curso, de acordo com as normas 
editalícias e regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo a necessidade de designar servidores para efetuarem as 
matrículas dos candidatos sub judice no curso de formação de Policial, 
convocados mediante PorTaria Nº 10/2021-acadEPol, de 30 de abril de 
2021, publicado no doE nº 34.572 de 04 de maio de2021,
rESolVE:
i. indicar as servidoras aNGEla XaViEr BrUcE dE SoUZa e aNdrEa dE 
SoUZa SENa, para efetivarem a matrícula dos candidatos ao cUrSo dE 
forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: delegado, Escrivão e inves-
tigador de Polícia civil,
II. Encaminhar a presente portaria à Chefia de Gabinete da Polícia Civil 
para publicação no Diário Oficial do Estado e no Boletim Interno da Insti-
tuição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 651890
Portaria Nº 12/2021-acadePoL
Marituba-Pa, terça-feira, 04 de maio de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo os concursos Públicos c-149/2009-SEad PcPa, 
c–202/2016-SEad/PcPa, c–203/2016-SEad/PcPa para o provimento de 
vagas ao cargo de delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, bem 
como, o que dispõe o art. 45, do regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo decisões judiciais atinentes as quais concedem tutela an-
tecipada para dar prosseguimento à segunda fase aos candidatos sub judi-
ce – dos concursos públicos c-149/2009-SEad PcPa, c-202/2016-SEad/
PcPa, c–203/2016-SEad/PcPa ,
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Segun-
da Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Policial 
civil, mediante Projeto Pedagógico do curso, de acordo com as normas 
editalícias e regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo a necessidade de designar comissão para avaliação de 
matrículas, de acordo com o regimento interno da academia de Polícia 
civil, art. 46, inciso Xii, § 3º,

rESolVE:
i. designar os servidores abaixo relacionados, para em comissão, e sob a 
presidência da primeira, avaliar a matrícula dos candidatos ao cUrSo dE 
forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: delegado, Escrivão e inves-
tigador de Polícia civil,
a. comissão de Matrícula:
1. KariNa corrEia fiGUEirEdo - delegada de Polícia civil- divisão e 
Pesquisa e Programação
2. afoNSo alVES rodriGUES – iPc- diretor da divisão de Ensino
3. EdWard SalVador PaSTaNa – EPc-Membro e Secretário
II. Encaminhar a presente portaria à Chefia de Gabinete da Polícia Civil 
para publicação no Diário Oficial do Estado e no Boletim Interno da Insti-
tuição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa

Protocolo: 651909

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 1. contrato: 097/2020. Partes: Polícia civil do Estado 
do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli - 
EPP. CNPJ nº 17.433.496/0001-90. Classificação do Objeto: reequilíbrio 
econômico financeiro, relativo a convenção coletiva de trabalho 2021, MTE 
nº Pa 0000791/2020, no valor de r$ 537.456,12, a contar de 01/01/2021. 
data da assinatura: 03/05/2021. ViGÊNcia: da data de assinatura até 
05/12/2021. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 06.122.1297.8338.339037.0101. 
Estadual. Proc. nº 2021/94953. contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa Ei-
rEli - EPP. Endereço: avenida almirante Barroso, Passagem Major Eliezer 
levy, nº 205, Bairro do Souza, cep: 66.812-030, Belém/Pa. Telefone: (91) 
3038-7438. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 652093

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 00550/2021 - dGPc/od/drF de 29 de abril 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 29/04/2021 a 29/04/2021;

1. iPc EldoNor BraSil SilVa - MaT: 54189012
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc Joao PaUlo cUNHa MoNTEiro - MaT: 5913873
(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: 00551/2021 - dGPc/od/drF de 29 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 021/434961, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 29/04/2021 a 
03/05/2021;

1. iPc dEYVid aNToNio liMa GoES - MaT: 57200427
(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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00552/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/445052, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Prai-
NHA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 30/04/2021 
a 04/05/2021;

1. iPc alEX MENdoNca BarrETo - MaT: 5939581
(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 
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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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00553/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/445065, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alEN-
QUER, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 30/04/2021 
a 06/05/2021;

1. iPc PaUlo GENNaro da PaZ dUarTE MorEira - MaT: 5865689
(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$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00554/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUGUSTo cor-
RÊA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 01/05/2021 
a 03/05/2021;

1. iPc Joao VicTor corrEa SaNTaNa - MaT: 5940153
(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: 00555/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021413827, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo GE-
RALDO DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNI-
ca E fiScaliZaÇÃo, no período de 03/05/2021 a 07/05/2021;

1. iPc dENYS HErlYN PENEdo BESSa - MaT: 57233585
(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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00556/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021413827, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo GE-
RALDO DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNI-
ca E fiScaliZaÇÃo, no período de 03/05/2021 a 07/05/2021;

1. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. ddiV adEMildo PaNToJa da SilVa - MaT: 5904207
(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 providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro 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: 00557/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/450377’, 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 30/04/2021 a 
05/05/2021;

1. iPc roSiEl dE frEiTaS MaUES - MaT: 5290155
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. iPc raYlSoN alEXaNdrE SoUZa NoBrE - MaT: 54191333
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. dPc Maria lUcia coSTa doS SaNToS - MaT: 5599849
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00558/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/450936, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂNdia, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
30/04/2021 a 05/05/2021;

1. adM aNToNia cElia fErrEira liSBoa - MaT: 5941938
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00559/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/452037, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrilÂN-
DIA DO NORTE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
01/05/2021 a 06/05/2021;

1. iPc PEdro PaUlo fErrEira da SilVa - MaT: 5463335
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. iPc JEffErSoN EdSoN SaNToS corrEa - MaT: 5782350
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. dPc BrENo rUffEil GoMES - MaT: 5890041
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. iPc SaNdro EdUardo BiTTENcoUrT dE oliVEira - MaT: 57174296
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
5. EPc iTalo fEliPE oliVEira dE alMEida - MaT: 57213296
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

6. dPc Joao EdSoN riBEiro coSTa - MaT: 5940392
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

7. iPc EMErSoN loPES da SilVa - MaT: 5853281
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

8. EPc aNdErSoN lUiZ oliVEira liMa - MaT: 54183801
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

9. iPc Marcio aNdrE dE SoUZa GoNcalVES - MaT: 5186641
(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$ 10,682.10 ( dEZ Mil, SEiScENToS E oiTENTa E doiS 
rEaiS E dEZ 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: 00560/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/446470, 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 28/04/2021 a 
30/04/2021;

1. iPc adriaNY TaSSia BorGES dE carValHo - MaT: 5940250
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00561/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/446433, 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 
29/04/2021 a 30/04/2021;

1. iPc PEdro MESSiaS da rocHa filHo - MaT: 5633664
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. EPc WESlEY dE aSSiS liMa SaNToS - MaT: 57188156

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc EliaS riBEiro doS SaNToS - MaT: 5865794

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc carloS alBErTo dE JESUS SaNToS - MaT: 5180309
(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 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: 00562/2021 - dGPc/od/drF de 30 de abril de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/420929, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MÃE do 
RIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 29/04/2021 a 
01/05/2021;

1. iPc MariaNa ToMaZ MacEdo - MaT: 5940078
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc JoSE riBaMar corrEa rodriGUES - MaT: 5693543
(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 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: 00563/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/458779, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cacHo-
EIRA DO ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
03/05/2021 a 06/05/2021;

1. iPc Maria MarilEia MoNTEiro da SilVa - MaT: 5859409
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. dPc rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM - MaT: 5914092
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. EPc THaiS PaiXao dE oliVEira - MaT: 5939998
(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$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS 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: 00564/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio 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 03/05/2021 a 
06/05/2021;

1. dPc ricardo PicaNco d’ aVila - MaT: 5940528
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc dJalMa carSoN rodriGUES GoES - MaT: 57202206
(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$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00565/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/458229, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALI-
ZaÇÃo, no período de 03/05/2021 a 05/05/2021;

1. aGMEc JoSE JacKSoN caSTro crUZ - MaT: 71862
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. adM aNdrE lUiS daNTaS raMoS - MaT: 57215
(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 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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00566/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/458376, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/05/2021 a 
05/05/2021;

1. EPc aNToNio carloS SoUZa dE oliVEira - MaT: 3339521
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc EdilSoN BarroS dE MElo - MaT: 54188980
(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 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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00567/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/458054, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/05/2021 a 
04/05/2021;

1. EPc HUMBErTo TEiXEira da SilVa - MaT: 5631149
(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: 00568/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 01/05/2021 a 02/05/2021;

1. iPc HoMEro GoiS E SilVa dE SoUZa - MaT: 5940045
(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: 00569/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/453270, 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 04/05/2021 a 
07/05/2021;

1. iPc GEraldo MaGElla dE MiraNda PadiNHa - MaT: 54197972
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc daNiEl PaNToJa daNTaS - MaT: 8400754
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. dPc WalMir raciNE liMa loPES JUNior - MaT: 5940427
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc JoSE PalHETa PiNHEiro JUNior - MaT: 5876818
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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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: 00570/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/449656, 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 04/05/2021 
a 05/05/2021;

1. iPc EdElVaN SoarES da SilVa - MaT: 57233567
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc lUiZ MoNTEiro da SilVa JUNior - MaT: 5463262

(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00571/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio 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 30/04/2021 a 30/04/2021;

1. iPc adriaNo carValHo GUErrEiro - MaT: 5913869
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00572/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/465844, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrilÂN-
DIA DO NORTE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
03/05/2021 a 05/05/2021;

1. dPc lUcio flaVio BarBoSa aNdradE filHo - MaT: 57233560
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc adSoN doS SaNToS alMEida - MaT: 5940182
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. EPc alEXSaNdro raMoS daNTaS - MaT: 5940137
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
4. EPc roNaldo rodriGUES dE oliVEira - MaT: 5940214
(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$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
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: 00573/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/458949, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
03/05/2021 a 04/05/2021;

1. iPc UliSSES aSSiS dE aGUiar - MaT: 5859425
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
2. dPc daNiEla BorGES VaScoNcEloS - MaT: 5913772

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
3. iPc THaiaNa NaZarE BoNfiM dE liMa alVarENGa - MaT: 54191615

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
4. iPc raPHaEl MarTiNS SiQUEira - MaT: 8002048

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
5. EPc TiaGo da SilVa PiTTS carNEiro - MaT: 57176218
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

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$ 835.25 ( oiTocENToS E TriNTa E ciNco 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: 00574/2021 - dGPc/od/drF de 03 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021427502, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPiTÃo 
POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/05/2021 
a 04/05/2021;

1. aTPc MaUro MElo doS SaNToS - MaT: 5158249
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc MaX TENTE liNS - MaT: 5887097
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc WalTEr dE BarroS GoMES JUNior - MaT: 57193807
(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: 00575/2021 - dGPc/od/drF de 04 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/466677, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrilÂN-
DIA DO NORTE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
04/05/2021 a 05/05/2021;

1. iPc PaUliNo SilVa SoUZa - MaT: 5913775
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc Wallaff SaMMK corrEa fEiToSa - MaT: 5940119
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. dPc MaTHEUS BrUScHi oMiZZolo - MaT: 5940430
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc ViTor MaTHEUS BraSil fErrEira - MaT: 5917586
(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 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: 00576/2021 - dGPc/od/drF de 04 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/464269, 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 04/05/2021 a 
08/05/2021;

1. iPc dENiS alBErTo MoraES dE MoraES - MaT: 5886910
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc daUriEdSoN BENTES da SilVa - MaT: 5824664
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. EPc Jairo coSTa doS SaNToS - MaT: 57214595
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc EdEr JoSE coSTa da SilVa - MaT: 5856833
(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$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo 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: 00577/2021 - dGPc/od/drF de 04 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 04/05/2021 a 04/05/2021;

1. iPc SaBriNa lUciaNa do carMo loBo - MaT: 54193094
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc clEUToN TorrES rodriGUES - MaT: 5940014
(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;
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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: 00578/2021 - dGPc/od/drF de 04 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRACUATEUA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 04/05/2021 a 07/05/2021;

1. dPc lUiZ GUilHErME NEVES dE MElo - MaT: 5940401
(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$ 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: 00579/2021 - dGPc/od/drF de 04 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/460100, 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 04/05/2021 a 
07/05/2021;

1. iPc fraNciSco dE aSSiS BarBoZa da SilVa - MaT: 5129125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. dPc GUilHErME GoNcalVES da SilVa - MaT: 5940412
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc ZENi SaNcHES PUrEZa - MaT: 5207053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc roNaldo SErGio GUiMaraES coNTENTE - MaT: 54191072
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. iPc rUBEM GoNcalVES da SilVa - MaT: 54189026
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

6. EPc JaNE BarBoSa da SilVa - MaT: 5553105
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

7. EPc EdilENE dE SoUZa GoMES - MaT: 5914166
(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$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E oiTo 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: 00580/2021 - dGPc/od/drF de 04 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 04/05/2021 a 04/05/2021;

1. iPc BrUNo aUGUSTo TEiXEira EricEira - MaT: 5940067
(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

Protocolo: 651724

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 012/2021-Pce/PMi
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de itaituba/Pa, cNPJ nº 05.138.730/000177. classi-
ficação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio 
às atividades da Polícia civil, aos serviços para emissão de carteira de 
identidade aos cidadãos residentes no município de itaituba/Pa. Vigência: 
24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação. foro: Belém-Pa. 
data da assinatura: 03/05/2021. Proc. nº 2018/519499. Prefeito: Valmir 
climaco de aguiar. Prefeito de itaituba/Pa. Endereço: avenida Transama-
zônica, nº 583, Bairro: Bela Vista, cep: 68.180-230, itaituba/Pa. ordE-
Nador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 010/2021-Pce/PMP
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Piçarra/Pa, cNPJ nº 15.453.088/0001-74. classi-
ficação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio 
às atividades da Polícia civil, aos serviços para emissão de carteira de 

identidade aos cidadãos residentes no município de Piçarra/Pa. Vigência: 
24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação. foro: Belém-
Pa. data da assinatura: 03/05/2021. Proc. nº 2021/68521. Prefeita: laane 
Barros lucena fernandes. Prefeita de Piçarra/Pa. Endereço: rua Paulo fon-
teles, nº 75, Bairro: centro, cep: 68.575-000, Piçarra/Pa. ordENador: 
Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 014/2021-Pce/PMr
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de rurópolis/Pa, cNPJ nº 10.222.297/0001-93. classi-
ficação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio às 
atividades da Polícia civil, aos serviços para emissão de carteira de iden-
tidade aos cidadãos residentes no município de rurópolis/Pa. Vigência: 24 
(vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação. foro: Belém-Pa. 
data da assinatura: 03/05/2021. Proc . nº 2020/501941. Prefeito: Joseli-
no Padilha. Prefeito de rurópolis/Pa. Endereço: rua dez de Maio, nº 263, 
Bairro: centro, cep: 68.165-000, rurópolis/Pa. ordenador: Walter resen-
de de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 011/2021-Pce/PMP
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Placas/Pa, cNPJ nº 01.611.858/0001-55. classi-
ficação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio 
às atividades da Polícia civil, aos serviços para emissão de carteira de 
identidade aos cidadãos residentes no município de Placas/Pa. Vigência: 2 
4 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação. foro: Belém-Pa. 
data da assinatura: 03/05/2021. Proc. nº 2020/292647. Prefeita: leila 
raquel Possimoser. Prefeita de Placas/Pa. Endereço: rua olabo Bilac, s/nº, 
Bairro: centro, cep: 68.138-000, Placas/Pa. ordENador: Walter resen-
de de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 013/2020-Pce/PMPd
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Pau d’arco/Pa, cNPJ nº 34.671.016/0001-48. clas-
sificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio 
às atividades da Polícia civil, aos serviços para emissão de carteira de 
identidade aos cidadãos residentes no município de Pau d’arco/Pa. Vigên-
cia: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação. foro: Be-
lém-Pa. data da assinatura: 03/05/2021. Proc. nº 2020/820209. Prefeito: 
fredson Pereira da Silva. Prefeito de Pau d’arco/Pa. Endereço: avenida Boa 
Sorte, S/N, Setor Paraíso, cep: 68.545-000, Pau d’arco/Pa. ordenador: 
Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 652089

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 109/2021–GaB/dG/cPc-rc de 03 de Maio de 
2021.
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo, e os termos da lei nº 5.810 de 24.01.94, lei comple-
mentar n° 07/91, de 28.09.91.
r E S o l V E:
diSTraTar a pedido o servidor temporário lUiZ EdWard dE SoUZa fra-
ZÃo JÚNior, PEriTo MEdico lEGiSTa, matrícula nº 5903837/3, lotado 
neste Centro de Perícias Científicas, a contar de 01.05.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 03 de Maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 651853

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 116/2021 de 04 de Maio de 2021 – GaB/dG – cP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
RESOLVE: Designar como fiscal a servidora riSE foNSEca dE liMa, Ge-
rente de Pessoal, matrícula nº 5850924/5, do contrato nº 048/2017 – cP-
crc, celebrado com a empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda 
que tem por objeto a a prestação de serviços de limpeza, higienização, 
desinfecção e conservação de bens móveis e imóveis nas dependências dos 
prédios do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, sede, Unidades 
regionais e Núcleos avançados, a contar de 19 de abril 2021 a 08 de outu-
bro de 2021, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 04 de maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 652271
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Portaria Nº 115/2021 de 04 de Maio de 2021 – GaB/dG – cP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
RESOLVE: Designar como fiscal a servidora RISE FONSECA DE LIMA, Ge-
rente de Pessoal, matrícula nº 5850924/5, do contrato nº 008/2021 – cP-
crc, celebrado com a empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda 
que tem por objeto a Prestação de Serviços de Natureza contínua de Se-
cretariado, recepção e Teleatendimento, nas dependências dos prédios do 
Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” na sede em Belém/PA, e 
suas Unidades regionais e Núcleo avançados nos municípios de casta-
nhal/Pa, Marabá/Pa, Santarém/Pa, altamira/Pa, abaetetuba/Pa, itaituba/
Pa, Bragança/Pa, Tucuruí/Pa, Paragominas/Pa, Parauapebas/Pa, a contar 
de 19 de abril 2021 a 11 de março de 2022, conforme a atual vigência do 
contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 04 de maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 652277

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2021
ParTES: cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS rENaTo cHaVES, pessoa ju-
rídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o nº 03.664.871/0001-86 e a 
empresa aB SciEX coMÉrcio dE iNSTrUMENToS laBoraToriaiS lTda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o cNPJ nº 10.537.427/0001-
87
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, i, da lei nº 
8.666/93, inexigibilidade nº 004/2021, Processo nº 2020/842372 conside-
rando que o material é fornecido exclusivamente.
Valor: r$ 24.048,70 (vinte e quatro mil e quarenta e oito reais e setenta 
centavos)
Valor orÇaMENTário:
PTrES: 858268
foNTE: 0101
NaTUrEZa da dESPESa:339030
Pi: 1050008268c
aÇÃo: 232423
ViGÊNcia: 12(doze) meses a contar da data de assinatura do contrato 
administrativo.
ordENador rESPoNSáVEl: celso da Silva Mascarenhas / diretor-Geral.
Belém/Pa, 29 de abril de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 652013

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2021
O Diretor-Geral resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 
004/2021 / Processo nº 2020/842372, para atender as necessidades do 
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
Valor: r$ 24.048,70 (vinte e quatro mil e quarenta e oito reais e setenta 
centavos)
Belém/Pa, 29 de abril de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 652016

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 294/ 2021
JoÃo rodriGUES NETo cic: 207.615.202-44
MaTrÍcUla: 54185406/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/04/2021 a 20/04/2021
OBJETIVO: ficar a disposição
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 652039
Portaria N°. 296/ 2021
fErNaNdo arTHUr rodriGUES diaS cic: 175.373.552-15
MaTrÍcUla: 5833450/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 08 (oito) PErÍodo: 21/02/2021 a 28/02/2021
oBJETiVo: ficar à disposição.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 406/ 2021
HErcUlES foNSEca MoraES cic: 646.276.403-15
MaTrÍcUla: 5958523/1
carGo: Perito criminal
iZaEl dE carValHo ViaNa cic: 016.569.393-20
MaTrÍcUla: 5955630/1
carGo: auxiliar operacional
rENaTo caValcaNTE oliVEira cic: 185.452.032-68
MaTrÍcUla: 5851920/1
carGo: Motorista
Valdir riBEiro SilVa cic: 287.758.212-49
MaTrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: iTUPiraNGa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/04/2021 a 08/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 429/ 2021
GilSoN riBEiro MaGalHÃES cic: 657.028.592-00
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
HErcUlES foNSEca MoraES cic: 646.276.403-15
MaTrÍcUla: 5958523/1
carGo: Perito criminal
Joao SoUZa riBEiro JUNior cic: 001.190.942-07
MaTrÍcUla: 5955624/1
carGo: auxiliar operacional
JoSÉ coElHo SPaNNEr cic: 303.952.912-91
MaTrÍcUla: 57192970/3
carGo: auxiliar operacional
cidadE: iTUPiraNGa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 04/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 427/ 2021
aNTÔNio JoSÉ da SilVa MEdEiroS cic: 529.964.252-00
MaTrÍcUla: 5894515
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 10/04/2021
oBJETiVo: conduzir veículo
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 651933
Portaria N°. 427/ 2021
aNTÔNio JoSÉ da SilVa MEdEiroS cic: 529.964.252-00
MaTrÍcUla: 5894515
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 10/04/2021
oBJETiVo: conduzir veículo
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 424/ 2021
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo cic: 301.070.082-20
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
laUro MEdiNa ViaNa cic: 130.836.272-20
MaTrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
cidadE: acara - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 16/03/2021
oBJETiVo: Participar equipe perícial
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 422/ 2021
aNdrEYSSa SaYUri WaTaNaBE daMoUS cic: 016.299.182-70
MaTrÍcUla: 5958414/1
carGo: Perito criminal
HEiTor caPEla SaNJad cic: 013.751.662-20
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
iVaNil GoNÇalVES cic: 619.318.612-34
MaTrÍcUla: 5912934/2
carGo: Motorista
JaMES dE oliVEira fErrEira cic: 376.898.942-91
MaTrÍcUla: 5958385
carGo: Perito criminal
JoSÉ orlaNdo MElo do NaSciMENTo cic: 786.411.282-04
MaTrÍcUla: 5951805/2
carGo: auxiliar operacional
MiGUEl WaNZEllEr rodriGUES cic: 247.262.492-15
MaTrÍcUla: 5361109/3
carGo: Perito criminal
PriScilla fErNaNda rEiS cic: 015.508.216-79
MaTrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
rafaEl GoMES PErEira cic: 081.577.214-90
MaTrÍcUla: 5958379/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/03/2021 a 31/03/2021
oBJETiVo: realizar ensaio de reprodução simulada
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 651936
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.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1220/2021-dG/cGP, de 04/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante no Memorando nº 33/2021-Gcc, 
de 20/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/416243,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 30/2021, firmado entre este Departamento e a Empresa ALLTECH SO-
lUÇÕES EM TEcNoloGia lTda, bem como, dos respectivos termos aditi-
vos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribu-
am à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
luís carlos Santos Nunes, matrícula 57196270/1;
SUPlENTE:
adriano ferreira Miranda, matrícula 57196169/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 652217
Portaria Nº 1221/2021-dG/cGP, de 04/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o servidor iVaN caMPoS BEZErra, assistente Técnico, ma-
trícula 3261891/1, do cargo em comissão, daS-04, de coordenador de 
Engenharia de Trânsito deste Departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1222/2021-dG/cGP, de 04/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXONERAR o servidor EDUARDO RABELO FREIRE, Assistente de Trânsito, 
matrícula 57190748/1, do cargo em comissão, daS-03, de Gerente de 
Planejamento e Estudos de Engenharia de Trânsito na Coordenadoria de 
Engenharia de Trânsito deste Departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1223/2021-dG/cGP, de 04/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o servidor JorGE HENriQUE SaNToS liMa, Técnico, matrícula 
3261743/1, para exercer o cargo em comissão, daS-04, de coordenador 
de Engenharia de Trânsito deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1224/2021-dG/cGP, de 04/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NOMEAR o servidor MARCELO FADOUL SARAIVA, Analista de Trânsito, 
matrícula 57194159/1, para exercer o cargo em comissão, daS-03, de 
Gerente de Planejamento e Estudos de Engenharia de Trânsito na Coorde-
nadoria de Engenharia de Trânsito deste Departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 652209

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
NÚMero do coNtrato: 027/2018
terMo: 03
ModalidadE dE liciTaÇÃo:  ata de registro de Preços nº 011/2017-
SEad
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa  liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo 
lTda - EPP, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 08.775.721/0001-85,
BJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa es-
pecializada na Prestação de Serviços terceirizados nas instalações e nos 
bens móveis dos órgãos e entidades do dETraN/Pa, conforme as especi-

ficações constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital do Pregão 
Eletrônico SrP n° 002/2017, que é parte integrante e indivisível deste 
instrumento.
Valor: o Valor Global do presente contrato é de r$ 856.147,20 (oitocen-
tos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), 
para período de 12 (doze) meses
doTaÇÃo orÇaMENTária: 06 – Segurança Pública; 125 – Normatização 
de fiscalização; 1502 – Segurança Pública; 8273 – Habilitação de condu-
tores de Veículos; 8274 – regularização de Veículos
339037 – locação de mão de obra;  0261 – recursos Próprios; 0661 – re-
cursos Próprios - Superavit
ViGÊNcia: início: 27/04/2021  Término: 26/04/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 26/04/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 652135

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1075/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/411223,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
alexis francinaldo chaves rocha, matrícula 5952243/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se a compra de material de informá-
tica de consumo para a diretoria de Tecnologia e informática.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 (trinta) dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1084/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos, 
constante do Memº 20/2021-GiNTE, de 15/04/2021, e demais despachos 
no Processo 2021/394812,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
almir alves do carmo Júnior, matrícula 57196269/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (HUM Mil rEaiS) e destinam-se a compra de material de infor-
mática que será utilizado durante manutenção preventiva e corretiva nas 
cirETraN’S de castanhal, cametá, Marabá e Parauapebas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 26/04 a 25/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1085/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/403504;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
antonia ivanilde pereira dos santos, matrícula 5231280/4.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destina-se a realizar despesas de desloca-
mento ao Município de Eldorado dos carajás.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 26/04 a 21/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1087/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos, 
constante do Memº 22/2021-GiNTE, de 15/04/2021, e demais despachos 
no Processo 2021/402655,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
almir alves do carmo Júnior, matrícula 57196269/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (HUM Mil rEaiS) e destinam-se a despesas de deslocamento nos 
municípios de castanhal, cametá, Marabá e Parauapebas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 26/04 a 25/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1089/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/394617;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Marizângela Bittencourt, matrícula 57201741/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destina-se a realizar despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades diárias de fiscaliza-
ção de Trânsito desenvolvidas no Município de Tucuruí.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-300,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 651889

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 808/2021-daF/cGP, de 17/03/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 207/2021-GofTc, de 12/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/285020,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba, no período de 28/03 a 11/04/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e 
operacional em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) 
da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/201/-SrPrf-Pa.

Servidor matricula
Katia regina oliveira cruz 5799457 /1

Bárbara de cássia ferreira moreira 57226452 /1
rita de cássia moreira de melo pompeu 57205875 /1

Ellen correa fortunato 57210661 /2
Pedro hugo de lima filho 57226484 /1

Joelma lima barbosa dos passos 57212280 /2
claudia deolinda alvarez felix 57226873 /1
Britis helena valente do carmo 57202136 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 812/2021-daF/cGP, de 19/03/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 93/2021-GofTc “a”, de 15/03/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/288250,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de capanema 
para o Município de Vigia de Nazaré, no período de 31/03 a 05/04/2021, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fis-

calização de Trânsito, em cumprimento a programação da DTO no referido 
município, em especial por ocasião da “operação Semana Santa 2021”.

Servidor matricula
Antonio carlos da cunha figueiredo 57202223 /1

Bruno lucas de freitas 57201366 /1
Elizangela da silva veras de oliveira 57201949 /1

leandro oliveira souza 57201362 /1
Maria ivone lima dos santos 57230585 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 813/2021-daF/cGP, de 19/03/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 94/2021-GofTc “a”, de 15/03/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/288271,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de castanhal 
para o Município de Soure, no período de 31/03 a 05/04/2021, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
Trânsito, em cumprimento a programação da DTO no referido município, 
em especial por ocasião da “operação Semana Santa 2021”.

Servidor matricula
Jézio nunes de souza 57226852 /1

João carlos rodrogues da silva 57175075 /2
Maria da paixão gusmão pantoja dos santos 57201981 /1

robson machado paiva 57200274 /1
rudajar vieira cabral 57217183 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 814/2021-daF/cGP, de 19/03/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 43/2021-cofT, de 15/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/290693,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, à servido-
ra abaixo relacionada destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Tucuruí, no período de 28/03 a 11/04/2021, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

Servidor matricula
Heryka lobato pereira 57176517/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 815/2021-daF/cGP, de 19/03/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 33/2021-GErcP, de 12/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/282323,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, à servi-
dora abaixo relacionada destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de capitão Poço, no período de 29/03 a 23/04/2021, a 
fim de realizar serviços de atendimento na área de habilitação na Ciretran 
do referido município.

Servidor matricula
Edileusa maria de castro leão 54184405 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 651879

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo ao terMo de credeN-
ciaMeNto MÉdico Nº 096/2017
NÚMero do terMo: 03
NÚMero do terMo de credeNciaMeNto MÉdico: 096/2017
fUNdaMENTo lEGal: PorTaria Nº 3280/2014 – dETraN/Pa e Portaria 
de renovação nº 4175/2018 dG/cccliN, de 04 de dezembro de 2018, 
publicada em 12 de dezembro de 2018.
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a clÍNica dE MEdiciNa E PSicoloGia do 
TráfEGo lTda - HaBiliTráfEGo inscrita no cNPJ nº 26.436.849/0001-04.
oBJETo do crEdENciaMENTo: credenciamento de Entidade Médica e 
Psicológica na prestação de serviços de realização dos exames de aptidão 
física e mental, de avaliação psicológica, Junta Médica e Junta Especial de 
Trânsito aos candidatos à primeira habilitação, renovação de Carteira Na-
cional de Habilitação – cNH, autorização para conduzir ciclomotores – acc, 
mudança e adição de categoria, reabilitação de condutores, condutores 
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permissionários, penalizados e registro de estrangeiro na cidade de Xin-
guara/Pa, conforme Portaria de credenciamento nº 3626/2017, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 22/11/2017.
JUSTificaTiVa do adiTaMENTo: Portaria de renovação n° 2457/2020 do 
dia 12/08/2020, cláusula Segunda – da Vigência e cláusula Sétima – do 
Valor e dotação orçamentária.
ViGÊNcia do adiTaMENTo: início: 22/11/2020  Término: 21/11/2022
Valor do adiTaMENTo: o valor mensal estimado é de r$78.874,73 (se-
tenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e três cen-
tavos) equivalente a 90% (noventa por cento) do valor total das taxas de 
exames de sanidade física e mental e dos exames de avaliação psicoló-
gica, perfazendo um valor global estimado de r$946.496,76(novecentos 
e quarenta e seis mil, quatrocentos e noveta e seis reais e setenta e seis 
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 66.201 – Departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará; 06 – Segurança Pública; 125 – Normatização e fiscalização; 
1502– Segurança Pública; 8273 – Habilitação de condutores e Veículos; 
339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; fonte de recur-
sos – 0261 – recursos Próprios; 0661 – recursos Próprios – Superávit.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 04/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral

Protocolo: 652043
Portaria N° 1231/2021-dG/dHcrV/detraN, de 04/05/2021.
dispõe sobre a prorrogação do prazo de vistorias, de recibos de transferência 
de propriedade de veículos automotores, elétricos, articulados, reboque e 
semi reboque.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e,
considerando os procedimentos de adequação para atendimento ao 
usuário do dETraN/Pa;
considerando a publicação do decreto Estadual nº800, de 31 de maio de 
2020, que dispõe sobre a retomada econômica e social segura, no âmbito 
do Estado do Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento 
controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento 
de segmentos de atividades econômicas e sociais, e suas atualizações;
rESolVE: 
artigo 1º - Prorrogar até 31/05/2021 o prazo de vistorias, de recibos 
de transferência de propriedade de veículos automotores, elétricos, 
articulados, reboque e semi reboque, vencidos nos dias 15/01/2021 à 
31/05/2021.
Parágrafo Único – os recibos de transferência de propriedade(crV) 
ou documentos vencidos, utilizados nos serviços de transferência 
de propriedade e jurisdição, para vistorias realizadas nas Empresas 
credenciadas de Vistoria Veicular, não terão cobranças de multas até o 
prazo estabelecido no caput deste artigo.
Artigo 2º - Autorizar, excepcionalmente, que os veículos oficiais, de 
propriedade do Estado e utilizados em serviço público, sejam conduzidos 
sem registro e licenciamento, e consequentemente, sem placas, desde que 
apresentada a Nota fiscal no momento da abordagem, com todos os dados 
do veículo e do proprietário.
§1º. Recomenda-se que sempre que os Agentes de Trânsito dos órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, policiais militares (quando 
conveniados) e/ou aos agentes municipais ou rodoviários, se depararem 
com veículos oficiais, em uma abordagem, verificar:
a) se o veículo encontra-se numa das situações aqui apresentadas no 
caput desse artigo, sempre consultando o sistema rENaVaM, disponível ao 
órgão em que trabalham, para se certificar se o veículo realmente não foi 
registrado e/ou licenciado;
b) se for possível, realizar consulta e verificação do número de identificação 
veicular gravado no chassi, para os veículos que estiverem sem registro e 
sem placas;
§2º. Será obrigatório o porte da Nota fiscal do veículo, para comprovação 
que se trata de veículo de propriedade do Município, Estado ou União.
artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se às disposições em contrário.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 652308

.

.

FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o Fundo de investimento de segurança Pública, através de seu Presi-
dente, comunica que realizará licitação, na modalidade rdc, do tipo menor 
preço global, conforme abaixo:
oBJETo: contratação da empresa especializada na área de engenharia e 
arquitetura para a realização de obra da construção do 20º Batalhão de 
Polícia Militar Belém/Pa.
daTa da aBErTUra: 26/05/2021
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, 04 de maio de 2021
Presidente da cPl/fiSP

Protocolo: 652100

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3534/2020 – 998273 - ctMM
objetivo: apresentar interno para participar de audiência no fórum da co-
marca de redenção/Pa
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBá
destino: rEdENÇÃo
Servidor (es): MaGNo fErrEira SilVa – aG PriSioNal / JoSE fraN-
ciSco fraNÇa oliVEira – aG PriSioNal / JoSE EVaNdro liMa - Mo-
ToriSTa
Período: 01 a 03.12.2020 = diaria (s): 2 1/2 (duas e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651833
Portaria Nº 3532/2020 – 960006 - ctMM
objetivo: apresentar interno para participar de audiência no fórum da co-
marca de São Geraldo do araguaia.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBá
destino: SÃo GEraldo do araGUaia
Servidor (es): EriVaN cUNHa SialVa – aG PriSioNal / JEBSoN JUNior 
dE SoUSa MaTiaS – aG PriSioNal / JoSE alaM PErEira da SilVa - 
MoToriSTa
Período: 25.11.2020 = diaria (s): 1/2 (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651818
Portaria Nº 3532/2020 – 960006 - ctMM
objetivo: apresentar interno para participar de audiência no fórum da co-
marca de São Geraldo do araguaia.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBá
destino: SÃo GEraldo do araGUaia
Servidor (es): EriVaN cUNHa SialVa – aG PriSioNal / JEBSoN JUNior 
dE SoUSa MaTiaS – aG PriSioNal / JoSE alaM PErEira da SilVa - 
MoToriSTa
Período: 25.11.2020 = diaria (s): 1/2 (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651820
Portaria Nº 3533/2020 – 997920 - ctMM
objetivo: apresentar interno para participar de audiência no fórum da co-
marca de rondon do Para.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
Servidor (es): EriVaN cUNHa SilVa – aG PriSioNal / GilSoN MoNTEi-
ro da SilVa – aG PriSioNal / JoSiVaN SoUSa MorEira – aG PriSio-
Nal / WElToN NUNES carValHo - MoToriSTa
Período: 01.12.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651823
Portaria Nº 3527/2020 – 1071041 - craMa
objetivo: Transferência de internos
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBá
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor (es): JoEliToN coSTa aViEr – aG PriSioNal / MicHaEl daVid 
BaTiSTa alVES – aG PriSioNal
Período: 11 a 12.12.2020 = diaria (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651794
Portaria Nº 3526/2020 – 1003581 - crrcaM
objetivo: Buscar mercadorias para a unidade prisional e deixar computa-
dor para manutenção.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: caMETá
destino: BElÉM
Servidor (es): alEXaNdrE MaUrillo oliVEira TriNdadE - MoToriSTa
Período: 26.11.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651790
Portaria Nº 3528/2020 – 689760 - crFMaraBa
objetivo: Transferência de internas
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBá
destino: aNaNiNdEUa
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Servidor (es): daYaNE TErEZa carValHo PErEira – GEr adM / SioNE 
cUSTodio da SilVa – aG PriSioNal / JoSE alaM PErEira da SilVa - 
MoToriSTa
Período:  10 a 11.09.2020 = diaria (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651796
Portaria Nº 3529/2020 – 998403 - ctMM
objetivo: conduzir internos para audiência.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Para
Servidor (es): aNGElo MaXiMo SalES da coNcEiÇÃo – aG PriSioNal 
/ ErdESoN doS SaNToS fErrEira – aG PriSioNal / faGUNdES lEiTE 
da SilVa – aG PriSioNal / aNroNio aNiSio GoNÇalVES araUJo - Mo-
ToriSTa
Período: 0.12.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651802
Portaria Nº 3530/2020 – 1026427 - crrcaP
objetivo: deixar equipamentos para manutenção e entregar e receber 
equipamentos eletrônico e medicação.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: caPaNEMa
destino: BElÉM
Servidor (es): lUiZ alBErTo SoUSa dE fiGUEirEdo – aSSiT.adM / JoSE 
dE oliVEira E SilVa - MoToriSTa
Período: 03.12.2020 = diaria (s): 1/2 (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651804
Portaria Nº 3531/2020 – 886096 - ctMM
objetivo: Transferência de internos
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaraBá
destino: MariTUBa
Servidor (es): lEaNdro GoNÇalVES dE SoUSa – aG PriSioNal / JoÃo 
VicTor dE Sá fErrEira – aG PriSioNal / WalNEi dE NaZarÉ alVES 
dE araUJo - MoToriSTa
Período: 22 a 23.10.2020 = diaria (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651807
Portaria Nº 3519/2020 – 941231 - crrcaM
objetivo: receber materiais de expediente, de higiene limpeza e cPU que 
estava em manutenção.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: caMETá
destino: BElÉM
Servidor (es): alEXaNdrE MaUrillo oliVEira TriNdadE
Período: 13.11.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651768
Portaria Nº 3520/2020 – 1010722 - crrcaP
objetivo: conduzir interno para participar de audiência no tribunal do júri.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: caPaNEMa
destino: coMarca dE BoNiTo - Pa
Servidor (es): MarTHUS STaliN alVES SoUSa – aG PriSioNal / Tacia-
No da SilVa caValcaNTE – aG PriSioNal – JoSE carloS craVEiro 
ValE – aG PriSioNal / JoSE dE oliVEira E SilVa – MoToriSTa.
Período:  02.12.2020 = diaria (s): 1/2 (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651771
Portaria Nº 3521/2020 – 1023865 - cPPP
objetivo: Transferência de internos
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: ParaUaPEBaS
destino: ViTÓria do XiNGU
Servidor (es): arY SaNToS SoUSa NUNES – aG PriSioNal / THarlES 
alVES MiraNda – aG PriSioNal / WENdErSoN PErEira doS SaNToS 
SilVa – aG PriSioNal
Período: 03 a 04.12.2020 = diaria (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651774
Portaria Nº 3524/2020 – 839748 - cPr
objetivo: Transferência de internos
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: rEdENÇÃo
destino: SaNTaNa do araGUaia-Pa
Servidor (es): JoEl fErNaNdES da SilVa JUNior – MoToriSTa / fa-
BiaNo MoUra alVES – aG PriSioNal / ElEiSoN fErNaNdo BaTiSTa 
dE oliVEira – aG PriSioNal / arTENido coSTa liMa – aG PriSioNal
Período: 20.10.2020 = diaria (s): 1/2 (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651787
Portaria Nº 3525/2020 – 827668 - cPPP
objetivo: conduzir interno para audiência
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: rEdENÇÃo
destino: SaNTaNa do araGUaia
Servidor (es): JarilSoN doS SaNToS liMa – aG PriSioNal / GilVaN 
MorEira dE oliVEira – aG PriSioNal / flaVio PErEira rEiS – aGPri-
SioNal / EdErSoN aNicio alcaNTara - MoToriSTa
Período: 20.10.2020 = diaria (s): 1/2 (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651788

Portaria Nº 3521/2020 – 1023865 - cPPP
objetivo: Transferência de internos
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: ParaUaPEBaS
destino: ViTÓria do XiNGU
Servidor (es): arY SaNToS SoUSa NUNES – aG PriSioNal / THarlES 
alVES MiraNda – aG PriSioNal / WENdErSoN PErEira doS SaNToS 
SilVa – aG PriSioNal
Período: 03 a 04.12.2020 = diaria (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651778
Portaria Nº 3515/2020 – 971794 - crrB
objetivo: Transferência de internos.
 fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: BraGaNÇa
destino: ViSEU
Servidor (es): GlEBErSoN ricardo rodriGUES Maia – dirETor / Tar-
ciVaNEr alVES da SilVa – MoToriSTa / laEdSoN MoNTEiro NaSci-
MENTo – aG PriSioNal / EdGar aUGUSTo alVES rEiS – aG PriSioNal.
Período: 19.10.2020 = diaria (s): 1/2 (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651752
Portaria Nº 3523/2020 – 962482 - cPPP
objetivo: Transferência de internos
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: ParaUaPEBaS
destino: MaraBá
Servidor (es): arY SaNToS SoUSa NUNES – aG PriSioNal / fraNciSco 
dE PaUla doS SaNToS – aG PriSioNal / WaNdErSoN SaNTaNa do 
carMo – aG PriSioNal / SaMUEl JaciNTo dE MElo – aG PriSioNal
Período: 25.11.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651781
Portaria Nº 3516/2020 – 971475 - crrB
objetivo: Transferência de internos
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: BraGaNÇa
destino: SaNTa iZaBEl do Para
Servidor (es): claYToN SoarES dE SoUZa – aG PriSioNal / fraNciSco 
MENdoNÇa dE frEiTaS – MoToriSTa / JailToN BraZ da SilVa MElo – 
aG PriSioNal / ElPÍdio alVES BarrETo NETo – aG PriSioNal
Período: 15.10.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651757
Portaria Nº 3517/2020 – 743353 - crrB
objetivo: Transferência de internos
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: BraGaNÇa
destino: BElÉM
Servidor (es): ElPÍdio alVES BarrETo NETo – aG PriSioNal / lUiZ 
fErNaNdES BraZÃo daS cHaGaS – MoToriSTa / JoSE doS SaNToS 
fariaS – aG PriSioNal / iSaQUE cardoSo caMPElo – aG PriSioNal
Período: 04.08.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651764
Portaria Nº 3518/2020 – 1039862 - crrcaM
objetivo: Transferência de internos.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: caMETá
destino: BElÉM
Servidor (es): PaUlo SÉrGio doS SaNToS caNTÃo – MoToriSTa / JoÃo 
PaUlo Gaia riBEiro – aG PriSioNal / ValdilENo carValHo PiNTo – 
aG PriSioNal
Período: 11.12.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651765
Portaria Nº 3512/2020 – 1004603 - crrB
objetivo: Entregar documentos de servidores.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: BraGaNÇa
destino: BElÉM
Servidor (es): aGEU fErrEira da SilVa filHo – MoToriSTa / ariaNE 
dE caSSia rEiS da SilVa – aG PriSioNal
Período: 16.11.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651747
Portaria Nº 3513/2020 – 1004570 - crrB
objetivo: Transferência de interno.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: BraGaNÇa
destino: BElÉM
Servidor (es): JoSE doS SaNToS fariaS – aG PriSioNal / MarcoS 
JEaN coSTa da SilVa – aG PriSioNal / GilVaNdro PErEira dE aSSiS 
– MoToriSTa / NilToN carloS SErGio rEiS – aG PriSioNal
Período: 26.10.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651748
Portaria Nº 3514/2020 – 922047 - crrB
objetivo: Entrega de documentos e recebimento de materiais de uso da 
secretária.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: BraGaNÇa
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destino: BElÉM
Servidor (es): THiaGo oliVEira dE SoUZa – aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo.
Período: 06.11.2020 = diaria (s): 1 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651750
Portaria Nº 3511/2020 – 971705 - crrB
objetivo: Transferência de internos
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: BraGaNÇa
destino: BElÉM
Servidor (es): fraNciSco MENdoNÇa dE frEiTaS-aG PriSioNal / dE-
NilSo coSTa NaSciMENTo – aG PriSioNal / NilToN carloS SErGio 
rEiS – aG PriSioNal / JailToN BraZ da SilVa MElo – aG PriSioNal
Período:  03.10.2020 = diaria (s): 1/2 (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651744
Portaria Nº 610/2021 - 347560 crPP V
objetivo: conduzir interno a caráter de Transferência para a comarca de 
Vitória do Xingu.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: ViTÓria do XiNGU
Servidor. Matricula 5927756 daNiEl TorrES coSTa - agente Prisional; 
Matricula 5934092 orlaNdo roNaN loPES roSa - agente Prisional; 
Matricula 5949816- EWErToN BrENo SoUSa do NaSciMENTo - agen-
te Prisional; Matricula 5950066 NaZarENo da SilVa cordEiro -agente 
Prisional.
Período. 02 a 04/04/2021 - diária (S) 02 ½ (dUaS E MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 651947

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria do 
estado do ParÁ
editaL Nº 01/Pss/2020/seaP, 21 de seteMBro 2020.
coNVocaÇÃo Para a 5ª Fase do Pss 001/2020/seaP
(aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica)
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Noticia de fato 
000899-125-2020, bem como o principio da autotutela que orienta a ad-
ministração Pública a controlar seus próprios atos anulando-os quando 
ilegais ou revogando-os quando inoportunos, mediante as condições esti-
puladas neste termo e demais normas pertinentes à matéria, TorNa PÚ-
Blico a convocação do candidato apto para avaliação psicológica do PSS 
001/2020/SEaP em obediência ao EdiTal N° 001/2020 - PSS/SEaP, 16 
dE SETEMBro dE 2020, PUBlicado No dia 21 dE SETEMBro dE 2020,  
conforme segue:
art. 1º fica convocado a participar da avaliação Psicológica do PSS 
0001/2020/SEaP o candidato roNaldo SilVa MorEira, na condição de 
Aprovado e Classificado, após a 4ª Fase (Teste de Aptidão Física);
art. 2º o candidato deverá comparecer no dia 06 de maio de 2021, às 10h, 
na rua rua Santo antônio, S/N. campina. Belém/Pa. cEP: 66010-105, 
para manifestar seu interesse no prosseguimento no presente Processo 
Seletivo;
art 3º o candidato deverá observar e cumprir as determinações do item 
4.4.3 ao 4.4.7 do Edital 01 do PSS 001/2020/SEaP, sob pena de ser eli-
minado;
art 4º No caso de impossibilidade de apresentação dos documentos ori-
ginais pelo candidato, os mesmos só serão aceitos mediante cópia devi-
damente autenticada em cartório com Qrcode ativo, exceto carteira de 
identidade e cPf;
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém - Pa, 04 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária
JoÃo claUdio TUPiNaMBá arroYo
diretor da Escola de administração Penitenciária

Protocolo: 651915

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 151 de 03 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 091/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 18.02.2019, c/c o Art. 35 do Regimento Interno 
da Secretaria de Estado de cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 
de dezembro de 2004, e,

coNSidEraNdo:
- os termos do Processo nº 2021/415780, de 20.04.2021,
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor cáSSio MaUro oliVEira TaVErNard, matrí-
cula nº 5238153/2, ocupante do cargo de diretor do departamento de 
Editoração e Memorial, como fiscal da prestação de serviço a ser realizada 
pela profissional Daniela Tannus Ramos – MEI, que prestará o serviço de 
tradução para o idioma inglês do livro “letras que flutuam”, da autora 
fernanda Martins.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 03 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 652119

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorario
coNtrato Nº 06/2020
ato: Processo n° 2019/187074
Tipo: distrato, a pedido, a contar de 30/04/2021
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo
Servidor Temporário: luiz otavio danin de lima
Matrícula: 5953108/1
cargo: Técnico em Gestão de informática
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lucia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 652205

FÉrias
.

Portaria Nº 253 de 03 de Maio de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020. considerando o que dispõe os arts. 74 
a 76 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abai-
xo relacionados, referente ao mês de JUNHo de 2021.

MaTricUla NoME carGo GoZo aQUiSiTiVo

5922304/3 BiaNca dE NaZarÉ TEiXEira MarTiNS cHaMa aSSESSor dE 
iMPrENSa ii

21/06/2021 a
20/07/2021 2020/2021

57175196/3 HEloá BarBoSa caNali aSSESSor dE 
iMPrENSa i

08/06/2021
a 07/06/2021 2020/2021

dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de comunicação, 03 de maio de 2021
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo, EM EXErcÍcio

Protocolo: 652125

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

errata da Portaria 129/2021, de 23 de aBriL de 2021, que trata da 
coNcESSÃo dE fEriaS, dos servidores, publicada em doE 34.567 de 29 
de abril de 2021,
onde se lê:

NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo JUNHo/2021
aNToNio carloS fErrEira PacHEco 7003994/1 15/05/20 a 14/05/20 01/06 a 30/06/2021

GEorGE fErrEira MENdES 7003137/1 01/01/20 a 31/12/21 01/06 a 30/06/2021
SHirlEY MoaNa MENdES SoarES 57234845/2 01/02/20 a 31/01/21 01/06 a 30/06/2021

THaiS dE faTiMa TocaNTiNS corrEa 57191631/1 23/11/19 a 22/03/20 01/06 a 30/06/2021

Lê-se: 
NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo JUNHo/2021

aNToNio carloS fErrEira PacHEco 7003994/1 15/05/20 a 14/05/21 01/06 a 30/06/2021
GEorGE fErrEira MENdES 7003137/1 01/01/20 a 31/12/20 01/06 a 30/06/2021

SHirlEY MoaNa MENdES SoarES 57234845/2 02/02/20 a 01/02/21 01/06 a 30/06/2021
THaiS dE faTiMa TocaNTiNS corrEa 57191631/1 23/11/19 a 22/11/20 01/06 a 30/06/2021

Protocolo: 652009
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº 146/2021, de 03 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 12/2021 – GTra/fUNTEl-
Pa, de 29/04/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so n.º 2021/453150, de 29/04/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diária(s) ao servidor ElioENai aNdradE 
da lUZ, matrícula n.º 55588141/1, ocupante do cargo de MoToriSTa, 
para custear despesas com viagem ao(s) município(s) de Marabá e Bra-
gança, no período de 30/04/2021 à 03/05/2021, com o objetivo de condu-
zir equipe de operação da Tv que irá realizar a cobertura da transmissão ao 
vivo dos jogos de remo e Paysandu.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 651717
Portaria Nº 147/2021, de 29 de aBriL de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 08/2021 da – dTEc/fUN-
TElPa, de 29/04/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/450929, 
de 29/04/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (três e meia) diária(s) ao servidor alMir doS SaNToS 
coSTa, matrícula 55588112/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços 
operacionais, para custear despesas com viagem ao(s) município(s) de 
Bragança, no período de 01/05/2021 a 03/05/2021, com o objetivo de re-
alizar montagem e desmontagem de equipamentos para a transmissão ao
vivo pela TV cultura do campeonato Paraense de futebol entre Bragantino 
x Paysandu, dia 02/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 651927
Portaria Nº 148/2020, de 29 de aBriL de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 07/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 29/04/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2021/450882, de 29/04/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (uma e meia) diária(s) ao servidor PaUlo roBErTo Ba-
TiSTa BarroS, matrícula n.º 54196946/2, ocupante do cargo em comis-
são de coordENador dE NÚclEo, para custear despesas com viagem 
ao município de Marabá, no período de 30/04/2021 a 02/05/2021com o 
objetivo de realizar montagem e desmontagem de equipamentos para a 
transmissão ao vivo pela TV cultura do campeonato Paraense de futebol 
entre águia x remo, dia 01/05/2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 651932

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 063 /2021- GaB/sedUc
a SEcrETária dE ESTado dE EdUcaÇÃo do ESTado do Pará, usando 
de suas atribuições legais:
considerando o disposto na lei nº 6.601, de 22 de julho de 1997, com a 
nova redação dada pela lei nº 6.356, de 24 de abril de 2001;
considerando o preceito no artigo 18 da lei federal nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009.
rESolVE:
art.1º Nomear os representantes que irão compor o conselho de alimen-
tação Escolar- caE:
i- representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do 
Pará- SiNTEPP:
Titular : SaNdra Maria aZEVEdo doS SaNToS – cPf : 148.123.042-53
Suplente: EdValdo MoNTEiro aNdradE – cPf : 574.842.282-49
Titular: MÕNica EMÍlia cUNHa EWErToN – cPf : 356.036.232-68
Suplente: THiaGo dE caSTro BarBoSa – cPf: 807.114.802-49

ii- representante da associação de Pais e alunos intermunicipal do Estado 
do Pará- aPaiEPa:
Titular: HilToN MarTiNS dUrÃES – cPf : 002.858.702-20
Suplente: clEUdiVaNES dE JESUS araÚJo – cPf : 871.658.643-34
Titular: ValdirENE doS SaNToS oliVEira – cPf : 866.410.502-20
Suplente: iValdo dE SoUSa ViaNa – cPf : 245.396.862-91
iii- representantes do conselho regional de Nutricionistas da 7ª região
Titular: Maria EMÍlia da SilVa MacHado – cPf : 328.556.052-53
Suplente: TaiSE cUNHa dE lUcENa – cPf: 705.606.842-15
Titular: EliZaBETH do Socorro rEZENdE fErrEira alVES – cPf : 
212.151.462-72
Suplente: liliaN do Socorro PErEira doS SaNToS MoNTEiro cPf : 
566.167.912-20
iV- representantes do Poder Executivo- SEdUc
Titular: rodriGo BarroS dE MoraES – cPf : 867.579.622-68
Suplente: JoYcE PiNHEiro doS aNJoS SilVa – cPf : 867.326.332-87
art.2º- os membros do conselho ora nomeados cumprirão um mandato de 
04(quatro) anos, na forma do art.18§3º da lei federal nº 11.947/2009.
art.3º Esta Portaria entrará em vigor a contar de 04 de Maio de 2021.
Belém, 04 de maio de 2021.
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 652280
Portaria torNar s/ eFeito Nº 498/2021-GaB/Pad  
Belém, 04 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria 268/2021-GaB/Pad, de 02 de março de 2021, 
publicada no doE, edição nº 34.505 de 03/03/2021;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
1228473/2018, anexo 1235951/2018 e as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o despacho da ouvidora/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 – TorNar SEM EfEiTo a Portaria 268/2021-GaB/Pad, de 02 de março de 
2021, publicada no doE, edição nº 34.505 de 03/03/2021;
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 651955
Portaria Nº 495/2021-GaB/Pad  
Belém, 03 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria 425/2017-GaB/Pad de 29/09/2017, publicada 
no doE edição nº 33.474 de 06/10/2017;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
1140912/2017 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
CONSIDERANDO os termos do Parecer Simplificado nº 000037/2021 exa-
rado pela Procuradora do Estado – PGE/Pa;
coNSidEraNdo os termos da decisão do Exmo. Sr. Governador do Estado 
de Pará;
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 – dEclarar NUlidadE Parcial do Processo administrativo disciplinar  
nº 425/2017-GaB/Pad de 29/09/2017, publicada no doE edição nº 33.474 
de 06/10/2017, à partir do interrogatório da acusada;
ii –  coNValidar os atos praticados anteriores ao interrogatório;
iii –  coNSTiTUir comissão composta pelos servidores EdSoN MaToS 
doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 80845440-4, roSaliNa oliVEira MU-
NiZ, Mat. nº 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNToS , Mat. nº 
240842-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (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

Protocolo: 651963

.

.

coNtrato
.

contrato: 002/2021
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade Vila arauaí, 
município de Moju/Pa., para funcionamento de moradia dos professores do 
Sistema de organização Modular de Ensino/SoME, da Secretaria de Estado 
de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: nº 010/2021-Nlic/SEdUc
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Valor Mensal: r$ 1.240,60
dotação orçamentária:
fonte de recurso: 0104 – Produto: 2227 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509. – Projeto atividade: 8906 – Natureza de despesa: 
3390. 36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: antonio Bento dos reis, inscrito no cPf nº 389.048.291-00, resi-
dente e domiciliado no rM arauai, nº 140, Vl aPi, ET Parola, cEP 68.450-
000, no município de Moju/Pa
foro: Belém
data de assinatura: 04/05/2021
Vigência: 04/05/2021 a 03/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 651997

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 15
contrato: 312//2017
objeto do contrato: reforma Geral e ampliação da EEEfM luiz Nunes di-
reito, localizada no município de ananindeua/Pa
Objeto do Aditivo: Acréscimo financeiro ao contrato principal justificado 
pela troca de serviços.
concorrência Pública: 11/2017-cEl/Nlic/SEdUc
Valor: r$ 25.466,88
dotação orçamentária:
* fonte: 2102004800 Produto: 3008 ação: 246163 funcional Programá-
tica: 16.101.12.122.1509 Projeto/atividade: 7604 Natureza da despesa: 
4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Serve obras Engenharia Eireli- Epp, com cNPJ/Mf. Nº 
05.257.336/0001-58, com Sede na rua dos Pariquis, nº 3001, Sala 807, 
cEP: 66.040-045, cremação, Belém /Pa.
data de assinatura: 04/05/2021
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 652004

.

.

aPostiLaMeNto
.

Termo de apostilamento 2021
contrato: 053/2019 - Engevel construções e Serviços Eireli
rdc nº 005/2018-Nlic/SEdUc
objeto do contrato: reforma e ampliação para adequação ao tempo inte-
gral na EEEfM. Visconde de Souza franco em Belém/Pa
Objeto do Apostilamento: Reajuste econômico-financeiro de R$ 60.084,90 
(sessenta mil, oitenta e quatro reais e noventa centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 2102004800. ação: 232677. funcional Programática: 
16101.12.122.1509. Produto: 3008. Projeto/atividade: 7674. Natureza da 
despesa: 4440.92.
assinatura: 29/04/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 651994

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 47734/2021
oBJETiVo: Visita nas EEEM Pte castelo Branco e EEEM prof. raimundo 
laureano da Silva Souza (Paragominas).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0
ParaGoMiNaS / BElEM / 04/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: adriaNo dE liMa cordEiro
MaTrÍcUla: 941581 cPf: 30352959215
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 651738
Portaria de diarias No. 47746/2021
oBJETiVo: conduzir servidores para avaliação de bens inservíveis para 
desfazimento e inventário das UrES, realizar tombamento do Programa 
dinheiro direito na Escola (PddE 2019/2020) , tombamento dos bens pa-
trimoniais dos diversos materiais permanentes entregues por esta SEdUc 
e realizar atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / Garrafao do NorTE / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº 

diárias: 1
Garrafao do NorTE / NoVa ESPEraNca do Piria / 05/05/2021 - 
07/05/2021 Nº diárias: 2
NoVa ESPEraNca do Piria / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: aNdrEY coSTa aBoiM
MaTrÍcUla: 5897140 cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 651745
Portaria de diarias No. 47661/2021
oBJETiVo: levantamento para reforma geral da EEEfM João XXiii (São 
Sebastião da Boa Vista) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº 
diárias: 0
Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / BElEM / 03/05/2021 - 05/05/2021 Nº 
diárias: 2.5
NoME: ViViaNi doS PraZErES fariaS
MaTrÍcUla: 5892908 cPf: 57570477200
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 651741
Portaria de diarias No. 47745/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos ma-
teriais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização das 
senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / Garrafao do NorTE / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº 
diárias: 1
Garrafao do NorTE / NoVa ESPEraNca do Piria / 05/05/2021 - 
07/05/2021 Nº diárias: 2
NoVa ESPEraNca do Piria / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: raiMUNda SaNToS corrEa
MaTrÍcUla: 345652 cPf: 14211599291
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 651751
Portaria de diarias No. 47706/2021
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário daS UNidadES rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa 
diNHEiro dirETo Na EScola PddE2019/2020 PaTriMoNio dE BENS 
PaTriMoNiaiS doS diVErSoS MaTEriaiS aTUaliZaÇÃo daS SENHaS 
doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSca fErrEira SENa
MaTrÍcUla: 449083 cPf: 42795699249
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 651782
Portaria de diarias No. 47743/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos ma-
teriais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização das 
senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / Garrafao do NorTE / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº 
diárias: 1
Garrafao do NorTE / NoVa ESPEraNca do Piria / 05/05/2021 - 
07/05/2021 Nº diárias: 2
NoVa ESPEraNca do Piria / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo dE liMa
MaTrÍcUla: 57212532 cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 651769
Portaria de diarias No. 47725/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras do convênio na EEEM Tancredo Neves 
(Placas) , fiscalização de obras do convênio na Escola Nova com 12 salas 
de aula/Miritituba (itaituba) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 03/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 2
iTaiTUBa / PlacaS / 05/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 1
PlacaS / SaNTarEM / 06/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro HENriQUE SiMao dE MoUra
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MaTrÍcUla: 80845415 cPf: 76711021215
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 651806
Portaria de diarias No. 47732/2021
oBJETiVo: levantamento técnico para reforma da EEEM Pte castelo Bran-
co e levantamento técnico para orçamento da obra na ata de manutenção 
da EEEM prof. raimundo laureano da Silva Souza (Paragominas).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0
ParaGoMiNaS / BElEM / 04/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: MEirElUci MarTiNS rocHa
MaTrÍcUla: 5943055 cPf: 73755419220
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 651801
Portaria de diarias No. 47723/2021
oBJETiVo: Serviços de istoria técnica nas EEEfM Maria das Merces de oli-
veira conor, EEEEfM lameira Bittencourt (castanhal) , EEEfManoel lobato 
(Primavera) , EEEfM Prof. aracy Marques, EEEfM Padre dubois (Salinopo-
lis) , EEEfM apolonia P Santos (capanema) , Escola nova com 12 salas de 
aula (Quatipuru) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM caSTaNHal 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal PriMaVEra 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
PriMaVEra SaliNoPoliS 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS caPaNEMa 05/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 1
caPaNEMa QUaTiPUrU 06/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU BElEM 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: iSraEl SoUZa carMoNa cPf: 89356101272
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 651793
Portaria de diarias No. 47739/2021
oBJETiVo: conduzir técnico para Serviços de istoria técnica nas EEEfM 
Maria das Merces de oliveira conor, EEEEfM lameira Bittencourt (cas-
tanhal) , EEEfManoel lobato (Primavera) , EEEfM Prof. aracy Marques, 
EEEfM Padre dubois (Salinopolis) , EEEfM apolonia P Santos (capanema) 
, Escola nova com 12 salas de aula (Quatipuru) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal / PriMaVEra / 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
PriMaVEra / SaliNoPoliS / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / caPaNEMa / 05/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 1
caPaNEMa / QUaTiPUrU / 06/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE aNToNio daMaScENo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 752479 cPf: 26029952234
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 651795

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
coNseLHo estadUaL de edUcaÇÃo
eMeNta de resoLUÇÕes - 2021
resoLUÇÃo Nº 02 de 06 de JaNeiro de 2021
EMENTa: rETifica a rESolUÇÃo Nº 442/2020-cEE/Pa, No QUE SE rE-
fErE a EMENTa, arT. 1º E arT. 2º E aS rESolUÇÕES 443, 444, 445 E 
446/2020 cEE/Pa, No QUE SE rEfErE ao arT. 1º - iNSTiTUTo TEcNolÓ-
Gico do ESTado do Pará - iTEP – doM EliSEU/Pa.
resoLUÇÃo Nº 39 de 04 de FeVereiro de 2021
EMENTa: ValidaÇÃo dE ESTUdoS doS alUNoS Para fiNS dE EXPEdi-
ÇÃo dE diPloMaS, cErTificadoS, HiSTÓricoS E dEMaiS docUMEN-
ToS EScolarES EXclUSiVaMENTE Para o aNo lETiVo dE 2020 – SE-
crETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo – SalVaTErra/Pa.
resoLUÇÃo Nº 43 de 20 de FeVereiro de 2021
EMENTa: ProrroGaM-SE oS aToS aUToriZaTiVoS coNTidoS NaS rE-
SolUÇÕES Nº 124/19, 127/19, 128/19, 129/19 E 130/2019-cEE/Pa – ES-
cola ProaTiVa – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 47 de 20 de FeVereiro de 2021
EMENTa: rENoVa a aUToriZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo do ENSiNo 
MÉdio Na ModalidadE da EdUcaÇÃo dE JoVENS E adUlToS dE 1ª E 
2ª ETaPaS a diSTÂNcia – colÉGio ParaENSE – iTaiTUBa/Pa.
resoLUÇÃo Nº 55 de 04 de MarÇo de 2021
EMENTa: EQUiValÊNcia dE ESTUdoS dE aNdrEZa lariSSa loBaTo SU-
NiNGa
resoLUÇÃo Nº 74 de 05 de aBriL de 2021
EMENTa: ENcErraMENTo daS aTiVidadES, ToMBaMENTo E rEcolHi-
MENTo do acErVo EScolar - crEcHE SorENa - BElÉM/Pa
resoLUÇÃo Nº 75 de 05 de aBriL de 2021
EMENTa: aProVaÇÃo da alTEraÇÃo No rEGiMENTo EScolar UNifica-
do E NaS ESTrUTUraS cUrricUlarES UNificadaS da EdUcaÇÃo iN-
faNTil EM NÍVEl dE crEcHE E PrÉ-EScola, do ENSiNo fUNdaMENTal 
dE 1º ao 9º aNo, E do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1ª a 4ª ETaPaS da 
EJa - SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE caMETá/Pa.

resoLUÇÃo Nº 76 de 18 de MarÇo de 2021
EMENTa: rEcrEdENciaMENTo da ENTidadE MaNTENEdora E rENo-
VaÇÃo da aUToriZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo do ENSiNo fUNda-
MENTal dE 1º ao 9º aNo E do ENSiNo MÉdio dE 1ª a 3ª SÉriE – iNS-
TiTUTo EdUcacioNal VEra lÚcia – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 77 de 09 de aBriL de 2021
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E rENoVa a aUTo-
riZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl dE 
PrÉ-EScola E do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 5º aNo – SiSTEMa 
dE ENSiNo PEQUENo aPrENdiZ – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 78 de 09 de aBriL de 2021
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora, rENoVa a aUTo-
riZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl dE 
PrÉ-EScola E do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 9º aNo E aUTori-
Za o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl dE crEcHE – 
cENTro EdUcacioNal PEQUENo PolEGar – iTaiTUBa/Pa.
resoLUÇÃo Nº 79 de 09 de aBriL de 2021
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E rENoVa a aUTo-
riZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 
9º aNo – SiSTEMa dE ENSiNo ciraNdiNHa – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 80 de 29 de aBriL de 2021
EMENTa: EQUiValÊNcia dE ESTUdoS – JoSÉ carloS araÚJo BarBoSa 
filHo

Protocolo: 652155
Acordo de Cooperação: 016/2021
objeto do acordo: a congregação das irmãs Salesianas dos Sagrados co-
rações, ofertará à SEdUc, gratuitamente, 212 (duzentas e doze) vagas 
para atendimento Educacional Especializado de estudantes com necessi-
dades educacionais especiais regularmente matriculados na rede estadual 
de ensino, através do instituto felipe Smaldone.
acordantes:
Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede 
na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, Tenoné, Be-
lém/Pa.
congregação das irmãs Salesianas dos Sagrados corações/cNPJ. nº 
04.834.065/0001-93, com sede na Tv 14 de Março, nº 854, cEP.: 660055-
490, Umarizal, Belém/Pa.
foro: Belém
data de assinatura: 04/05/2021
Vigência: 04/05/2021 a 03/05/2026
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 652012
desiGNar
Portaria nº.: 2565/2021 de 03/05/2021
de acordo com o processo nº 107367/2021
designar Maria raQUEl SoarES dE SoUZa, Matrícula nº 57219336/2, 
Espec. em Educação,  para responder interinamente pela função de 
Secretaria (GEd-1) da EEEf conego Batista campos/ananindeua, a contar 
de 04/05/2021.
Portaria nº.: 2652/2021 de 04/05/2021
de acordo com processo nº 387862/2021
designar ValdEirES MENdES da SilVa, Matrícula nº 54190996/1, 
Professor classe i,  para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEM luzia Nunes fernandes/ Marabá, a contar de 
06/05/2021.
Portaria nº.: 2653/2021 de 04/05/2021
de acordo com processo nº 387496/2021
designar aNiTa da crUZ oliVEira, Matrícula nº 54182916/2, Professor 
classe ii,  para responder interinamente pela função de diretor (GEd-4) 
da EEEM Macario dantas/ SEdE/ São Geraldo do araguaia, a contar de 
06/05/2021.
Portaria nº.: 2651/2021 de 04/05/2021
de acordo com processo nº 369820/2021
designar KaTiUScia coElHo da SilVa, Matrícula nº57194711/1, 
Professor classe ii,  para responder interinamente pela função de diretor 
(GEd-5) da 21ª UrE, no municipio de Paraupebas, a contar de 06/05/2021
Portaria nº.: 2654/2021 de 04/05/2021
de acordo com processo nº 402723/2021
designar JoSE KEMESoN da coNcEiÇÃo SoUZa, Matrícula nº 6403180/1, 
Professor classe i,  para responder interinamente pela função de diretor i 
(GEd-3) da EEEM Plinio Pinheiro/ Marabá, a contar de 06/05/2021.;
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria nº.: 2567/2021 de 03/05/2021
de acordo com o Processo nº 911708/2020
dispensar, a pedido, raiMUNdo NoNaTo BriTo cardiaS, Matrícula 
nº 6310907/2,Professor, da função de Vice-diretor  (GEd-2) da EEEfM 
oscarina Penalber/ananindeua, a contar de 03/02/2021.
Portaria nº.: 2568/2021 de 03/05/2021
de acordo com o Processo nº 1042621/2020
dispensar,a pedido, dilSE Socorro lUZ MorEira,Matrícula nº 
320641/1,Professor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf drª Maria 
Ester Mouta de oliveira/Belém, a contar de 10/03/2021.
Portaria nº2650/2021 de 04/05/2021
de acordo com processo nº 387496/2021
dispensar JUcilENE alVES dE MoraiS, Matricula nº5537924/1, 
Especialista em Educação classe ii da função de diretor (GEd-4) da EEEM 
Macario dantas/ SEdE/ São Geraldo do araguaia, a contar de 06/05/2021.
Portaria nº2647/2021 de 04/05/2021
de acordo com processo nº 369820/2021
dispensar KaTiUScia colHo da SilVa, Matricula nº57194711/1, 
Professor  classe ii da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Profº 
Marluce Massariol de Souza/ Parauapebas, a contar de 06/05/2021.
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Portaria nº2648/2021 de 04/05/2021
de acordo com processo nº 369820/2021
dispensar carloS EdUardo dE SoUSa do NaSciMENTo, Matricula 
nº54192280/2, Professor  classe ii da função de diretor (GEd-5) da 21ª 
UrE/Parauapebas, a contar de 06/05/2021
Portaria nº2649/2021 de 04/05/2021
de acordo com processo nº 402723/2021
dispensar iolETE NaSciMENTo GoMES orQUiZa, Matricula nº6028217/3, 
Especialista em Educação classe ii,  da função de diretor i (GEd-3) da 
EEEM Plinio Pinheiro, no municipio de Marabá, a contar de 06/05/2021.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 2510/2021 de 30/04/2021
Nome:WalJoiNa oliVEira da coSTa
Matrícula:470864/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE acacio felicio Sobral/Belém
Portaria nº.: 2511/2021 de 30/04/2021
Nome:lUciaNE dE JESUS corrEa dE MEdEiroS
Matrícula:5890633/1Período:08/07 a 06/08/21 Exercício:2021
Unidade: EE Prof orlando Bitar/Belém
Portaria nº.: 2512/2021 de 30/04/2021
Nome:alBiNo dE SoUZa Maia filHo
Matrícula:57217429/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE dr freitas/Belém
Portaria nº.: 2513/2021 de 30/04/2021
Nome:SilVia PaTricia SaUMa NUNES BaSToS
Matrícula:5755794/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade: EE dr freitas/Belém
Portaria nº.: 2514/2021 de 30/04/2021
Nome:dENiSE NaZarE PiNHEiro faro
Matrícula:5476429/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade: EE dr freitas/Belém
Portaria nº.: 2515/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria dE NaZarE diaS ProGENio
Matrícula:751413/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE dr freitas/Belém
Portaria nº.: 2516/2021 de 30/04/2021
Nome:THaYaNNE BrUNa alEiXo PalHETa
Matrícula:5900788/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf Moradores cristo rei/ananindeua
Portaria nº.: 2517/2021 de 30/04/2021
Nome:EdilENE riBEiro MoNTEiro
Matrícula:5755948/1Período:15/06 a 29/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf antonio Sampaio/ananindeua
Portaria nº.: 2518/2021 de 30/04/2021
Nome:GlEiSSiaNNE MarTiNS da SilVa alEiXo
Matrícula:57224179/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf Moradores cristo rei/ananindeua
Portaria nº.: 2519/2021 de 30/04/2021
Nome:lUcidEa doS SaNToS diaS
Matrícula:753572/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Moradores cristo rei/ananindeua
Portaria nº.: 2520/2021 de 30/04/2021
Nome:Joao BaTiSTa aMoriM corrEia
Matrícula:57212084/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EE izabel dos Santos dias/icoaraci
Portaria nº.: 2521/2021 de 30/04/2021
Nome:aNToNio aUGUSTo dE SoUZa coSTa
Matrícula:57211006/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE alexandre Z de assunção/Belém
Portaria nº.: 2522/2021 de 30/04/2021
Nome:daNiEl liMa dE SoUZa JUNior
Matrícula:57213847/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE antonio G lins/ananindeua
Portaria nº.: 2523/2021 de 30/04/2021
Nome:GlaYZE dE loUrdES da SilVa fErNaNdES
Matrícula:57213287/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade: EE Prof davi Salomao Mufarrej/Belém
Portaria nº.: 2524/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria do Socorro dE MElo riBEiro
Matrícula:466590/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE Prof davi Salomao Mufarrej/Belém
Portaria nº.: 2525/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria do Socorro da SilVa BraGa
Matrícula:731447/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE Prof davi Salomao Mufarrej/Belém
Portaria nº.: 2526/2021 de 30/04/2021
Nome:KEila rUSSo raMoS
Matrícula:5553300/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade: EE Prof davi Salomao Mufarrej/Belém
Portaria nº.: 2527/2021 de 30/04/2021
Nome:KaEllEN dE SoUZa fraZao
Matrícula:57208862/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade: EE Prof davi Salomao Mufarrej/Belém
Portaria nº.: 2528/2021 de 30/04/2021
Nome:MaNoEl WilaMi da SilVa E SilVa
Matrícula:57214332/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE antonio Teixeira Gueiros/ananindeua
Portaria nº.: 2529/2021 de 30/04/2021
Nome:EVEliNE doS SaNToS JardiM
Matrícula:57211607/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade: EEEfM conego Batista campos/ananindeua

Portaria nº.: 2530/2021 de 30/04/2021
Nome:roGErio da SilVa riBEiro
Matrícula:57214608/1Período:03/05 a 01/06/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf 15 de outubro/Belém
Portaria nº.: 2531/2021 de 30/04/2021
Nome:JoSE GUilHErME da SilVa fraNco
Matrícula:6304494/4Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2019
Unidade: EE Princesa izabel/ananindeua
Portaria nº.: 2532/2021 de 30/04/2021
Nome:carMEM lUcia dE MENEZES PiNHEiro
Matrícula:6007384/3Período:03/05 a 16/06/21 Exercício:2020
Unidade: EEEf 15 dE outubro/Belém
Portaria nº.: 2533/2021 de 30/04/2021
Nome:JEaN carloS aNdradE loPES
Matrícula:57176570/4Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade: EE augusto Meira/Belém
Portaria nº.: 2534/2021 de 30/04/2021
Nome:MilENE dE aNdardE SilVa
Matrícula:5899832/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEfM Ministro a carneiro/ananindeua
Portaria nº.: 2535/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria dE NaZarE da coSTa BarBoSa
Matrícula:5844835/2Período:15/06 a 29/07/21 Exercício:2020
Unidade: EE Prof Hilda Vieira/Belém
Portaria nº.: 2536/2021 de 30/04/2021
Nome:lUciaNa aNdrEa liMa da SilVa
Matrícula:5900068/1Período:16/06 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE Prof Hilda Vieira/Belém
Portaria nº.: 2537/2021 de 30/04/2021
Nome:BENEdiTa SilVa MoNTEiro
Matrícula:226270/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém
Portaria nº.: 2538/2021 de 30/04/2021
Nome:roZilda da SilVa doS SaNToS
Matrícula:57212366/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf 15 de outubro/Belém
Portaria nº.: 2539/2021 de 30/04/2021
Nome:iVaNETE dE araUJo lEao
Matrícula:5401135/3Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade: EE izabel dos Santos dias/icoaraci
Portaria nº.: 2540/2021 de 30/04/2021
Nome:TErEZiNHa dE JESUS MaToS MoNTEiro
Matrícula:5560144/3Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE antonio G lins/ananindeua
Portaria nº.: 2541/2021 de 30/04/2021
Nome:GilSoN BraGa Baia
Matrícula:5516188/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade: EE dr antonio T Gueiros/ananindeua
Portaria nº.: 2542/2021 de 30/04/2021
Nome:SoNia Maria SaNToS MarTiNS
Matrícula:730980/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonio G lins/ananindeua
Portaria nº.: 2543/2021 de 30/04/2021
Nome:PaBlo HENriQUE cordEiro PaiVa
Matrícula:57213468/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonio G lins/ananindeua
Portaria nº.: 2544/2021 de 30/04/2021
Nome:MariNEidE BENTES da coNcEiÇÃo loBaTo
Matrícula:389463/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.: 03/2020 de 10/09/2020
Nome:aNa lUcia SilVa faVacHo doS SaNToS
Matrícula:5901661/1Período:03/11 a 17/12/20 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Stella Maris/Soure
Portaria nº.: 005/2021 de 05/02/2021
Nome:Maria do carMo NoNaTo QUarESMa
Matrícula:5653592/1Período:15/03 a 28/04/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof Gasparino B da Silva/Soure
Portaria nº.: 73/2021 de 25/01/2021
Nome:cloViS NiValdo da coSTa SoSa JUNior
Matrícula:57214439/1Período:01/03 a 30/03/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.: 222/2021 de 13/04/2021
Nome:EdSoN aViZ GoMES
Matrícula:6390269/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Maria de Nazare cezar Pinheiro/Bragança
Portaria nº.: 223/2021 de13/04/2021
Nome:iVoNildE SaNTiaGo doS SaNToS
Matrícula:5889927/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof maria de Nazare cezar Pinheiro/Bragança
Portaria nº.: 224/2021 de 13/04/2021
Nome:ioNE Maria MarTiNS da SilVa
Matrícula:57214534/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM dr francisco de Paula Pinheiro/Bragança
Portaria nº.: 225/2021 de 13/04/2021
Nome:ElENiZE da SilVa GoMES
Matrícula:73504045/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf centro Educacional coraçao de Jesus/Bragança
Portaria nº.: 227/2021 de 13/04/2021
Nome:aNToNio carloS TaVarES da SilVa
Matrícula:509957/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
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Portaria nº.: 229/2021 de 13/04/2021
Nome:aNdrEia da coNcEiÇÃo o’GradY rodriGUES
Matrícula:6308558/2Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.: 234/2021 de 13/04/2021
Nome:lUiS PaUlo alVES dE JESUS
Matrícula:5900702/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.: 243/2021 de 30/04/2021
Nome:JoaNa GaMa alVES
Matrícula:511390/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Maria de Nazare cezar Pinheiro/Bragança
Portaria nº.: 109/2021 de 12/04/2021
Nome:NilSiMoNE aParEcida MarTiNS coSTa
Matrícula:5503795/2Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Novo Paraiso/São Geraldo do araguaias
Portaria nº.: 28/2021 de 26/04/2021
Nome:carloS alBErTo dE araGao dE liMa
Matrícula:244805/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM frei constancio/almeirim
Portaria nº.: 29/2021 de 26/04/2021
Nome:MaNoEl SaNTUario alVES
Matrícula:6031463/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEfM frei constancio/almeirim
Portaria nº.: 30/2021 de 26/04/2021
Nome:MaNoEl HailToN PErEira crUZ
Matrícula:59001133/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM frei constancio/almeirim
Portaria nº.: 31/2021 de 26/04/2021
Nome:orlEcY flEXa frEiTaS
Matrícula:6017487/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM frei constancio/almeirim
Portaria nº.: 77/2021 de 26/04/2021
Nome:SHirlENE ValENTiM da SilVa
Matrícula:5900844/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.: 81/2021 de 26/04/2021
Nome:dEUrilENE liMa MarTiNS
Matrícula:57213084/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Educação Tecnol. do Estado do Pará/Monte alegre
Portaria nº.: 90/2021 de 26/04/2021
Nome:SaNdra cElESTE SaNToS
Matrícula:6026893/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM amadeu B Simoes/alenuqer
Portaria nº.: 01/2021 de 07/01/2021
Nome:Maria BEaTriZ da SilVa coSTa
Matrícula:57212550/1Período:01/04 a 30/04/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf dr angelo cesarino/igarape açu
Portaria nº.: 04/2020 de 10/09/2020
Nome:cEliNa SilVa da SilVa
Matrícula:57208307/1Período:01/12 a 14/01//21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Stella Maris/Soure
Portaria nº.: 14/2020 de 10/09/2020
Nome:JocElMa craVEiro fiGUEirEdo
Matrícula:57208269/1Período:20/11 a 03/01/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Stella Maris/Soure
Portaria nº.: 88/2020 de 09/03/2020
Nome:SaNdra SUElY da coSTa SaNToS
Matrícula:5645956/2Período:04/05 a 02/06/20 Exercício:2020
Unidade:EEEM izidorio francisco de Souza/Maracana
Portaria nº.: 249/2020 de 28/12/2020
Nome:raiMUNda EliaNE SaraiVa
Matrícula:57210430/1Período:01/03 a 30/03/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf dr angelo cesarino/igarape açu
Portaria nº.: 360/2021 de 19/04/2021
Nome:KaTia rEGiNa cHaGaS doS PaSSoS
Matrícula:3235670/2Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM roberto carlos Nunes Barroso/Sta izabel do Para
Portaria nº.: 56/2021 de 25/02/2021
Nome:aNToNia dENilZa dE SoUZa
Matrícula:57218082/2Período:01/05 a 14/06/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof florentina damasceno/Santa luzia
Portaria nº.: 132/2021 de 16/03/2021
Nome:alcioNE dE faTiMa oliVEira da SilVa
Matrícula:5680573/1Período:19/06 a 18/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel lobato/Primavera
Portaria nº.: 084/2021 de 26/04/2021
Nome:NEUMa do Socorro GoMES dE SoUSa
Matrícula:5768802/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria nº.: 34/2021 de 12/04/2021
Nome:VaNESSa cardoSo dE aGUiar
Matrícula:57232107/1Período:03/02 a 17/02/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Professora Terezinha B Siqueira/capitao Poço
Portaria nº.: 35/2021 de 23/04/2021
Nome:lUiS PErEira BarroS
Matrícula:5900159/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Mario Brasil/Garrafao do Norte
Portaria nº.: 39/2021 de 23/04/2021
Nome:Maria aUricElia dE SoUZa da SilVa
Matrícula:57226284/2Período:15/07 a 28/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM  Belina campos coutinho/capitao Poço

Portaria nº.: 40/2021 de 23/04/2021
Nome:Nidia fErrEira SalES
Matrícula:57209843/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM  Belina campos coutinho/capitao Poço
Portaria nº.: 19/2021 de 23/04/2021
Nome:aNGEla Maria daHEr BarBoSa
Matrícula:6300499/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Edda de Souza Gonçalves/Soure
Portaria nº.: 11/2021 de 28/04/2021
Nome:NEriaNE dE BriTo PirES
Matrícula:57209103/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE dalcidio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria nº.: 32/2021 de 26/04/2021
Nome:EdiNEi MaraNHÃo dE SoUZa
Matrícula:57210845/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.: 58/2021 de 26/04/2021
Nome:JoSE Maria SENa doS SaNToS
Matrícula:409383/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Santo antonio/alenquer
Portaria nº.: 63/2021 de 26/04/2021
Nome:lUciNEY MarTiNS dE caSTro
Matrícula:57211989/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Santo antonio/alenquer
Portaria nº.: 64/2021 de 26/04/2021
Nome:MarcilENE rEGiNa fiGUEira dE oliVEira
Matrícula:5902162/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Santo antonio/alenquer
Portaria nº.: 66/2021 de 26/04/2021
Nome:iVaNETE GUiMaraES doS rEiS
Matrícula:532630/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Santo antonio/alenquer
Portaria nº.: 68/2021 de 26/04/2021
Nome:rUTH HoaNa dE oliVEira SENa
Matrícula:307475/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Santo antonio/alenquer
Portaria nº.: 69/2021 de 26/04/2021
Nome:Maria roSiMari laGES fariaS
Matrícula:57209538/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf dr Jose Jorge Hage/alenquer
Portaria nº.: 70/2021 de 26/04/2021
Nome:EdENilZa oliVEira doS SaNToS
Matrícula:57211087/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf dr Jose Jorge Hage/alenquer
Portaria nº.: 75/2021 de 26/04/2021
Nome:aNa PaUla doS SaNToS GUiMaraES
Matrícula:5900577/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.: 76/2021 de 26/04/2021
Nome:Maria MadalENa SilVa dE liMa
Matrícula:5900699/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.: 78/2021 de 26/04/2021
Nome:EliNaldo MUNHoZ Maia
Matrícula:563463/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.: 052/2021 de 25/04/2021
Nome:aNa claUdia SoBriNHo dE oliVEira
Matrícula:57209917/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof florentina damasceno/Santa luzia
Portaria nº.: 053/2021 de 25/04/2021
Nome:idalViNa caMPiNEiro doS SaNToS
Matrícula:57210518/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof florentina damasceno/Santa luzia
Portaria nº.: 072/2021 de 25/04/2021
Nome:EdSoN SaNTaNa doS SaNToS
Matrícula:57216393/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE laura do carmo Vicuna/Salinopolis
Portaria nº.: 086/2021 de 23/04/2021
Nome:EliENE doS SaNToS E SaNToS
Matrícula:57211165/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE laura do carmo Vicuna/Salinopolis
Portaria nº.: 087/2021 de 26/04/2021
Nome:cEliNa da SilVEira lEiTE
Matrícula:57208656/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos sede/capanema
Portaria nº.: 102/2021 de 26/04/2021
Nome:fraNciSca daMiaNa TaVarES dE liMa
Matrícula:57210364/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 103/2021 de 26/04/2021
Nome:carloS alEXaNdrE MaToS daMaScENo
Matrícula:57212339/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos sede/capanema
Portaria nº.: 104/2021 de 26/04/2021
Nome:aNToNia TaMirES da coSTa
Matrícula:5896420/1Período:03/07 a 01/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Padre angelo Moreti/ourem
Portaria nº.: 134/2021 de 25/04/2021
Nome:claUdiENr dE caSSia dE JESUS rodriGUES
Matrícula:57228274/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Padre angelo Moreti/ourem
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Portaria nº.: 136/2021 de 25/04/2021
Nome:idai fErNaNdo da SilVa PErEira
Matrícula:57214958/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Joao Paulo i/Quatipuru
Portaria nº.: 139/2021 de 25/04/2021
Nome:aNToNio fErNaNdo daNTaS doS SaNToS
Matrícula:57208715/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE irma Sancha augusta de Souza e Silva/ourem
Portaria nº.: 141/2021 de 25/04/2021
Nome:EliSaBETE PErEira da SilVa
Matrícula:5351782/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE irma Sancha augusta de Souza e Silva/ourem
Portaria nº.: 147/2021 de 25/04/2021
Nome:aNa Maria dE SoUZa
Matrícula:5553903/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 148/2021 de 25/04/2021
Nome:aNa SElMa da SilVa
Matrícula:57210363/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 149/2021 de 25/04/2021
Nome:aNToNio VENaNcio da SilVa
Matrícula:213454/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 150/2021 de 25/04/2021
Nome:arENildES TEiXEira doS rEiS
Matrícula:6025048/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 151/2021 de 25/04/2021
Nome:clEiSSoN MEira BarBoSa carrEra
Matrícula:57210765/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 152/2021 de 25/04/2021
Nome:daMiaNa do Socorro SilVa PaiXao
Matrícula:57211103/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 153/2021 de 25/04/2021
Nome:EliaNa Maria fEiToSa dE SoUZa
Matrícula:200492/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 154/2021 de 25/04/2021
Nome:faBio JoilSoN GraNVillE BarBoSa
Matrícula:5896428/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 156/2021 de 25/04/2021
Nome:fraNciSco GilSoN MaXiMiaNo fErrEira
Matrícula:57213763/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 157/2021 de 25/04/2021
Nome:GEorGE aNToNio PaiUlo MElo
Matrícula:57212357/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 158/2021 de 25/04/2021
Nome:HildilEia dE SoUSa PaUla
Matrícula:57213319/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria nº.: 168/2021 de 25/04/2021
Nome:aldacira do Socorro
Matrícula:57215388/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof oliveira Brito/capanema
Portaria nº.: 169/2021 de 25/04/2021
Nome:HElENa PaTricia carValHo doS SaNToS
Matrícula:57209437/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof oliveira Brito/capanema
Portaria nº.: 170/2021 de 25/04/2021
Nome:JacirENE dE faTiMa rEiS da SilVa 
Matrícula:Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof oliveira Brito/capanema
Portaria nº.: 176/2021 de 25/04/2021
Nome:JoSE Maria do NaSciMENTo
Matrícula:182494/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:14 UrE/capanema
Portaria nº.: 187/2021 de 25/04/2021
Nome:adENildES da SilVa TEiXEira
Matrícula:201090/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Urbana da silva/Nova Timboteua
Portaria nº.: 188/2021 de 25/04/2021
Nome:aNToNia caSTro coSTa
Matrícula:6037976/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Guajarina Menezes Silva/S Joao de Pirabas
Portaria nº.: 191/2021 de 25/04/2021
Nome:dJalMa liMa PiNHEiro
Matrícula:3240070/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Guajarina Menezes Silva/S Joao de Pirabas
Portaria nº.: 192/2021 de 25/04/2021
Nome:doMiNGoS daS NEVES 
Matrícula:449822/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria urbana da Silva/Nova Timboteua
Portaria nº.: 203/2021 de 25/04/2021
Nome:GEraldo caSSiaNo alVES
Matrícula:449776/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto olimpio/Nova Timboteua

Portaria nº.: 238/2021 de 25/04/2021
Nome:aNa lUcia MENdoNÇa da SilVa
Matrícula:57212396/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Mirtes S Pessoa/capanema
Portaria nº.: 239/2021 de 25/04/2021
Nome:aNToNio lUiS SaNTaNa carNEiro
Matrícula:539902/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria nº.: 240/2021 de 25/04/2021
Nome:carloS alBErTo XaViEr fErrEira
Matrícula:5890088/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria nº.: 242/2021 de 25/04/2021
Nome:dEodaTo alVES dE caSTro
Matrícula:57214631/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria nº.: 244/2021 de 25/04/2021
Nome:iolaNda do Socorro iZidoro da SilVa
Matrícula:6025773/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria nº.: 251/2021 de 25/04/2021
Nome:aUri JaNE oliVEira MENEZES
Matrícula:57217512/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria do socorro o da rocha/ourem
Portaria nº.: 253/2021 de 25/04/2021
Nome:MarcElo KlEiToN rodriGUES dE alMEida
Matrícula:57211404/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:14 UrE/capanema
Portaria nº.: 256/2021 de 25/04/2021
Nome:aNToNio Elcio fariaS dE SoUSa
Matrícula:57216865/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof aracy alves dias/Salinopolis
Portaria nº.: 257/2021 de 25/04/2021
Nome:alciMENiS Maia BarroS
Matrícula:684589/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof aracy alves dias/Salinopolis
Portaria nº.: 260/2021 de 25/04/2021
Nome:aNdErSoN doS SaNToS aNcElMo
Matrícula:57215343/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof aracy alves dias/Salinopolis
Portaria nº.: 263/2021 de 25/04/2021
Nome:JacKSoN doS SaNToS loUrEiro
Matrícula:5900821/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof aracy alves dias/Salinopolis
Portaria nº.: 279/2021 de 25/04/2021
Nome:GENiValdo fiGUEirEdo dE MElo
Matrícula:57210647/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE antonio Moraes do Nascimento/Quatipuru
Portaria nº.: 280/2021 de 25/04/2021
Nome:GEorGE PErEira da SilVa
Matrícula:5896442/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE antonio Moraes do Nascimento/Quatipuru
Portaria nº.: 286/2021 de 25/04/2021
Nome:adriENNE da cUNHa liSBoa
Matrícula:57213470/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria nº.: 193/2021 de 25/04/2021
Nome:EdiclEia alBUQUErQUE daMaScENo
Matrícula:57211306/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2019
Unidade:EE Prof oliveira Brito/capanema
Portaria nº.: 224/2021 de 25/04/2021
Nome:adSoN NaSciMENTo fErrEira
Matrícula:57224224/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Teodato de rezende/Salinopolis
Portaria nº.: 236/2021 de 25/04/2021
Nome:aNa cEliS MENdoNÇa da SilVa
Matrícula:57212412/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Mirtes S Pessoa/capanema
Portaria nº.: 237/2021 de 25/04/2021
Nome:aNa claUdia fErrEira MENESES
Matrícula:57213317/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Maria Mirtes S Pessoa/capanema
Portaria nº.: 241/2021 de 25/04/2021
Nome:cEliMar SaNToS dE SoUSa
Matrícula:57213635/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Mirtes S Pessoa/capanema
Portaria nº.: 261/2021 de 25/04/2021
Nome:claUdiaNE fariaS da coSTa
Matrícula:5721350/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel lobato/Primavera
Portaria nº.: 269/2021 de 25/04/2021
Nome:fraNciSco JoSiMar dE SoUSa
Matrícula:5900578/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel lobato/Primavera
Portaria nº.: 278/2021 de 25/04/2021
Nome:daNiEllE doS SaNToS raMoS
Matrícula:5896303/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE antonio Moraes do Nascimento/Quatipuru
Portaria nº.: 287/2021 de 25/04/2021
Nome:cElicE SidriM aViZ
Matrícula:5890085/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof america leao conduru/capanema
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Portaria nº.: 30/2021 de 12/04/2021
Nome:alcioNE cUNHa MarQUES
Matrícula:57212260/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE antonio Valdenir a de lima/capitao Poço
Portaria nº.: 31/2021 de 12/04/2021
Nome:JUScEliNE fErrEira dE oliVEira
Matrícula:5804671/2Período:17/06 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonio Valdenir a de lima/capitao Poço
Portaria nº.: 33/2021 de 12/04/2021
Nome:VaGNEr MoNTEiro da SilVa liMa
Matrícula:572110559/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonio Valdenir a de lima/capitao Poço
Portaria nº.: 36/2021 de 23/04/2021
Nome:fraNciSco doS SaNToS Vidal
Matrícula:57210437/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Belina campos coutinho/capitao Poço
Portaria nº.: 37/2021 de 23/04/2021
Nome:Maria dE faTiMa carValHo GoMES
Matrícula:5218420/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Belina campos coutinho/capitao Poço
Portaria nº.: 38/2021 de 23/04/2021
Nome:Maria VaNUZa GUEdES PEiXoTo
Matrícula:57209833/1Período:15/07 a 13/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Belina campos coutinho/capitao Poço
errata
errata da Portaria nº.: 2447/2021 de 30/04/2021
onde se lê:NoME:MadalENa MoNTEiro do NaSciMENTo
Leia-se:NoME: Maria MadalENa MoNTEiro do NaSciMENTo
Publicada no Diário Oficial Nº 34.572/21 de 04/05/2021

Protocolo: 652304

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

Processo Nº 2020/1070642-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 011/2021 – UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: o objeto do presente Termo de contrato é a aquisição de gêne-
ros alimentícios de uso veterinário (raÇÃo) para atender a demanda do 
laboratório do Biotério do campus Xii – Santarém, da Universidade do 
Estado do Pará,
Valor ESTiMado GloBal: r$ 17.127,60 (dezessete mil, cento e vinte e 
sete reais e sessenta centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 30/04/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 17/05/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 17/05/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 03/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.364.1448.8466
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339030
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
EMPrESa: J f alVES coMÉrcio aTacadiSTa dE ProdUToS aGrÍcolaS
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: 83.764.316/0001-87
ENdErEÇo: rod. Br 316, Km 05, Sala 101, SiN, Posto UBN,
BAIRRO: Levilândia
cidadE: ananindeua
Uf: Pa
cEP: 67.015-220
NÚMEro: s/n
ordENador
rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 652110

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

N° do Processo oriGiNaL: 2018/162822
N° do Processo Pae: 2021/379069
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 009/2018
Nº terMo: 3
claSSificaÇÃo: Prestação de Serviços
daTa dE aSSiNaTUra: 04/05/2021
MoTiVo: Prorrogação de vigência
 JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência do contrato n° 009/2018 por 
mais 12 meses.
iNÍcio da ViGÊNcia: 06/06/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 05/06/2022

Valor: 965.000,00
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339040
fonte de recurso: 0102
coNTraTado
NoME: SiG SofTWarE E coNSUlToria EM TEcNoloGia da iNforMa-
Tica lTda
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: 13.406.686/0001-67
loGradoUro: rua da Brozita, nº 2002
Bairro: lagoa Nova
cidadE: Natal
Uf: rN
cEP: 59.076-500
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 651852

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 09/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente e consumo para atender as 
necessidades das atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão no 
laboratório de dermatologia da Universidade do Estado do Pará.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, 
a partir do dia 05/05/2021.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa: 17/05/2021
Hora: 10:00h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602 e 
74201.12.364.1506.8868
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 e 449052
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: rubens cardoso da Silva

Protocolo: 651851

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/289218
Nº da iNeXiGiBiLidade:  02/2021
daTa da aSSiNaTUra: 04/05/2021
ParTES/ coNTraTada: adiNSTrUMENTS do BraSil coMÉrcio, iMPor-
Tacao, EXPorTacao E aSSiSTÊNcia TEcNica dE ProdUToS ElETro-
NicoS EirEli
cNPJ: 09.656.902/0001-55
oBJETo: contratação de licenças de software lT, para atender às necessi-
dades do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde na amazônia 
(PPGEa) da UEPa
ENdErEÇo: rua Payaguas, 10, aclimação, cEP: 04.109-080, São Paulo/SP.
Valor: r$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8468
foNTE dE rEcUrSo: 0261 e 0661
ElEMENTo da dESPESa: 339040
fUNdaMENTo lEGal: art. 25, i da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: rUBENS cardoSo da SilVa
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilidadE de processo licitatório 
para contratação da adiNSTrUMENTS do BraSil coMErcio, iMPor-
Tacao, EXPorTacao E aSSiSTÊNcia TEcNica dE ProdUToS ElETro-
NicoS EirEli para contratação de licenças de software lT, para atender 
às necessidades do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde na 
Amazônia (PPGEA) da UEPA , conforme especificações constantes do Termo 
de referência, a ser realizado no Município de Belém/Pa e com .
Belém, 04 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 652118

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 638/2021, de 04 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: SaNdra do Socorro dE MiraNda NEVES
Matrícula funcional: 55590193/ 2



78  diário oficial Nº 34.573 Quarta-feira, 05 DE MAIO DE 2021

Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$  3.000,00
ordenador responsável
lEoNY lUiS loPES NEGrÃo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 652022
Portaria N° 640/2021, de 04 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor TiTUlar
Nome: aNa irENE alVES dE oliVEira
Matrícula funcional: 729680/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669004936
339030_ r$  4.000,00
ordenador responsável
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 652024

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 25 /2021 – UePa
cHaMada PÚBLica Para doUtorado
seLeÇÃo do ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eNsiNo eM saÚde 
Na aMaZÔNia – ModaLidade doUtorado ProFissioNaL – tur-
ma 2021
a direção do centro de ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 
do Estado do Pará – UEPa torna público que, no período de 11 de maio a 
04 de junho de 2021, o Programa de Pós- Graduação Ensino em Saúde na 
amazônia (PPG-ESa) receberá as inscrições para o Processo Seletivo de 
doutorado, ano acadêmico de 2021.
as referidas inscrições deverão ser realizadas exclusivamente em platafor-
ma online, mediante o preenchimento de ficha de inscrição e submissão da 
documentação pertinente, de acordo com as normas estabelecidas nesta 
chamada Pública.
Mais informações sobre o processo seletivo encontram-se no site www.
uepa.br e outras informações sobre o curso poderão ser obtidas por meio 
do e-mail: selecaoppgesauepa@gmail.com ou na home page https://pagi-
nas.uepa.br/ppgesa/
Belém,05 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 651727
eXtrato do editaL 026/2021-UePa
cHaMada PÚBLica Para Processo seLetiVo
seLeÇÃo do ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eNsiNo eM saÚde 
Na aMaZÔNia – ModaLidade Mestrado - turma 2021.
a direção do centro de ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do 
Estado do Pará – UEPa torna público que, no período de 11 de maio a 04 de 
junho de 2021, o Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Ensino 
em Saúde na amazônia- (PPG-ESa) receberá as inscrições para o Processo 
Seletivo, turma do ano acadêmico de 2021.
as referidas inscrições deverão ser realizadas exclusivamente em platafor-
ma online, mediante o preenchimento de ficha de inscrição e submissão da 
documentação pertinente, de acordo com as normas estabelecidas nesta 
chamada Pública.
Maiores informações no site www.uepa.br e outras informações sobre o 
curso poderão ser obtidas por meio do e-mail: selecaoppgesauepa@gmail.
com ou na Home page https://paginas.uepa.br/ppgesa/.
Belém, 05 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 651940

.

.

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

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 213/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/350402
r E S o l V E:.
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 19/05/2021 
a 17/06/2021, correspondente ao restante dos triênios de 01/10/2015 a 
30/09/2018, para o(a) servidor(a),lUciaNa Maria corrEa MalcHEr . 
aSSiSTENTE Social ,

Matrícula nº. 5888413, lotado, na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
29 de aBril de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 651904

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 212/2021– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/285800 e apresentação do laudo Médico 
nº 71777
r E S o l V E:
coNcEdEr, 10(dEZ) dias de afastamento licENÇa TraTaMENTo dE 
SaUdE , no período 10/03/2021 a 19/03/2021, do (a) servidor MarcElo 
BarroS SaNTiaGo, matrícula: 54195628/1,cargo: MoToriSTa, Órgão: 
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiS Soc TraB EMP E rENda.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 28 
de aBril de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 211/2021– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/281562 e apresentação do laudo Médico 
nº 71779
r E S o l V E:
coNcEdEr, 14 (QUaTorZE) dias de afastamento licENÇa TraTaMEN-
To dE SaUdE , no período 02/03/2021 a 15/03/202, do (a) servidor (a) 
criSTiaNo Maia BorGES. matrícula: 5417813/4, cargo: TEraPEUTa 
ocUPacioNal, Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE aSSiS Soc TraB EMP 
E rENda
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 28 
de aBril de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 651893

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 215/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/281545
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ciTa-
do aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário da 
SEaSTEr e Sr. MarcoS fláVio do roSário riBEiro, motorista, matrí-
cula nº 5938895/1, que se deslocaram ao município de Bujaru, o senhor 
Secretário participará de reunião sobre os Programas de assistência So-
cial, Trabalho, Emprego e renda com a Gestão Municipal e sr. MarcoS fará 
a condução do veículo oficial da SEASTER, no dia 12/03/2021
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, 
30 de dE aBril 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 200/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/360563
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para cada SErVidor ciTado 
aBaiXo:
Maria EliZaBETE coElHo daS NEVES, PSicoloGa, QUE ira rEaliZar 
o dESliGaMENTo dE STHEfaNi dE PaUla coSTa da SilVa, Para rEali-
Zar o coNTaTo da USUaria coM a rEdE dE SErViÇo E coM faMilia-
rES E claUdEMir SiNVal PadilHa TEiXEira , MaT. 5907277. MoToriS-
Ta QUE rEaliZara ViaGEM ao MUNiciPio dE aBaTETUBa No PEriodo 
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dE 20/04/2021, coM oBJETiVo dE acoMPaNHar TEcNico da SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505-8860 216.582 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
15 de aBril 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 651867

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 230/2021/seaster, de 04 de Maio de 2021.
Nomeia representantes dos Municípios na comissão intergestores Bipar-
tite - ciB.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto pelos artigos 130 e 136, caput, e seus pará-
grafos 1º e 5º, da Norma operacional Básica do Sistema Único de assis-
tência Social - NoB/SUaS/2012, aprovada pela resolução nº 33, de 12 de 
dezembro de 2012, do conselho Nacional de assistência Social - cNaS;
coNSidEraNdo o disposto pelo art. 3º, ii e seus parágrafos 1º e 4º, do 
regimento interno da comissão intergestores Bipartite - ciB, aprovado 
pela resolução SEaS/ciB nº 01, de 28 de fevereiro de 2013;
coNSidEraNdo o ofício nº. 004/2021, de 26 de abril de 2021, da Presi-
dência do colegiado Estadual de Gestores Municipais de assistência Social 
do Pará – coEGEMaS/Pa, que informa sobre a nova representação munici-
pal na ciB para o biênio 2021/2023;
rESolVE:
art. 1º - Nomear os gestores municipais abaixo indicados para comporem 
a representação dos Municípios na comissão intergestores Bipartite – ciB:
Metrópole/capital
Titular: alfredo costa cardoso - Belém
Suplente: Nadjalucia oliveira lima - Marabá
Municípios de Grande Porte:
Titular: Marisa Elenice Silva lima - ananindeua
Suplente: Maria das Neves Morais de azevedo – altamira
Municípios de Médio Porte:
Titular: adria lúcia Tavares da Trindade – Santa isabel do Pará
Suplente: ana cristina de albuquerque filho – São Miguel do Guamá
Municípios de Pequeno Porte ii:
1º Titular: Bruno daniel Brilhante dos Santos – almerim
Suplente: ivani da Silva Pereira – Mocajuba
2º Titular: lívia lira de araújo – Tucumã
Suplente: franceline Guimarães calça – cachoeira do arari
Municípios de Pequeno Porte i:
1º Titular: Heitor Márcio Pinheiro Santos – curionópolis
Suplente: Zuleide Maria Pessoa albuquerque – Terra Santa
2º Titular: antônia Veranilde da cunha – Santa luzia do Pará
Suplente: Suellen cardoso da Silva – São caetano de odivelas
art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Belém, 04 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº. 229/2021/seaster, de 04 de Maio de 2021.
Nomeia representantes do Estado na comissão intergestores Bipartite - 
ciB.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto pelos artigos 130 e 136, caput, e seu parágra-
fo 5º, da Norma operacional Básica do Sistema Único de assistência Social 
– NoB/SUaS/2012, aprovada pela resolução nº 33, de 12 de dezembro de 
2012, do conselho Nacional de assistência Social – cNaS;
coNSidEraNdo o disposto pelo art. 3º e parágrafos do regimento interno 
da comissão intergestores Bipartite - ciB, aprovado pela resolução SEaS/
ciB nº 01, de 28/02/2013;
coNSidEraNdo as alterações promovidas pela lei Estadual nº. 8.096, de 
01 de janeiro de 2015, na estrutura administrativa da Secretaria de Estado 
de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr;
rESolVE:
art. 1º - Nomear os servidores abaixo indicados para comporem a repre-
sentação do Estado na comissão intergestores Bipartite – ciB:
i - Titulares:
1. inocêncio renato Gasparim;
2. Valdo divino da Silva filho;
3. Esmerino Neri Batista filho;
4. adonai do Socorro da cruz Gonçalves;
5. ricardo avelino Ganzer;
6. Maria de Nazaré cardoso da costa rocha;
7. luiz celso da Silva.
ii - Suplentes:
1. Maria Evaneide Pantoja da Silva;
2. José cristiano Martins Nunes;
3. fátima do Socorro de Paula Sobrinho Marques;
4. riane reis da Silva;
5. Jarimar dos Santos ferreira;
6. igina do Socorro da Mota Sales;

7. Kleidilena do Socorro andrade Teles.
art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Belém, 04 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 203/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/371925
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor alBErT dE PaUla corrEa, matricula 57234467/ 
1, para responder pela Gerência de Gestão de Pessoas GGP/daf/SEaS-
TEr, em substituição ao titular, EdSoN JoSE coSTa GoUVEa, matricula 
3279812/ 1, que se encontra afastado em gozo de férias no período de 
05/04/2021 a 04/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 de abril de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 651869
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 244 de 03 de Maio de 2021 - rESolVE: conce-
der, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora SilVaNia dE caSSia 
fErrEira da SilVa matrícula nº. 3216977/3, cargo MoNiTor, triênio 
03.01.2014/2017 complemento, período 15.04.2021 à 14.05.2021.
Portaria Nº 247 de 03 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, servidor JoSUE rUa fErrEira matrícula nº. 
57200290/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, triênio 15.07.2008/2011 
complemento, período 01.05.2021 à 30.05.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 652061

.

.

errata
.

Portaria Nº 118 de 11 de FeVereiro de 2021
Publicada em 18.02.2021 – doE Nº 34.495
onde se lê: 05.10.2015/2018
Leia – se: 19.10.2015/2018
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 652017

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

segundo termo aditivo ao contrato n° 09/2019;
data da assinatura: 27 de abril de 2021;
Vigência 28/05/2021 a 27/05/2022.
Justificativa: objeto a prorrogação da Cláusula QUARTA do 1º Termo Adi-
tivo, a qual trata da vigência do contrato administrativo n° 09/2019, con-
forme previsão legal exarada na lei federal n° 8.666/93, art.57, & 1° e 
seus incisos;
Parecer Jurídico: 18/2021 – ProJUr faSEPa;
Valor para o período aditado: r$ 31.992,00 (Trinta e um mil novecentos e 
noventa e dois reais);
contratado: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola - ciEE, cNPJ nº 
61.600.839/0001-55;
ordenador de despesa: MiGUEl forTUNaTo GoMES doS SaNToS JÚ-
Nior/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 651755

.

.

FÉrias
.

Portaria N°260/2021-GP/GrH de 30 de abril 2021
EXclUir da PorTaria Nº215/2021 publicada no doE 34544 de 
07/04/2021, a servidora
abaixo relacionada: 

NoME PEriod. aQUiSiT GoZo iNicio GoZo fiM

Maria lucia ferreira de Souza 19/20 02/05/2021 31/05/2021
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Portaria N°259/2021-GP-GeMPs de 30 de abril 2021
TraNSfErir gozo de férias regulamentares dos servidores abaixo rela-
cionados:

ProcESSo NoME TraNSfErENcia Portaria Nº doE

2021/325262 Jane Teixeira da costa E costa de: 18/01/2021 a 16/02/2021 739/20 34403 de 
12/11/2020Para: 18/05/2021 a 16/06/2021

2021/457652 Virginia da Silva Parente de: 01/07/2020 a 30/07/2020 346/20 34244 de 
04/06/2020Para: 30/04/2021 a 29/05/2021

Portaria N°261/21-GP/GrH de 30 de abril 2021
conceder 30(trinta)dias de férias regulamentares à servidora odilENE dE 
liMa coSTa,matrícula 54197181/1,lotação:caS-i,correspondente ao perí-
odo aquisitivo 25/04/2020 à 24/04/2021,para serem gozadas no período 
de 17/05/2021 á 15/06/2021.
ordenador responsável:luiz celso da Silva.

Protocolo: 652192
Portaria N° 262 /2021-daF/GrH  de 03 de maio  de 2021
coNcEdEr,de acordo com o art.74 da lei 5.810, de 24.01.94, 30(trinta)
dias de férias consecutivos, aos servidores abaixo relacionados:

adenilson rosa de araújo 20/21 15/06/2021 14/07/2021

alberto da Silva Tenorio 20/21 01/06/2021 30/06/2021

alcione Goncalves Gomes 20/21 17/06/2021 16/07/2021

alessandra Nunes de oliveira 20/21 01/06/2021 30/06/2021

alexandre Marcio Melo Silva 19/20 01/06/2021 30/06/2021

alexandre Vieira 20/21 16/06/2021 15/07/2021

aline de Nazare Silva dos Santos 20/21 01/06/2021 30/06/2021

ana amelia dos  Santos faleiro 20/21 17/06/2021 16/07/2021

ana celia Trindade cruz Sousa 20/21 01/06/2021 30/06/2021

ana cleia dos Santos ataide 19/20 01/06/2021 30/06/2021

anderson francisco Benevides farias 20/21 14/06/2021 13/07/2021

andre Silva de oliveira 20/21 15/06/2021 14/07/2021

angela de oliveira Melo reis 20/21 28/06/2021 27/07/2021

angela fernandes de lima  correa 20/21 01/06/2021 30/06/2021

antonia Selma Gomes de Souza 20/21 01/06/2021 30/06/2021

antonio fernando Parente da Silva 20/21 13/06/2021 12/07/2021

antonio ricardo de Brito Junior 20/21 15/06/2021 14/07/2021

augusto Pinho dos Santos Silva 20/21 15/06/2021 14/07/2021

auricelia de fatima dos Santos Pereira 19/20 21/06/2021 20/07/2021

Bruno roberto dos Santos  Jacob 20/21 01/06/2021 30/06/2021

carlos alberto Gaspar oliveira 20/21 01/06/2021 30/06/2021

carlos alberto Parente de oliveira 19/20 16/06/2021 15/07/2021

carmen Eunice ferreira Baia 20/21 01/06/2021 30/06/2021

cleberson Wagner Jardim Pinto 20/21 14/06/2021 13/07/2021

debora cristina Monteiro da Silva Eleres 20/21 01/06/2021 30/06/2021

denilson de Souza cravo 20/21 01/06/2021 30/06/2021

dilma Guimaraes d almeida 20/21 05/06/2021 04/07/2021

diogo Jose Vilhena de araujo 20/21 24/06/2021 23/07/2021

Edson de Jesus frança acioli 20/21 06/06/2021 05/07/2021

Eladio Moura da Silveira 20/21 03/06/2021 02/07/2021

Elias franco lopes 19/20 04/06/2021 03/07/2021

Elis regina Silva lauro 20/21 16/06/2021 15/07/2021

Elizabeth alves avelar 20/21 10/06/2021 09/07/2021

Elizanete lisboa Miranda 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Emerson de Souza Tavares 20/21 02/06/2021 01/07/2021

Eronildes de fátima Pires costa 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Eugenio frota Botelho filho 20/21 17/06/2021 16/07/2021

Ezequiel Gomes do Nascimento 20/21 01/06/2021 30/06/2021

fabio dos Santos da cruz 20/21 15/06/2021 14/07/2021

fabio rodrigues de Souza 20/21 17/06/2021 16/07/2021

flavio augusto Moraes do carmo 20/21 07/06/2021 06/07/2021

francisco Pinto de Moura 20/21 05/06/2021 04/07/2021

Grace Vania Mota dos Santos 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Harid Brito Pontes 19/20 01/06/2021 30/06/2021

ilza Maria da Silva Barbosa 20/21 17/06/2021 16/07/2021

ivana  Passos de Melo antunes costa 19/20 10/06/2021 09/07/2021

izaac de carvalho chagas 19/20 01/06/2021 30/06/2021

izabel Botelho de Menezes 20/21 15/06/2021 14/07/2021

Jane Teixeira da costa e costa 20/21 17/06/2021 16/07/2021

Jhaddy adlai Soares de Souza 20/21 01/06/2021 30/06/2021

João cleber rocha ferreira 20/21 10/06/2021 09/07/2021

Joao Paulo rocha da costa 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Joelson dos Santos Trindade 20/21 15/06/2021 14/07/2021

Jorge cledson Pereira da Silva 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Jorge Ely lobato Pompeu 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Jorge farias da conceição 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Jorgete abreu figueiredo 20/21 16/06/2021 15/07/2021

José antonio lima de farias 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Jose avelino Miranda de Sá 20/21 05/06/2021 04/07/2021

Josecley de Paula alves 20/21 15/06/2021 14/07/2021

Jucicleide Noronha correa 20/21 15/06/2021 14/07/2021

Katia Milene  Barbosa da Silva 20/21 16/06/2021 15/07/2021

Keila cristina do Nascimento Brasil 19/20 01/06/2021 30/06/2021

Keila Vieira Monteiro 20/21 01/06/2021 30/06/2021

laudirene Mendes de alcantara 20/21 14/06/2021 13/07/2021

liane Maria de lima ferreira 20/21 18/06/2021 17/07/2021

ligia Maria Souza campos 20/21 20/06/2021 19/07/2021

lourival Gomes Neves 20/21 09/06/2021 08/07/2021

lucileia Salgado Brito 20/21 15/06/2021 14/07/2021

Marcelo canindé de Sena 20/21 16/06/2021 15/07/2021

Marcio Trindade dos Santos 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Marcos antonio felix de Sousa 20/21 21/06/2021 20/07/2021

Maria almerinda Nascimento 19/20 15/06/2021 14/07/2021

Maria aparecida ferreira de Morais 19/20 15/06/2021 14/07/2021

Maria das Gracas farias 19/20 07/06/2021 06/07/2021

Maria de Nazaré Bentes de oliveira 20/21 15/06/2021 14/07/2021

Maria do carmo de  Souza 20/21 15/06/2021 14/07/2021

Maria do Socorro almeida dos  reis 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Maria do Socorro do  amaral Botelho 20/21 17/06/2021 16/07/2021

Maria do Socorro Guedes Barra 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Maria Eneida Berina 19/20 25/06/2021 24/07/2021

Marilene amaral lopes 20/21 15/06/2021 14/07/2021

Marluce Souza de oliveira 20/21 16/06/2021 15/07/2021

Melquisedeque  Teixeira rodrigues 20/21 16/06/2021 15/07/2021

Michelle regina da conceição freire 20/21 15/06/2021 14/07/2021

ocimar Siqueira Santiago 20/21 01/06/2021 30/06/2021

odalea Maria Pantoja de Souza 20/21 15/06/2021 14/07/2021

osimar Moises da Silva 19/20 05/06/2021 04/07/2021
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Paulo roberto Torres de Souza 20/21 01/06/2021 30/06/2021

raimunda Nonata cravo Trindade 20/21 16/06/2021 15/07/2021

raimundo Gonçalves 20/21 01/06/2021 30/06/2021

raimundo Passos Pereira 19/20 01/06/2021 30/06/2021

rEGEaNE fErrEira dE frEiTaS 20/21 01/06/2021 30/06/2021

regina Selma do Nascimento Borges 19/20 01/06/2021 30/06/2021

renata da costa frança 19/20 01/06/2021 30/06/2021

rilda Valeria correa Silva leal 20/21 01/06/2021 30/06/2021

rinoel Marinho costa de Sousa 20/21 16/06/2021 15/07/2021

rita catia oliveira da  costa 20/21 01/06/2021 30/06/2021

rita Giselle da Silva dias 20/21 14/06/2021 13/07/2021

ronald Joaquim Matos Mourão 20/21 01/06/2021 30/06/2021

rosana de frança araújo 19/20 28/06/2021 27/07/2021

roseane Martins Tavares 20/21 01/06/2021 30/06/2021

roseli Gonçalves ferreira 20/21 16/06/2021 15/07/2021

ruby conceição cruz 20/21 01/06/2021 30/06/2021

ruthe do Espírito Santo Tobias 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Shirley Gonçalves de oliveira 20/21 21/06/2021 20/07/2021

Silvio aluisio Guimaraes Nunes 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Simone Tavares da rocha 20/21 20/06/2021 19/07/2021

Sonia Maria carvalho rebelo 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Tania Maria Santa rosa oliveira 19/20 07/06/2021 06/07/2021

Valdilene almeida dos Santos 20/21 01/06/2021 30/06/2021

Virginia ribeiro araujo de oliveira 20/21 17/06/2021 16/07/2021

Waldiclene Monteiro Borges 20/21 14/06/2021 13/07/2021

Walmir Jose coelho de  andrade 20/21 15/06/2021 14/07/2021

Wenderson dias de Souza 20/21 15/06/2021 14/07/2021

Yeda Maria lobato Pereira 20/21 14/06/2021 13/07/2021

ordenador responsável: luiz celson da Silva
Protocolo: 652256

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

errata
.

errata da Portaria N°. 177/2021-GGP/seJUdH de 29/04/2021, 
publicada no doE n°. 34.572 de 04/05/2021.
onde se lê:

Matrícula Servidor Exercício Período de Gozo
5050618/4 Edna Maria Marques da costa 2021 24/05/2021 a 22/06/2021

Leia-se:
Matrícula Servidor Exercício Período de Gozo

5050618/4 Edna Maria Marques da costa 2021 26/05/2021 a 24/06/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 652023

errata de terMo de FoMeNto Nº 001/2021
Processo: 2021/264096, Publicado no doE nº 34.562 de 26 de abril de 
2021
onde se lê:
aÇÃo: 267698
PTrES: 188211
Plano interno: 20dEf404905
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0301000000
Valor Estimado: r$ 300.000,00

Leia-se:
aÇÃo: 267698
PTrES: 188211
Plano interno: 20dEf404905
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0301000000
Valor Estimado: r$ 300.000,00
ordenador de despesa:
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira

Protocolo: 652203

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 173/2021
oBJETiVo: Para realização de atividades de planejamento de ações de 
cidadania realizada pela prefeitura de Marituba/Pa, no dia 01/05/2021.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marituba/Pa
SErVidor:
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira; carGo: Secretário/SEJU-
dH; MaT: 392871/1; dia: 01/05/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
Maria dE fáTiMa P. carValHo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 651965
Portaria Nº 172/2021
oBJETiVo para realização de atividades de planejamento de ações de cida-
dania realizada pela prefeitura de Marituba/Pa, no dia 01/05/2021.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marituba/Pa
SErVidor:
SidNEY NaSciMENTo MENdoNÇa; carGo: chefe de Gabinete; MaT: 
5858834/1; dia: 01/05/2021; Quantidade de diárias: 0,5
ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM; carGo: Secretário adjunto/SEJUdH; 
MaT: 5958936/1; dia: 01/05/2021; Quantidade de diárias: 0,5
GErlaNdo KliNGEr aMaral SaNTaNa; carGo: coordenador do Núcleo 
de comunicação Social/NcS; MaT: 5903782/6; dia: 01/05/2021; Quanti-
dade de diárias: 0,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 651966
errata de Portaria
o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
Na Errata de PorTaria Nº 84, de 22/02/2021, publicada no doE Nº 
34.561 de 23 de abril de 2021, referente a  Suprimento de fundos:
onde se lê: Prazo de 36 dias
Leia-se: Prazo de 60 dias
José francisco de Jesus Pantoja  Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direito Humanos

Protocolo: 651950

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 031/2021 – BeLÉM, 15 de aBriL de 2021.
Nome: JoSÉ fErNaNdo GoMES JÚNior/Matricula:n°5251788/3/cargo: 
SEcrETário dE ESTado/origem:Belém-Pa/destino: castanhal -Pa/Perí-
odo:07/05/2021 /diária:0,5(meia) /objetivo: visitar a Prefeitura de cas-
tanhal, o projeto do distrito industrial, a companhia Têxtil e a fábrica 
flamboyant
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 651884
Portaria N° 033/2021 – BeLÉM, de 04 de Maio de 2021.
Nome: BrUNo da SilVa caSTro/Matrícula:n°5918069/1/cargo:Mo-
torista/origem:Belém-Pa/destino:Viseu /Pa/Período:dia 10/05/2021 a 
14/05/2021 /diária:4,5 (quatro e meia) /objetivo: conduzir servidores 
desta SEdEME.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 652176
Portaria N° 032/2021 – BeLÉM, de 04 de Maio de 2021.
Nome: UlYSSES fErrEira GoNÇalVES /Matrícula:n° 5946276/1 /car-
go: Motorista/origem: Belém-Pa/destino: castanhal/Pa/Período:dia 
07/05/2021/diária:0,5 (meia)/objetivo:conduzir o Secretário desta SE-
dEME.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 652171
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Portaria N° 030/2021 – BeLÉM, de 03 de Maio de 2021.
Nome:BrUNo da SilVa caSTro/Matrícula:n°5918069/1/cargo:Motoris-
ta/origem:Belém-Pa/destino:abaetetuba/Pa/Período:dia 30/04/2021/di-
ária:0,5 (meia)/objetivo:conduzir os servidores desta SEdEME.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 652143

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 022/2021 – GGa/ sedeMe 
Belém, 04 de maio de 2021.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores rela-
cionados, referente a JUNHo de 2021.

id. func. Nome cargo Período aquisitivo Período de Gozo

5946444/1 aMaNda Garcia dE aViZ GErENTE 12/02/2019 à 
11/02/2020

10/06/2021 à 
09/07/2021

5075823/7 MoNica MarTiNS caVal-
caNTE GErENTE 25/06/2020 à 

24/06/2020
28/06/2021 à 
27/07/2021

73504153/2 GErSoN WaNZElEr ro-
driGUES GErENTE 01/12/2019 à 

30/11/2020
30/06/2021 à 
29/07/2021

5938028/2 rodriGo PiNTo dE MacEdo SEcrETario dE dirEToria 01/12/2019 à 
01/12/2019

01/06/2021 à 
30/06/2021

5946262/1 ViTor JordY dE alMEida SEcrETario dE GaBiNETE 25/01/2020 à 
24/01/2021 

01/06/2021 à 
30/06/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 652080

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 039/2021 – rH/daF
PorTaria dE dESiGNaÇÃo dE fiScal
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2021/401597,r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador lUcaS cESar PaNToJa doS SaNToS, matrí-
cula 5900870/2, ocupante do cargo de Gerente de Patrimônio e Serviços 
Gerais, como fiscal do contrato abaixo relacionado, e como suplente a co-
laboradora lETÍcia GUEdES loBaTo, Gerente de Suprimentos, matrícula 
5930412/2, a contar de 08/04/2021.

Nº do contrato contratado
009/2021 allflEX coMÉrcio E SErViÇoS dE MoBiliário lTda

registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 04 de maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 652041

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
licitação Presencial nº 002/2021-cPl/codEc
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para execução dos 
serviços técnicos de avaliação, revisão e elaboração de laudos imobiliários 
das áreas ocupadas por comunidades no distrito industrial de Barcarena, 
conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I).
critério de Julgamento: Menor Preço Global.
Modo de disputa: fechado.
data da abertura: 26/05/2021 (quarta-feira).
Horário: 09:00h (horário local).
local: Sala de reunião da companhia de desenvolvimento Econômico do 
Pará - codEc, sito à avenida Nazaré, nº 1297, Nazaré, Belém, Pará, Brasil, 
cEP: 66.035-140.
dotação orçamentária: funcional Programática 700201.22.661.1498.7655; 
Elemento de despesa: 339039; fontes: 0261 e 0661.
ordenador responsável: lUTfala dE caSTro BiTar, Presidente da co-
dEc.

disponibilidade do Edital e anexos: exclusivamente pelos sites www.codec.
pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br; e pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br.
informações adicionais pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br ou pelo telefone 
(91) 3236.2884 (4714).
responsável pelo certame: comissão Permanente de licitação da codEc, 
designada pela PorTaria Nº 092/2020-rH/daf, de 23/10/2020, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.386, de 26/10/2020.
Belém (Pa), 03 de maio de 2021.
Jacelís cristine aguiar Borges
Presidente da comissão Permanente de licitação da codEc

Protocolo: 651723

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2021
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por sua Secretária Geral Maria de fáti-
ma Cavalcante Vasconcelos, no âmbito de suas atribuições legais, e consi-
derando Parecer nº 296/2021 da Procuradoria, resolve diSPENSar liciTa-
ÇÃO, em consonância com o disposto art. 24, inciso XX, da Lei nº 8.666/93, 
para contratação da aSSociaÇÃo cENTro dE TrEiNaMENTo dE EdUca-
cao fiSica ESPEcial - cETEfE, sob o cNPJ n° 26.444.653/0001-53, para 
a prestação de Serviços de digitalização e indexação, com o quantitativo de 
417.000 páginas e 7.506 processos administrativos, no valor global anual 
de r$ 81.181,56 (oitenta e um mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta 
e seis centavos).
assinatura: 03/05/2021.
ordenador: Maria de fátima cavalcante Vasconcelos – Secretária Geral da 
JUcEPa.

Protocolo: 651952

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 13/2021
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, 
no uso de suas atribuições legais, resolve raTificar a diSPENSa dE 
LICITAÇÃO nº 13/2021, em consonância com o disposto no art. 26, da 
lei nº 8.666/93, para a contratação da aSSociaÇÃo cENTro dE TrEi-
NaMENTo dE EdUcacao fiSica ESPEcial - cETEfE, sob o cNPJ n° 
26.444.653/0001-53, para a prestação de Serviços de digitalização e inde-
xação, com o quantitativo de 417.000 páginas e 7.506 processos adminis-
trativos, no valor global anual de r$ 81.181,56 (oitenta e um mil, cento e 
oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).
assinatura: 03/05/2021.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa

Protocolo: 651956

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº 04/2021-NGPM credcidadÃo
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de transporte mediante locação de 02 (dois) veículos, descritos na 
ata de registro de Preços 01/2021-ifPa, sem mão de obra exclusiva de 
condutores, para atender as atividades desenvolvidas pelo Programa de 
Microcrédito.
liciTaÇÃo: adesão ao Pregão SrP 09/2020–inst.federal de Educação, ci-
ência e Tec.do Pará-ifPa.
fUNdaMENTo lEGal: art. 15 da lei 8.666/93 e decreto 7.892/2013.
Valor ESTiMado: r$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 26/04/2021.
ViGÊNcia: 26/04/2021 até 25/04/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 960101.11.122.1297.
foNTE: 0101.
coNTraTada: aTlaNTa rENT a car EirEli EPP, com sede na rua oliveira 
Belo nº 840, Bairro Umarizal, cEP 66050-380, Belém-Pará.
cNPJ nº 01.135.910/0001-44.
Belém/Pa, 04 de maio de 2021.
ordenador da despesa: TErcio JUNior SoUSa NoGUEira.
diretor Geral-NGPM credcidadão

Protocolo: 652069
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 30/2020 – tP Nº 18/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
círio construtora e Serviços lTda – cNPJ 08.645.489/0001-60
objeto: Execução do Saldo remanescente da pavimentação da rua 29 de 
dezembro no Município de Salvaterra/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 03/05/2021 a 30/10/2021
data da assinatura: 03/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 652151
1º tac Nº 39/2020 - cP Nº 01/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
círio construtora e Serviços ltda – cNPJ 08.645.489/0001-60
oBJETo: Execução dos serviços de pavimentação para revitalização asfál-
tica do páteo de tráfego da SEfa-iTiNGa, com implantação de balança de 
controle de pesagem de veículos, no Município de dom Eliseu/Pa.
JUSTificaTiVa: acréscimos de serviços, cfe. art. 65, §1º da lei 8.666/93.
Valor da SUPErESSÃo: r$ 24.349,40
Valor do acrÉSciMo: r$ 340.822,25
Valor adiTado: r$ 316.472,85
doTaÇÃo orÇaMENTária: 17101 04.451.1508.7552 0376 449051
daTa da aSSiNaTUra: 04/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Púlbicas

Protocolo: 652046
1º tac Nº 40/2020 - cP Nº 02/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
círio construtora e Serviços ltda – cNPJ 08.645.489/0001-60
oBJETo: Execução dos serviços de pavimentação para revitalização asfál-
tica do páteo de tráfego da SEfa-GUrUPi, com implantação de balança de 
controle de pesagem de veículo, no Município de cachoeira do Piriá/Pa.
JUSTificaTiVa: acréscimos de serviços, cfe. art. 65, §1º da lei 8.666/93.
Valor da SUPErESSÃo: r$ 18.195,53
Valor do acrÉSciMo: r$ 356.044,97
Valor adiTado: r$ 337.849,44
doTaÇÃo orÇaMENTária: 17101 04.451.1508.7552 0376 449051
daTa da aSSiNaTUra: 04/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 652056
3º tac Nº 49/2020 – cV Nº 04/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ
03.137.985/0001-90
construtora Santa Tereza lTda – cNPJ 05.693.333/0001-67
objeto: Execução da conclusão do Sistema de abastecimento de água, no
Município de Pontas de Pedras/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, II da Lei no 8.666/93.
Vigência: 27/04/2021 a 26/07/2021
data da assinatura: 27/04/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 651946
9º tac Nº 53/2016 – cP 37/2015
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001 90
construamec construo agricultura Mecanizada S.a – cNPJ 
22.983.316/0001-83
oBJETo: obras de recuperação e Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 
com cBUQ, na região de integração do caeté, neste Estado, no total de 
50 km.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 
8.666/93 e Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro.
Valor do reequilíbrio: r$ 4.967.328,38
Valor da supressão: r$ 464.576,03
Valor do acréscimo: r$ 3.744.585,65
Valor aditado: r$ 3.280.009,62
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 0101/0301 449051
data de assinatura: 04/05/2021
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 652096

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 273/2021, de 28 de aBriL de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 
5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/420897, de 
22/04/2021 – diSET/SEdoP;
rESolVE:
i – coNcEdEr, ao servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Ma-
trícula nº. 5907413/3; cargo/função: diretor, lotado na diretoria de Políti-
ca Setorial, Suprimento de fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos reais) 
o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
078692 0101 339033 200,00

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

Protocolo: 652260

diÁria
.

Portaria Nº. 272/2021, de 28 de aBriL de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/420897, de 22/04/2021 
– diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao 
servidor abaixo relacionado:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matricula n°. 5907413/3; car-
go/função: diretor.
oBJETiVo: reunião Técnica com gestor municipal e equipe municipal para 
dar continuidade as ações de elaboração do Plano Municipal de Saneamen-
to Básico como prevê o Termo de cooperação Técnica nº 24/2019.
dESTiNo: Santarém/Prainha/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 10 a 14/05/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 652242
Portaria Nº. 284/2021, de 30 de aBriL de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/448579, de 29/04/2021 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº. 5936254/2; 
cargo/função: coordenador.
oBJETiVo: Proceder fiscalização nas obras de execução de serviços de dre-
nagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas na região de interação do 
Marajó - lote 1, nos Municípios de cachoeira do arari, Salvaterra e Soure 
- contrato N°024/2019; conclusão da pavimentação em cBUQ e drenagem 
de vias urbanas rua 29 de dezembro em Salvaterra - contrato N°: 30/2020.
dESTiNo: cachoeira do arari, Salvaterra, Soure/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 10 a 11/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 652218
Portaria Nº. 276/2021, de 29 de aBriL de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/444939, de 
28/04/2021 – difiS/SEdoP;
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao 
servidor abaixo relacionado:
NoME: Wesley fernandes Sarmento, Matrícula nº 5956733/1; cargo/fun-
ção: coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: fiscalizar a obra de conclusão do Sistema de Esgotamento Sa-
nitário, no Munícipio de Breu Branco/Pa, conforme convênio nº 040/2018.
dESTiNo: Breu Branco/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PEriodo: 29 a 30/04/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 652232
Portaria Nº. 252/2021, de 23 de aBriL de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções 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 2021/426557, de 23/04/2021– 
GaBdU/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o dia 30/04/2021, o deslocamento dos servidores abai-
xo relacionados, autorizados a viajarem para o Município de Magalhães 
Barata/Pa, anteriormente concedida para o dia 21/04/2021, conforme 
PorTaria nº 239/2021, de 20/04/2021, publicada no doE nº 34.560, de 
22/04/2021, em virtude de alteração na programação de viagem.

NoME MaTricUla carGo/fUNÇÃo

Valdir Parry acatauassu 5946384/1 Secretário adjunto de Gestão de desen-
volvimento de Urbano

andreson rannyery lima de Sousa 57201117/1 Motorista

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 652275
Portaria Nº. 277/2021 de 29 de aBriL de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções 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 2021/445232, de 28/04/2021 
– difiS/coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao 
servidor abaixo relacionado:
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico desta SEdoP, que irá realizar 
vistorias imobiliárias ao município de Marabá, conforme solicitação do ofí-
cio nº 0437/coaP/GaB/SEdoP.
dESTiNo: Marabá/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 10 a 13/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSÉ
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 652078

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo Nº 2021Ne00769 – coNtra-
to Nº 148/2013
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - cNPJ 
03.137.985/0001-90;
oaSiS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda - EPP - cNPJ 10.845.643/0001-90
oBJETo: construção de Unidade integrada de Polícia – Propaz, no Municí-
pio de Baião, neste Estado.
JUSTificaTiVa:Necessidade de saldar contrato a ser liquidado em favor da 
contratada e a não possibilidade de realização de termo aditivo.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07101 15.451.1508.7552 0301 449051
Valor: r$ 446.139,11
daTa da aSSiNaTUra: 27/04/2021
ordENador rESPoNSaVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 651871

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato N° 12/2021
objeto: Execução de obras e serviços de adequação e ampliação do sis-
tema de abastecimento de água do 3° (terceiro) setor, no Município de 
Belém, no Estado do Pará.
Valor Global: 12.456.211,59 (doze milhões e quatrocentos e cinquenta e 
seis mil e duzentos e onze reais e cinquenta e nove centavos).
data da assinatura: 03/05/2021
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: consan Engenharia ltda.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 651897
coNtrato N° 13/2021
objeto: Execução de obras e serviços de ampliação e revitalização do sistema de 
abastecimento de água de 10° Setor, no Município de Belém, no Estado do Pará.
Valor Global: 11.250.275,65 (onze milhões e duzentos e cinquenta mil e 
duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
data da assinatura: 03/05/2021.
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: consan Engenharia ltda.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 651902

terMo aditiVo a coNtrato
.

3° terMo aditiVo ao coNtrato N° 14/2019
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 30.04.2021, encerrando em 29.04.2022.
data da assinatura: 29/04/2021.
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: Mar e rios Serviços Técnicos, Marítimos e Sub-aquáticos ltda.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 651921
7° terMo aditiVo ao coNtrato N° 16/2016
Objeto: Acréscimos e decréscimos quantitativos, ficam ajustadas as Plani-
lhas do contrato, passando o valor global de r$805.321,59 (oitocentos e 
cinco mil e trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), para 
r$1.006.448,66 (um milhão e seis mil e quatrocentos e quarenta e oito 
reais e sessenta e seis centavos), representando um aumento na ordem de 
24,974753% ao valor inicial do contrato em epígrafe.
data da assinatura: 03/05/2021.
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 651912

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº 09/2021
objeto contratação da Empresa especializada na prestação de serviços de 
telefonia móvel pessoal (SMP) incluindo um sistema informatizado de geren-
ciamento on- line que permita a visualização e gerenciamento de todas as 
linhas móveis contratadas e faturas do Plano corporativo, além da cessão, 
em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com 
as especificações contidas neste Termo de Referência, assim como a trans-
missão de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico 
eventualmente necessário para estes serviços e o fornecimento de sistema de 
Business Intelligence (BI) em conformidade com as especificações, qualidade 
e condições gerais estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edital.
Edital de licitação N° 007/2020 (Pregão Eletrônico) - ata de registro de 
Preços nº 001/2021.
Valor: r$ 16.473,12 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e 
doze centavos).
Programa de Trabalho: 16.122.1297.8338; Plano interno: 412.000.8338-
c; Natureza de despesa: 339039-58, fonte: 0101002156; ação: 232498.
Vigência: 04.05.2021 a 03.03.2022
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x claro Brasil S/a.
data da assinatura: 03.05.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 651847
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

errata
.

errata ao coNtrato Nº10/2021-NGtM, PUBlicada No diário 
oficial Nº34.500, dE 24 dE fEVErEiro dE 2021.
oNde se LÊ:
Vigência : 23/02/2021 a 12/10/2021.
Leia se:
Vigência : 23/02/2021 a 23/02/2022.

Protocolo: 651987
errata ao seGUNdo terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
de Nº009/2018-NGtM, PUBlicado No diário oficial Nº34.509, dE 
05 dE MarÇo dE 2021.
oNde se LÊ:
Belém-Pa, 04 de março de 2021.
Leia se:
Belém-Pa, 01 de março de 2021.

Protocolo: 651984

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

.

oUtras MatÉrias
.

convocação
03/05/2021
Edital de chamamento público no 04/2020.
Solicitamos o comparecimento nesta SEcTET, até ás 12 horas do dia 5 de maio 
de 2021, dos bolsistas a seguir relacionados em cada função prevista no edital 
de chamamento público no 04/2020, credenciados de acordo com a sequên-
cia do resultado de homologação, publicado neste site no dia 22.12.2020, a 
fim de tratar de assunto referente a Seleção Pública. Informamos ainda que 
um e-mail de convocação foi enviado a cada um, dos seguintes candidatos:
coordENador:
rosevany Mendonça Valente
ana cleide fernandes rocha
Maria laudenir freire Santos
aPoio áS aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS:
cirena Mayara Vieira Queiroz
diego José araújo Guimarães
Maria de Nazaré de andrade alencar Guimarães
*Republicado por conter incorreções, no Diário Oficial Nº34.572, de 
04/05/2021.
Belém, 04 de maio de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
Secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica

Protocolo: 651961
editaL de credeNciaMeNto Nº 005/2021
Edital de Credenciamento nº 005/2021 para fins de selecionar organizações 
da sociedade civil interessadas em celebrar parcerias na área de educação su-
perior, por meio da oferta de cursos de graduação (nível superior) nas diver-
sas regiões paraenses, de acordo com a lei federal nº 13.019/2014, decreto 
Estadual nº 1835/2017 e na lei Estadual nº 8.096, de 01/01/2015.
o GoVErNo do ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ES-
Tado ciÊNcia,  TEcNoloGia  E  EdUcaÇÃo  SUPErior  ProfiSSioNal 
E TEcNolÓGica – SEcTET, com fundamento na lei nº 13.019, de 31 de 
Julho de 2014, alterada posteriormente pela lei nº 13.204, de 14 de de-
zembro de 2015, com fulcro no decreto Estadual nº 1.835, de 05/09/2017 
e na lei Estadual nº 8.096, de 01/01/2015, torna público o presente Edital 
de credenciamento de organizações da sociedade civil interessadas em 
celebrar parcerias na área de educação supeior, que tenham por objeto a 
oferta de cursos de graduação (nível superior) nas diversas regiões para-
enses, nos termos e condições a seguir elencados:
1 . ProPÓsito do editaL.
1.1. A finalidade do presente Credenciamento é a seleção de propostas 
para a celebração de futura parceria com o ESTado do Pará, por intermé-
dio da SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo 
SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica - SEcTET, com instituições 
de Ensino Superior sem fins lucrativos, através da formalização de termo 
de colaboração, voltados à consecução de finalidade de interesse público e 
recíproco na área da educação superior, conforme condições estabelecidas 
neste Edital, de modo a ampliar a transparência e publicidade da exigência 
do inciso Vi do art. 30 da lei nº13.019 de 31 de julho de 2014.
1.2. o procedimento de seleção reger-se-á pela lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, pelo decreto estadual 1835, de 05 de setembro de 2017 e pelos 
demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
2. oBJeto.
2.1. o presente Edital tem por objetivo credenciar organizações da sociedade civil 
com atuação na área de educação superior (iES) para realizar ações de apoio à 
SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPErior 
ProfiSSioNal E TEcNolÓGica – SEcTET, voltadas ao fortalecimento da Edu-
cação Superior nos diversos municípios do Estado do Pará, por meio da oferta de 
cursos de graduação nas mais diversas áreas do conhecimento.

2.2. Este Credenciamento não tem por finalidade a seleção de fornecedo-
res visando à aquisição de bens ou a prestação de serviços em favor da 
administração Pública em troca de remuneração, tampouco a disponibiliza-
ção de pessoal para o aparelho administrativo do Estado
3. JUstiFicatiVa
3.1. a SEcTET é órgão da estrutura do Poder Executivo do Estado do Pará res-
ponsável por planejar, coordenar, formular e acompanhar a Política Estadual 
de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Educação Supe-
rior, Profissional e Tecnológica, bem como promover, apoiar, controlar e avaliar 
as ações relativas ao desenvolvimento e ao fomento da pesquisa e à geração 
e aplicação de conhecimento científico e tecnológico no Estado do Pará;
3.2. a SEcTET tem um importante papel de diálogo e coordenação 
com os setores público e privado, endereçando os desafios da produ-
tividade, competitividade e emprego;
3.3. O projeto de governo denominado “Forma Pará: educação profissional 
em nível superior no Estado do Pará” proposto pela SEcTET traz aspectos 
relevantes por recepcionar a necessidade de expansão do ensino de nível 
superior em municípios do Estado, gozando de relevante mérito científico;
3.4. a proposta de expansão dos cursos superiores tem em sua envergadu-
ra o propósito de estimular a pesquisa e a extensão, que completadas com 
o ensino, compõe o tripé da estrutura da atividade científica;
3.5. Verificou-se a necessidade de expansão do programa FORMA PARÁ, 
a fim de abranger o maior número possível de municípios paraenses, com 
a ampliação da oferta de cursos de nível superior, beneficiando, assim, a 
população local por intermédio de sua profissionalização adequada;
3.6. considerando o contexto econômico trazido pelo estado de calami-
dade pública decretada pelos Governos federal e Estadual em razão da 
pandemia da covid-19, a SEcTET busca o apoio do setor privado para a 
consecução dos objetivos previstos neste credenciamento, visando trazer 
incontáveis benefícios a população paraense, através da oferta de cursos 
de nível superior e consequentemente busca-se garantir, através da ade-
quada profissionalização, o emprego e a renda dessas pessoas;
3.7. a lei federal nº 13.019/2014, alterada pela lei federal nº 13.204/2015, 
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil, sendo que o inciso Vi do art. 30 traz hi-
pótese de dispensa do chamamento público, a qual poderá ocorrer no caso 
de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, desde que 
executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas 
pelo órgão gestor da respectiva política;
3.8. o decreto Estadual nº 1835/2017, que regulamenta o regime jurídico 
das parcerias entre a administração Pública Estadual e as organizações da 
sociedade civil, previsto na lei federal nº 13.019/2014, traz igualmente no 
seu bojo a hipótese de dispensa do chamamento público referida.
3.9. Por fim, é importante ressaltar que o objeto desta parceria insere-se 
no Plano Plurianual 2020-2023 do Estado do Pará (lei estadual 8966/2019), 
“Programa Temático Educação Superior- diretriz sociedade de direitos”, 
que tem como objetivo principal garantir o acesso aos cursos de Gradua-
ção a população paraense residente fora do eixo da região metropolitana.
4. da ModaLidade de ateNdiMeNto coNteMPLadas Neste editaL
a) Eixo/Modalidade: Educação Superior cursos em nível de graduação.
b) Metas: Matricular até 1.000 (hum mil) alunos.
c) Público alvo: alunos egressos do Ensino Médio.
d) Período de Execução: até 5 (cinco) anos, considerando o curso a ser ofertado.
e) área de abrangência dos Projetos: Estado do Pará.
f) Certificação: A OSC contemplada deverá realizar eventos de certificação 
em comum acordo com a SEcTET.
5. do PLaNo de traBaLHo.
5.1. a celebração de futuro Termo de colaboração dependerá da apresen-
tação e aprovação de Plano de Trabalho, a ser apresentado nos termos da 
lei federal 13.019/2014 e alterações, nos moldes a seguir:
a) descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o 
nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
b) descrição de metas (qualitativas e quantitativas) a serem atingidas e de 
atividades ou projetos a serem executados;
c) previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das 
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
d) forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumpri-
mento das metas a eles atreladas;
e) definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do 
cumprimento das metas;
f) demonstração de que as despesas relacionadas à execução da parceria 
serão executadas nos exatos termos dos incisos XiX e XX do artigo 42 da 
lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, aliado, ainda, a apresentação de 
MaNifESTaÇÃo EXPrESSa, acerca do conhecimento da total vedação em:
f.1) utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
f.2) em pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recur-
sos vinculados à parceria
g) não se constituirá vedação, o Plano de Trabalho que se erigir com o 
pagamento relativo à:
g.1) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 
inclusive de pessoal próprio da oSc, durante a vigência da parceria, compreen-
dendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço ‐ FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;
g.2) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos 
casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
g.3) custos indiretos necessários à execução do objeto;
h) declaração de pleno conhecimento de que os recursos recebidos em 
decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica 
isenta de tarifa bancária no BaNPará e, mediante as seguintes condições:
h.1) Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
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exigidas para os recursos transferidos.
h.2) Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, 
os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das recei-
tas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Ad-
ministração Pública, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena 
de imediata instauração de Tomada de contas Especial do responsável, 
providenciada via cientificação da Controladoria Geral do Município;
h.3) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realiza-
da mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário 
final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;
h.4) os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta ban-
cária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
6. da coNdUÇÃo do Processo.
6.1. compete a responsabilidade pela análise do pedido de credenciamento 
à comissão Especial de Seleção.
6.2. a comissão Especial de Seleção, responsável pela análise da docu-
mentação, deverá manifestar-se conclusivamente sobre o requerido no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias.
6.3. a comissão Especial de Seleção, objetivando a regular instrução do 
pedido, poderá solicitar documentos complementares e realizar diligências.
6.4. o pedido de credenciamento poderá ser indeferido, cabendo à comissão 
Especial de Seleção informar, por meio de comunicado específico contendo o 
motivo do indeferimento, à organização da sociedade civil sobre a decisão.
6.5.  da decisão de indeferimento caberá recurso, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, conforme cronograma, dirigido ao Secretário de ciência, Tecnologia, 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica. O recurso deverá ser protocoli-
zado através do e-mail ies.credenciamento@gmail.com cabendo à comissão 
Especial de Seleção esclarecer se os motivos que ensejaram o indeferimento 
foram ou não superados. Mantido o indeferimento, a comissão Especial de 
Seleção deverá encaminhar o mesmo à deliberação do Secretário de Estado.
7. das coNdiÇÕes de ParticiPaÇÃo.
7.1. Poderão participar deste Edital de credenciamento as organizações da 
sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, 
inciso i, alíneas “a”, “b” ou “c”, da lei nº 13.019, de 2014 (com redação 
dada pela lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
7.1.a. Somente poderão participar deste Edital as instituições de Ensino 
Superior privadas sem fins lucrativos, que estejam credenciadas pelo Mi-
nistério da Educação (cadastro Nacional de cursos e instituições de Edu-
cação Superior E-MEc- regulamentado pela PorTaria normativa 21, de 
21/12/2017) a ministrar cursos de graduação.
7.1.B. as instituições de Ensino superior (iES) deverão possuir infraestru-
tura de pessoal suficiente para ministrar os cursos ofertados nos muníci-
pios constantes do plano de trabalho, com todas as atividades de aulas, 
orientações, defesas de trabalho de conclusão de curso e de qualificação 
(quando houver), segundo os critérios do MEc/caPES.
7.1.c. as instituições de Ensino Superior (iES) devem possuir conceito 
Preliminar de curso (cPc), no mínimo, em conceito 3 atribuído pelo MEc;
7.1.d. as instituições de Ensino Superior (iES) devem possuir, no mínimo, 
conceito iii no Índice Geral de cursos (iGc) do MEc;
7.1.E. as instituições de Ensino Superior (iES) deverão estar sediadas e 
com representação atuante e reconhecida no Estado do Pará e a oferta dos 
cursos de nível superior se dará de acordo com a abrangência do creden-
ciamento da iES no Município, bem como nos Municípios do entorno.
7.2. Não é permitida a atuação em rede.
7.3. as instituições interessadas, atendidos os requisitos legais, deverão 
apresentar requerimento de credenciamento acompanhado de toda a docu-
mentação elencada no item 9.2 do presente instrumento convocatório, no 
período compreendido entre a 00:00h do dia 13/05/2021 até às 23:59h do 
dia 14/05/2021 através do e-mail ies.credenciamento@gmail.com. É vedada 
a participação neste credenciamento às instituições que se encontrarem em 
ocorrência das vedações previstas no art. 39 da lei nº.13.019/2014.
7.5. Sempre que houver novo(s) credenciado(s) a SEcTET deverá publicar 
os nomes das instituições que tiveram o credenciamento deferido no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis do mês imediatamente subsequente ou dentro do 
próprio mês, discricionariamente, sendo o credenciamento considerado vá-
lido pelo período de 18 (dezoito) meses a contar da data desta publicação.
7.6 a validade do credenciamento está condicionada a manutenção regular 
da documentação apresentada, principalmente das certidões negativas.
7.7. Quando da realização do chamamento Público ou avaliação para dis-
pensa, na fase de apresentação de propostas e planos de trabalho, serão 
exigidos documentos atualizados, caso estejam vencidos.
7.8. o credenciamento poderá ser cassado, tempestivamente, caso apre-
sente pendências na documentação apresentada pelas organizações da 
Sociedade civil (oSc).
8. do Processo de traNsFerÊNcia dos recUrsos e etaPas de seLeÇÃo
8.1. da TraNSfErÊNcia dE rEcUrSoS - - fica autorizada a destinação, 
mediante transferência voluntária, pela SEcTET, de recursos públicos esta-
duais derivados da lei orçamentária vigente.
8.1.1. o valor total de recursos disponibilizados será de até r$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais) considerando uma turma para cada curso constante 
no Anexo IV a serem definidas de acordo com o interesse público. Nos casos 
das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro se-
guinte ao da seleção, a previsão dos créditos necessários para garantir a exe-
cução das parcerias será indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.
8.1.2. o valor teto para a realização do objeto do termo de colaboração é 
de até r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), considerando um curso de 4 
(quatro) anos, até r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cursos com 
5 (cinco) anos de duração. O exato valor a ser repassado será definido no 
termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela oSc, sendo 
considerado os aspectos qualitativos e quantitativos do plano de trabalho, 
inclusive a proposta mais vantajosa para a administração pública.
8.1.3. os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados 

em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição finan-
ceira pública determinada pela administração pública;
8.1.4. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos;
8.1.5. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada 
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e 
à obrigatoriedade de depósito/transferência/débito em conta bancária;
8.1.6. os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta 
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços;
8.1.7. A documentação exigida para fins de transferência de recursos são:
a) requerimento solicitando o repasse de recursos;
b) recibo (02 vias);
c) certidões de regularidade fiscal (federal, Estadual, Municipal), fGTS e 
Trabalhista atualizadas.
8.2. iTENS fiNaNciáVEiS
8.2.1.conforme art. 46 da lei 13.019/2014 e suas alterações poderão ser 
pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:
i - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 
inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de 
impostos, contribuições sociais, fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- fGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas res-
cisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;
ii - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos 
casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
iii- custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a pro-
porção em relação ao valor total da parceria;
iV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à con-
secução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que 
necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
8.2.2. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos 
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública por oca-
sião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos 
do art. 52 da lei federal nº 13.019, de 2014.
8.2.3. o instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponi-
bilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde 
que caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas. a sele-
ção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumen-
to de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito 
subjetivo ao repasse financeiro.
8.3. iTENS NÃo fiNaNciáVEiS. É VEdado:
I - Utilizar os recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
ii - remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor 
ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública estadual 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em 
lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Pará.
9. das etaPas de seLeÇÃo
9.1.o processo dar-se-á em uma etapa.
Etapa Única: QUalificaÇÃo/HaBiliTaÇÃo TÉcNica: objetiva credenciar as 
entidades de natureza privada, sem fins econômicos/lucrativos. O credencia-
mento da entidade será feito mediante inscrição atravé do e-mail ies.credencia-
mento@gmail.com, devendo conter toda documentação e anexos necessários.
9.2. as documentações  necessárias para formalizar o credenciamento de-
verão ser encaminhadas na ordem seguinte:
a) cópia legível das normas de organização interna da iES, em conformidade 
com as exigências previstas no art. 33 e no art. 34 da lei nº 13.019, de 2014
b) cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, regis-
trada na forma da lei;
c) cópia legível comprovante de inscrição no cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita 
federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil 
existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;
d)cópia legível da carteira de identidade ou documento equivalente e cPf 
do representante legal da oSc;
e) comprovação de experiência prévia que pode ser: instrumentos de 
parceria firmados; Relatórios de atividades com comprovação das ações 
desenvolvidas; Publicações, pesquisas e outras formas de produção de co-
nhecimento realizadas pela oSc ou a respeito dela; declarações de expe-
riência prévia e de capacidade técnica;
f) Último Plano de Trabalho da instituição e Último relatório anual de atividades;
g) relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade 
civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio 
eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número 
de registro no cadastro de Pessoas físicas - cPf de cada um deles;
h) certidões que comprovem a regularidade junto as fazendas Nacional e Estadual;
i) certidão negativa de débitos trabalhistas;
j) certidão de quitação plena dos tributos municipais da sede da instituição;
k) certidão de regularidade perante o fGTS (fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
l) cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona 
em endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;
m) declaração do artigo 39 da lei federal nº. 13.019/2014, conforme mo-
delo do anexo ii deste Edital;
n) comprovante de endereço da sede da oSc e dos integrantes 
do seu quadro dirigente;
o) declaração da oSc de inexistência de impedimento de contratar com a 
administração Pública e de regularidade Sicaf/Pa;
p) declaração assinada pelo dirigente máximo da oSc de que não em-
prega em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, 
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perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer atividade, salvo na 
condição de menor aprendiz a partir de 14 anos;
q) declaração do dirigente máximo da oSc pela veracidade das informações;
r) capacidade técnica e operacional para execução do termo de colabora-
ção a ser futuramente efetivado;
s) comprovação de que a instituição Ensino Superior (iES) possui conceito 
Preliminar de curso (cPc), no mínimo, em nível 3 atribuído pelo MEc;
t) comprovação de que a instituição de Ensino Superior (iES) possui, no 
mínimo, conceito iii no Índice Geral de cursos (iGc) do MEc.
u) indicação dos cursos e municípios de interesse para este credenciamento 
conforme anexo iV, sendo que os municípios indicados poderão ser alterados 
pela SECTET com justificativa previamente anunciada às IES interessadas.
9.3. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto, 
as certidões positivas com efeito de negativas.
9.4. doS criTÉrioS dE SElEÇÃo
Quadro 1 – critérios de Seleção

itens critérios apto

(1) Qualidade da
Proposta

oBS.: o não cumprimento 
dos critérios 1.1

a 1.4 implica eliminação da
proposta, por força do 

art. 16,
§2º, incisos ii e iii, do 
decreto nº 8.726, de

2016.

1.1 informações  sobre  ações a serem ( ) Sim
executadas e metas a serem atingidas.  ( ) Não

1.2  indicadores  que  aferirão  o
cumprimento das metas. No caso dos cursos que deverão 

ser oferecido.

( ) Sim
( ) Não

1.3 Prazos para a execução das ações e o cumprimento 
das metas.

( ) Sim
( ) Não

1.4 descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com 
a atividade ou o projeto proposto.

( ) Sim
( ) Não

(2)
 

 adequação
da

Proposta
 

2.1  adequação  da  proposta  aos ( ) Sim
objetivos da política, da ação em que  ( ) Não

se insere a parceria.  

 

 2.2 adequação da proposta ao valor de mercado. ( ) Sim
( ) Não

(3) capacidade Técnico- 
operacional da instituição 

proponente, por meio 
de experiência comprovada 
no portfólio de realizações 
na gestão  de atividades 
ou projetos relacionados 
ao objeto da parceria ou  
de  natureza semelhante.

3.1  Tempo  de  existência  da
instituição:  

·  No mínimo 3 (Tres) anos; ( )
·  até 4 (quatro) anos; ( )

·  até 5 (cinco) anos; ( )
 

·  até 6 (seis) anos; ( )
 

·  acima de 6 (seis) anos. ( )
 

3.2 formação  acadêmica do corpo docente para execução 
das ações:  

·  Possuir título de doutor ou Phd; ( ) Sim
( ) Não

·  Possuir título de mestre; ( ) Sim
( ) Não

·  Possuir título de especialista; ( ) Sim
( ) Não

3.3 apresentar declaração informando se possui atestado 
de capacidade técnica e/ou contrato relacionado ao objeto 

ou de natureza semelhante:
 

·  No mínimo 1(um) atestado; ( )
 

·  2 (dois) atestados; ( )
 

·  3 (três) atestados; ( )
 

·  4 (quatro) atestados; ( )
 

·  acima de 4(quatro) atestados. ( )
 

3.4 apresentar declaração informando se  possui  instala-
ções,  condições

materiais.

( ) Sim
( ) Não

crEdENciada ( ) Sim
( ) Não

10. da ViGÊNcia
10.1. o credenciamento de que trata este Edital terá validade para o período de 
18 (dezoito) meses, podendo ser sucessivamente prorrogado por igual período;
10.2. a prorrogação obriga o gestor a promover a republicação do chama-
mento para o credenciamento, com no mínimo 15 (quinze) dias de antece-
dência, para participação de novas entidades.
11. dos iMPediMeNtos Para a ceLeBraÇÃo de terMos de co-
LaBoraÇÃo, terMos de FoMeNto oU acordos de cooPeraÇÃo 
POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. Ficará impedida de cele-
brar qualquer modalidade de parceria acima referenciada, prevista 
na Lei nº 13.019/2014, a orGaNiZaÇÃo da sociedade ciViL que:

11.1. não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 
autorizada a funcionar no território nacional;
11.2. não tenha como sede de atuação o território do estado do Pará;
11.3. esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
11.4. tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 
dirigente de órgão ou entidade no Estado do Pará, estendendo‐ se a ve-
dação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
11.5. tenha tido as contas rejeitadas pelo Poder Executivo nos últimos 05 
(cinco) anos, exceto se:
11.5.1. for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados;
11.5.2. for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
11.5.3. a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo;
11.6. tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo pe-
ríodo que durar a penalidade:
11.6.1. suspensão de participação em licitação e impedimento de 
contratar coma administração;
11.6.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração pública;
11.6.3. a prevista no inciso ii do artigo 73 da lei 13.019, de 31 de julho de 2014;
11.6.4. a prevista no inciso iii do art. 73 da lei 13.019, de 31 de julho de 2014.
11.7. tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da federação, em deci-
são irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos;
11.8. tenha entre seus dirigentes pessoa:
11.8.1. cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares 
ou rejeitadas por Tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da 
federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos;
11.8.2. julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
11.8.3. considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos i, ii e iii do artigo 12 da lei 8.429, de 02 de junho de 1992.
12. da eVeNtUaL e FUtUra ForMaLiZaÇÃo dos terMos de co-
LaBoraÇÃo coM disPeNsa de cHaMaMeNto PÚBLico.
12.1. o crEdENciaMENTo não condiciona a oSc ao direito líquido e certo ou ex-
pectativa de direito de celebração e formalização de parcerias com o Estado do Pará.
12.2. Em havendo a necessidade da celebração de tais instrumentos, a 
administração Pública adotará as seguintes providências:
12.2.1. indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária 
para execução da parceria;
12.2.2. demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a 
capacidade técnica e operacional da orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil 
foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
12.2.3. aprovação do PlaNo dE TraBalHo, a ser apresentado nos termos 
da lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
12.2.4. emissão de parecer de Órgão Técnico, cuja área lhe seja afeita, 
notadamente acerca das seguintes situações:
12.2.4.1. do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade 
de parceria adotada;
12.2.4.2. da identidade e da reciprocidade de interesse das partes 
na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista na lei 
13.019, de 31 de julho de 2014;
12.2.4.3. da viabilidade de sua execução;
12.2.4.4. da verificação do cronograma de desembolso;
12.2.4.5. da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utili-
zados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos pro-
cedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e 
financeira, no cumprimento das metas e objetivos;
12.2.4.6. da designação do gestor da parceria;
12.2.4.7. da designação da coMiSSÃo dE MoNiToraMENTo E aValia-
ÇÃo da ParcEria;
12.2.5. emissão de parecer jurídico pela assessoria Jurídica da SEcTET 
acerca da possibilidade de celebração da parceria;
12.3. caso a orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil adquira equipamentos 
e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da par-
ceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá 
formalizar promessa de transferência da propriedade ao Poder Executivo 
na hipótese de sua extinção.
12.4. Será impedida de participar como gestor da parceria ou como mem-
bro da coMiSSÃo dE MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo pessoa que, nos 
últimos 05 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 01 
(uma) das orGaNiZaÇÕES da SociEdadE ciVil partícipes.
13. da iMPUGNaÇÃo ao editaL
Até 05 (cinco) dias corridos antes da data fixada para o recebimento do 
credenciamento no sistema pela comissão Técnica de Seleção da SEc-
TET, qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, apresentando 
o pedido no protocolo da SEcTET. Não serão conhecidas as impugnações 
protocoladas fora do prazo estipulado.
14. dos recUrsos adMiNistratiVos
14.1. das decisões proferidas pela comissão Técnica de Seleção da SEc-
TET, caberão recursos administrativos, no prazo de 02 (dois) dias contados 
da publicação do resultado da análise.
14.2. os recursos deverão ser protocolizados através do e-mail ies.creden-
ciamento@gmail.com apresentados em forma de petição, clara e objetiva-
mente, e assinado pelo representante legal da recorrente.
15. dos PraZos
15.1. as oScs interessadas deverão se credenciar apresentando toda docu-
mentação correspondente ao item 9.2 das 00:00h do dia 29/04/2021 até às 
23:59h do dia 30/04/2021 através do e-mail ies.credenciamento@gmail.com
15.2. Não serão aceitos documentos enviados por meio de correspondência 
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nem por meio de mensagens via aplicativo de celular, ficando o correio ele-
trônico ies.credenciamento@gmail.com sendo o veículo oficial deste Edital.
15.3. o presente chamamento público obedecerá ao seguinte cronograma:
Quadro 2 – cronograma do Edital de credenciamento 005/2021 

Etapas Prazos
Publicação do Edital de credenciamento nº 005/2021 no sítio:

www.sectet.pa.gov.br 05/05/2021
Período para recebimento das propostas

através do e-mail: ies.credenciamento@gmail.com
da 00:00h do dia 13/05/2021 até às 23:59h do dia 

14/05/2021
divulgação do resultado no sítio www.sectet.pa.gov.br 19/05/2021
interposição de recursos contra o resultado através de manifesta-

ção via e-mail:
ies.credenciamento@gmail.com

20 e 21/05/2021

análise dos recursos pela comissão de Seleção 24 a 26/05/2021
 

Homologação e publicação do resultado definitivo,  com  divulgação  das  
decisões

recursais proferidas (se houver) no sítio www.sectet.pa.gov.br 31/05/2021

16.da HoMoLoGaÇÃo do resULtado
16.1. a homologação do resultado do julgamento do presente credenciamento de-
verá ser divulgada no endereço eletrônico da SEcTET: http://www.sectet.pa.gov.br;
16.2 - a homologação não gera direito para a organização da sociedade 
civil à celebração da parceria.
17. das disPosiÇÕes Gerais.
17.1. as informações e todos os elementos sobre este credenciamento 
poderão ser obtidos junto à Secretaria de ciência, Tecnologia e Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica.
17.2. A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecno-
lógica reserva-se o direito de alterar ou revogar o presente Edital, por conveniência 
da administração, sem que caiba às instituições o direito a qualquer indenização.
17.3. É facultado à Secretaria promover diligências destinadas a esclarecer 
o processo, bem como, solicitar a comprovação de qualquer informação 
apresentada pela instituição.
17.4.A documentação apresentada para fins de qualificação/habilitação fará parte 
dos autosdo credenciamento e em hipótese nenhuma será devolvida à entidade.
17.5. A relação das entidades credenciadas será publicada no Diário Oficial 
do Estado, na página eletrônica do programa e no portal Transparência Pará.
17.6. o credenciamento de que trata este Edital não estabelece obrigação 
de efetiva celebração de Termo de fomento, Termo de colaboração ou 
acordo de cooperação com as instituições credenciadas, bem como, gera 
nenhuma expectativa de direito quanto à obrigatoriedade de repasse de 
recursos por parte da SEcTET.
17.7. o credenciamento poderá ser anulado a qualquer tempo, desde que 
seja constatada ilegalidade no processo ou revogado por conveniência da 
administração Pública, através de decisão fundamentada.
17.8. os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela SEcTET, ou-
vida a assessoria jurídica e/ou outros órgãos técnicos a seu critério, 
observando-se a legislação aplicável.
17.9. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias úteis da data-limite para envio das propostas, de 
forma eletrônica, exclusivamente através do endereço eletrônico ies.creden-
ciamento@gmail.com (www.sectet.pa.gov.br) com a devida justificativa.
17.10. as impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 
prazos previstos no Edital. as respostas às impugnações e os esclareci-
mentos prestados serão juntados nos autos do processo de credenciamen-
to Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
17.11. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pe-
didos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o 
texto original, alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a 
alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
17.12. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das in-
formações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
credenciamento Público. a falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a elimi-
nação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas 
cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive 
para apuração do cometimento de eventual crime. além disso, caso a des-
coberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o 
fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/
ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da lei nº 13.019, de 2014.
17.13. a administração pública não cobrará das entidades taxa 
para participar deste Edital.
17.14. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quais-
quer outras despesas correlatas à participação no Edital serão de intei-
ra responsabilidade das entidades, não cabendo nenhuma remuneração, 
apoio ou indenização por parte da administração pública.
Belém/Pa, 04 de abril de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
Secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica.

aNeXos

aNEXo i
 rEQUEriMENTo dE crEdENciaMENTo À

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET
Exmo. Secretário de Estado,

Eu, (Nome do representante)  , representante legal da  (nome da oSc)  , localizada no endereço  (endereço da sede da 
oSc)  inscrita no cNPJ_nº , venho solicitar meu credenciamento junto a essa SEcTET, nos termos da lei n. 13.019/2014 

e decreto estadual nº 1.835/2017.
local, de  de 2021.

Nome e assinatura do representante legal e cPf
 

 

aNEXo ii
dEclaraÇÃo dE NÃo ocorrÊNcia daS VEdaÇÕES

(art. 39 da lei nº 13.019/2014 e decreto estadual nº 1.835/2017)
Declaro para os devidos fins, que a(o)  (nome da oSc)_  e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações 

previstas no artigo 39 da lei federal nº 13.019/2014 e no decreto nº 1.835/2017, que possam impedir a celebração da 
Parceria.

local,  de  de 2021.
Nome e assinatura representante legal da oSc. e cPf.

 

aNEXo iii
dEclaraÇÃo SoBrE iNSTalaÇÕES E coNdiÇÕES MaTEriaiS
declaro, em conformidade com o artigo 33, caput, inciso V, alínea “c”, 
da lei nº 13.019/2014 e artigo 23, inciso Viii do decreto estadual nº 
1.835/2017, que a (nome da oSc), dispõe de instalações e outras condi-
ções materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previs-
tos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas
oU
pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições ma-
teriais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
oU
dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento 
das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das me-
tas estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com 
recursos da parceria outros bens para tanto.
oBS: a organização da sociedade civil adotará uma das três redações aci-
ma, conforme a sua situação. a presente observação deverá ser suprimida 
da versão final da declaração.
local, de  de 2021.
Nome e assinatura representante legal da oSc. e cPf. 

aNEXo iV
QUadro dE cUrSoS E MUNicÍPioS aPToS Para crEdENciaMENTo

Eu, (Nome do representante)  , representante legal da  (nome da oSc)  , localizada no endereço  (endereço da sede da 
oSc)  inscrita no cNPJ_nº , venho requerer meu credenciamento no Edital 001/2021 para candidatura de possível oferta 
do(s) curso(s) abaixo relacionado(s) nos municípios previamente elencados a serem definidos de acordo com a Adminis-

tração Pública Estadual, através da SEcTET-Pa, para posterior plano de trabalho:

Nº curso Municípios aptos opções das 
iES

01 administração Nova ipixuna; Ponta de Pedras. (  )
02 análise  e  desenvolvimento  de Sistemas Belém (icoaraci); Baião. (  )
03 arquitetura e Urbanismo Goianésia; redenção; Tucuruí. (  )
04 ciência da computação acará; dom Eliseu. (  )
05 ciências contábeis Nova ipixuna; Xinguara. (  )

06 direito
acará; altamira; Bagre; Bragança; Breves; curuçá;
Nova Ipixuna; Ourilândia do Norte; Rondon do Pará; 

Santana do araguaia; Tucuruí.
(  )

07 Enfermagem
altamira; Bagre; Breves; dom Eliseu; itaituba; Marituba; 

redenção; Tucuruí; Salinópolis; Santana do
araguaia; Santarém.

(  )

08 farmácia acará; Breves; dom Eliseu. (  )
09 fisioterapia Breves; Mocajuba; Portel. (  )
10 fonoaudiologia curuçá; Mocajuba. (  )
11 Gastronomia Ponta de Pedras; Santarém; Tucuruí. (  )
12 Gestão ambiental itaituba; Marituba. (  )
13 Gestão de recursos Humanos altamira; Eldorado do carajás; Goianésia. (  )
14 História (licenciatura) Breves; Ponta de Pedras; (  )
15 Medicina Veterinária Marabá; Novo repartimento; Santana do araguaia; Soure. (  )
16 Nutrição Baião; Breves; Gurupá. (  )
17 odontologia Bragança; Goianésia; Nova ipixuna. (  )
18 Pedagogia dom Eliseu; Gurupá; Novo repartimento. (  )
19 Serviço Social Breves; Nova ipixuna. (  )
20 Turismo Bragança; curuçá; Ponta de Pedras. (  )

local,  de  de 2021.
Nome e assinatura representante legal da oSc e cPf.

Protocolo: 651970
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FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

Portaria
.

Portaria N° 079/2021 – GaBiNete, de 04 Maio 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, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo a instauração do Processo administrativo Sancionatório, designado 
pela PorTaria n.199/2020-GaBiNETE, publicado no doE n. 34.395, de 05/11/2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando cPaS nº010/2021, seq. 57, dos 
autos do processo n.2020/910877, de 03/05/2021, da lavra do Presidente 
da Comissão, em que solicita e justifica a necessidade de prosseguimento 
dos trabalhos processuais referenciados.
rESolVE:
art. 1º ProrroGar a comissão instituída pela PorTaria acima referida, 
para que no prazo de 30 (trinta) dias, seja dada continuidade à investi-
gação e devida conclusão dos trabalhos da comissão, a contar da data 
subsequente ao termino final do último prazo então concedido;
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 04 de Maio de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 651854
Portaria N° 081/2021 – GaBiNete, de 04 de Maio de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os fatos constantes no autos do processo 2019/405205;
coNSidEraNdo o despacho da coordenadoria de controle interno da faPESPa, 
seq. 08, que noticia a possível publicação fora do prazo tempestivo do Termo aditivo 
ao Termo de cooperação n.007/2019 faPESPa/UEPa (Processo n. 2019/405205);
coNSidEraNdo o despacho exarado pela Procuradoria Jurídica da faPES-
Pa, seq. 09, Processo n. 2021/209972;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei no 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, a qual dispõe que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no servi-
ço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância 
ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado ampla defesa;
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa para apu-
rar os fatos constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii - coNSTiTUir a comissão composta pelos servidores, alaNa Maria 
fErrEira BorGES, matrícula nº. 572241169/2, JacQUES doUGlaS NaS-
ciMENTo MoraES, matrícula nº. 5934100/1, e dÉBora NUNES PiMEN-
TEl, matrícula nº. 59116898/1, para, sob a presidência da primeira, apurar 
no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos ocorridos constante nos autos do pro-
cesso acima referenciado, com a identificação dos eventuais responsáveis 
pela publicação fora do prazo tempestivo do Termo aditivo ao Termo de 
cooperação n.007/2019 faPESPa/UEPa, e demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 04 de Maio de 2021
carlos Edilson de almeida Maneschy - diretor-Presidente

Protocolo: 652157
Portaria N° 080/2021 – GaBiNete, de 04 de Maio de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo os fatos constantes no autos dos Processos n. 
2017/38928 e 2020/878510;
coNSidEraNdo os termos do Parecer Jurídico n. 192/2020-ProJUr/
faPESPa, seq. 04, constante nos autos do Processo n.2020/878510;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela coordenadoria de controle in-
terno da faPESPa, seq. 01, Processo n.2020/878/510;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei no 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa para apu-
rar os fatos exarado nos autos do Processo acima referenciado;
ii - coNSTiTUir a comissão composta pelos servidores, lUcaS doS SaN-
ToS caBral dE Sá, matrícula nº. 5931502/1, Maria GláUcia PacHEco 
MorEira, matrícula nº. 5824877/2, e dHYo dENNEr MaGalHÃES SilVa, 
matrícula nº. 5941760/1, para, sob a presidência do primeiro, apurarem 

no prazo incial de 30 (trinta) dias, as irregularidades apontadas nos autos 
do processo acima referenciado, bem como demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 04 de Maio de 2021
carlos Edilson de almeida Maneschy - diretor-Presidente

Protocolo: 652084

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria – Presi Nº. 047, de 30 de aBriL de 2021 - designar NEY 
GoNÇalVES PiNTo, matrícula 3245438, operador de computador, como 
substituto interino de claUdio PorTEla caSTilHo, matrícula 3245942, Ge-
rente de divisão, para função comissionada de Gerente de divisão de Pro-
dução - dPr, subordinada à diretoria de Tecnologia e comunicação - dTc, no 
período de 03/05/2021 a 29/05/2021, em função do gozo de férias do titular. 
ordenador: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empre-
sa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 651713
Portaria Nº 174, de 4 de Maio de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
rodriGo raMoS SilVEira, analista de Suporte - rESPoNSáVEl NÚclEo Pa-
raGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 17/05/2021 a 20/05/2021, à Paragominas-
Pa/Santa Maria/Paragominas-Pa, para MaNUTENÇÃo corrETiVa rEdE METro 
SaNTa Maria do Pará E adEQUaÇÃo iNfraESTrUTUra ESTaÇÃo TElEcoM 
SaNTa Maria do Pará. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 175, de 4 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de Suporte - rESPoNSáVEl 
NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 10/05/2021 a 15/05/2021, 
à Paragominas-Pa/concórdia do Pará - Tomé açu/Paragominas-Pa, para 
SUrVEY TÉcNico Na ESTaÇÃo TElEcoM coNcÓrdia do Pará Para 
VErificar PoSSÍVEiS ProBlEMaS QUE afETaM EQUiPaMENToS, MaNU-
TENÇÃo PrEVENTiVa SiSTEMa rEfriGEraÇÃo ESTaÇÃo TElEcoM To-
MÉ-aÇU E MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa rEdE METro ToMÉ-aÇU E 4 Bo-
caS. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 651995

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2021
a SEEl comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
do tipo MENor PrEÇo GloBal, cujo objeto é contratação de empresa es-
pecializada na locação contínua de automotores terrestre para a Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer (SEEl).
Nova data da abertura: 18/05/2021 às 9h30 (horário de Brasília). local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925454–SEEl–Belém/Pa, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/
Nº(2º Bloco - anexo do dETraN). Bairro da Nova Marambaia. cEP: 66.640-
000.Tel: (91) 3201-2300.
rEcEBiMENTo dE ProPoSTaS: a partir da disponibilização do Edital no 
sistema comprasnet.
oBS1: o Edital poderá ser acessado nos meios: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br ou solicitados por e-mail: liciTacaoseel@hotmail.com.
Belém (Pa), 04 de maio de 2021.
Pregoeira: Walner do Socorro da cruz lima

Protocolo: 652167

FÉrias
.

Portaria Nº 117/2021-seeL, 30 de aBriL de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, considerando art. 74, 
da lei nº 5.810/94, rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares, aos servidores abaixo relacionados:

MaTricUla NoME EXErcÍcio PEriodo
57234846/1 carla dE fáTiMa S. da cUNHa frEiTaS 2019/2020 14/06 a 13/07/2021
5946881/1 BErTiNo lEal BarBoSa NETo 2020/2021 01/06 a 30/06/2021
2015366/1 WalTEr BaTiSTa roSa 2020/2021 01/06 a 30/06/2021

5945684/1 GlENda roBErTa MarQUES diaS 2020/2021 01/06 a 30/06/2021

ordenador: arliNdo PENHa da SilVa.
Protocolo: 652114
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secretaria de estado
de tUrisMo

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº. 084/2021 – GePs/setUr, de 04 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo N° 2021/409218. rESolVE: Tor-
Nar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 076/2021, publicação nº 647681 do doE 
34.561 de 23/04/2021, que concedeu 7 e ½ (sete e meia) diária ao servi-
dor, dEoclÉcio NEVES cordEiro JUNior, ocupante do cargo de Técnico 
de Planejamento e Gestão em Turismo. alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa 
diretor de administração e finanças.

Protocolo: 651929

errata
.

Portaria Nº 079/2021-GePs/setUr de 03 de Maio de 2021
Errata da PorTaria Nº 059/2021 de SUPriMENTo dE fUNdoS, publica-
ção 644781 do doE 34.551 de 14/04/2021. onde lê-se: a utilização do 
suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de 
recebimento. Leia-se: a utilização do suprimento de fundos será no perí-
odo de 60 (sessenta) dias após a data de recebimento. alBiNo JoSÉ da 
SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças.

Protocolo: 651714

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 081/2021-GePs/setUr, de 03 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/446811; rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora rHUaNNE KaroliNE corrEa 
PErEira, matrícula funcional nº 5918655/2, cPf: 028.676.063-06, ocu-
pante do cargo de assessor de comunicação. ii – o valor do suprimento 
corresponde a r$ 1.000,00 (mil reais), para atender a despesa de classi-
ficação: 339033 (Locomoção) e 339039 (Pessoa Jurídica). O valor referido 
no item ii vincula-se ao seguinte prazo: a utilização do suprimento de 
fundos será no período de 30 (Trinta) dias após a data de recebimento, 
devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias após o período de aplicação. alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa diretor 
de administração e finanças.

Protocolo: 651712

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 083/2021-GePs/setUr, de 03 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/450508; rESolVE: conceder 
4 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao Servidor abaixo descrito: NoME: JUliaNNa 
lEiTE SaraiVa, matrícula funcional nº. 57174765/2, ocupante do cargo de 
Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo. oBJ: acompanhar, enquanto 
fiscal do contrato 020/2018, o representante da empresa GMR Inteligência de 
Mercado, em viagem relativa à execução da etapa de pesquisa de demanda 
turística, prevista no plano de trabalho do Plano de Marketing da região turísti-
ca do Baixo Tapajós (parte integrante do antigo Polo Tapajós), incluindo o Par-
que Estadual de Monte alegre (PEMa), para realização de entrevistas e visitas 
técnicas. dESTiNo: Monte alegre, Santarém e Belterra (Pa). PErÍodo: 10 de 
maio de 2021 à 14 de maio de 2021. Valor: r$ 1.068,21 (um mil, sessenta 
e oito reais e vinte e um centavos). alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa diretor 
de administração e finanças.

Protocolo: 651721
Portaria Nº. 082/2021-GePs/setUr, de 03 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/454765; rESolVE: conce-
der 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao Servidor abaixo descrito: NoME: dE-
oclEcio NEVES cordEiro JUNior, matrícula funcional nº. 54197969/1, 
ocupante do cargo de Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo. oBJ: 
realizar visita técnica em ação conjunta com o idEflor-Bio, no interior do 
Parque Estadual Serra das andorinhas. dESTiNo: São Geraldo do araguaia 
(Pa). PErÍodo: 10 de maio de 2021 à 15 de maio de 2021. Valor: r$ 
1.305,59 (um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos). 
alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças.

Protocolo: 651716
Portaria Nº. 080/2021-GePs/setUr, de 03 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/446747; rESolVE: conceder 
4 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora abaixo descrita: NoME: rHUaN-
NE KaroliNE corrEa PErEira, matrícula funcional nº 5918655/2, cPf: 
028.676.063-06, ocupante do cargo de assessor de comunicação. oBJ: 
acompanhar, enquanto integrante da comissão técnica que avalia o objeto 
fruto do contrato 020/2018, o representante da empresa GMr inteligência de 
Mercado, em viagem relativa à execução da etapa de pesquisa de demanda 
turística, prevista no plano de trabalho do Plano de Marketing da região turísti-
ca do Baixo Tapajós (parte integrante do antigo Polo Tapajós), incluindo o Par-
que Estadual de Monte alegre (PEMa), para realização de entrevistas e visitas 
técnicas. dESTiNo: Santarém-Pa. PErÍodo: 10/05/2021 a 14/05/2021. Va-
lor: r$ 1.068,21 (mil e sessenta e oito reais e vinte e um centavos). alBiNo 
JoSÉ da SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças.

Protocolo: 651711

Portaria Nº. 084/2021 – GePs/setUr, de 04 de Maio de 2021
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 076/2021, publicação nº 
647681 do doE 34.561 de 23/04/2021, que concedeu 7 e ½ (sete e meia) 
diária ao servidor, dEoclÉcio NEVES cordEiro JUNior, ocupante do 
cargo de Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo. alBiNo JoSÉ da 
SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças.

Protocolo: 651917

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº 240/2021/GGP/dPG, de 04 de Maio de 2021.
o defensor Público Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 8°, Xi e XXi, da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 
2006; considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/435922; 
rESolVE:
art. 1º designar o defensor Público fláVio cÉSar caNcEla fErrEira, id 
funcional nº 80845945, para responder pela diretoria do interior, no perí-
odo de 03/05/2021 a 14/05/2021 (12 dias) e no período de 13/10/2021 a 
30/10/2021 (18 dias), durante as férias do titular.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 652148
Portaria Nº 239/2021-dPG, de 04 de Maio 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 2020/926986 – dEfPUB - Gabinete da defen-
soria Pública Geral - dP01, de 09/11/2020.
rESolVE: 
Por motivo de incorreção, rETificar a data de afastamento para efeito de 
formalização de aposentadoria Voluntária do defensor Público aNToNio 
roBErTo fiGUEirEdo cardoSo, id. funcional: 3084361/ 1, nos termos 
seguintes:
onde se lê: a contar de 1º de novembro de 2020.
Leia-se: a contar de 12 de novembro de 2020.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 652120

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 216/2021/GGP/dPG, de 28 de aBriL de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro 
de 2006, considerando o que consta no PaE nº 2021/300741, 
rESolVE:
art. 1º designar a Servidora Pública PriScila lorEdaNa fiGUEirEdo 
coUTiNHo PErEira, ocupante do cargo de Técnico de defensoria Pública, 
para exercer suas funções junto ao Núcleo de Prevenção e Enfrentamento 
à Violência de Gênero (NUGEN), especificamente para atendimento no PA-
ráPaZ Mulher/dEaM, a contar de 12.04.2021.
art. 2º revogam-se as disposições em contrário.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 651761

.

.

errata
.

Portaria Nº 234/2021-dPG, de 03 de Maio de 2021. a SUBdE-
fENSora 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 2021/441547. 
rESolVE: 
Por motivo de incorreção, rETificar os aquisitivos de férias, do Servidor 
Público aNdrE oliVEira Bordalo, id. funcional: 80845355/ 1, conce-
didos por meio das PorTarias, abaixo relacionadas, com respectivas pu-
blicações, nos termos seguintes: onde se Lê: 11/12. Leia-se: 10/13. 
PorTaria concessão nº 3.325/13–dPG, de 23/10/13. doe nº 32.510, 
de 29/10/13. onde se Lê: 12/13. Leia-se: 13/14. PorTaria conces-
são nº 1.535/14–dPG de 27/05/14. doe nº 32.652, de 29/05/14. onde 
se Lê: 13/14. Leia-se: 14/15. PorTaria concessão nº 994/15–dPG de 
27/05/15. doe nº 32.896, de 29/05/15. onde se Lê: 14/15. Leia-se: 
15/16. PorTaria concessão nº 1.291/16–dPG, de 26/07/16. doe nº 
33.179, de 28/07/16. onde se Lê: 15/16. Leia-se: 16/17. PorTaria 
concessão nº 946/17–dPG, de 26/05/17. doe nº 33.386, de 01/06/17. 
onde se Lê: 16/17. Leia-se: 17/18. PorTaria concessão nº 2.633/17–
dPG, de 13/12/17. doe nº 33.521, de 20/12/17. onde se Lê: 16/17. 
Leia-se: 17/18. PorTaria interrupção nº 423/18–dPG, de 06/03/18. 
doe nº. 33.574, de 09/03/18. onde se Lê: 16/17. Leia-se: 17/18. Por-
Taria autorização nº 1.843/18–dPG, de 26/09/18. doe nº 33.711, de 
01/10/18. onde se Lê: 16/17. Leia-se: 17/18. PorTaria Transferência 
nº 2.199/18–dPG, de 28/11/18. doe nº 33.751, de 03/12/18. onde se 
Lê: 17/18. Leia-se: 18/19. PorTaria concessão nº 1.060/19–dPG, de 
01/07/19. doe nº 33.911, de 04/07/19. onde se Lê: 17/18. Leia-se: 
18/19. PorTaria Exclusão nº 1.181/19–dPG, de 08/07/19. doe nº 33.921, 
de 15/07/19. onde se Lê: 17/18. Leia-se: 18/19. PorTaria conces-
são nº 1.793/19–dPG, de 22/10/19. doe nº 34.025, de 01/11/19. onde 
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se Lê: 18/19. Leia-se: 19/20. PorTaria concessão nº 418/20–dPG, de 
01/06/20. doe nº 34.244, de 04/06/20. onde se Lê: 18/19. Leia-se: 
19/20. PorTaria Transferência nº 631/20–dPG, de 28/08/20. doe nº 
34.334, de 03/09/20. onde se Lê: 19/20. Leia-se: 20/21. PorTaria 
concessão nº 189/21–dPG, de 29/03/21. doe nº 34.539, de 31/03/21.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 651865

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2021
coNtrato Nº: 016/2019
ProcESSo Nº 2019/111.853 – dP/Pa.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa iMPErador SolUÇÕES coMErcio E SErViÇo lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 15.748.437/0001-85.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA OITAVA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, a con-
tar de 10/05/2021 a 10/02/2022.
daTa aSSiNaTUra: 03/05/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Elemento de despesa: 
339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c GP. Pará: 266598
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: lEaNdro PiSSolaTi,.
cPf/Mf: 722.528.806-78.
ENdErEÇo da EMPrESa: Travessa almirante Wandenkolk, Nº 183 – Uma-
rizal – Belém – Pa cEP 66055-045..
ordENador JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 651842

diÁria
.

Portaria 306/da,04/05/2021. Conceder 12 + 1\2 diária(s) 
a(os) Servidor(es) JUcEMir SiQUEira da SilVa, matrícula 32549, cargo 
TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, roGErio da SilVa PErEira, matrí-
cula 5890906, cargo aUXiliar dE dEfENSoria PÚBlica a, PaUlo afoN-
So dE liMa lHaMaS, matrícula 28770, cargo SEcrETario(a), EdilSoN 
doS SaNToS SilVa, matrícula 5129192, cargo TÉcNico dE dEfENSoria 
PÚBlica a, SErGio aNdrE GoNSalEZ GoMES, matrícula 57201786, car-
go SEcrETario(a), raida rENaTa rEiS TriNdadE, matrícula 57211852, 
cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, liNdEMBErG doS SaNToS 
GUiMarÃES, matrícula 32541431, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚ-
Blica a, JoSE coUTiNHo da SilVa, matrícula 58978791, cargo TÉcNico 
dE dEfENSoria PÚBlica a, diEGo JoSE BarroS, matrícula 57201700, 
cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a, aNa cElia ModESTo 
loPES, matrícula 2009315, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, 
GilBErTo QUEiroZ dE oliVEira , matrícula 572123803, cargo TÉcNi-
co EM dEfENSoria, EliVar loBo alVES, matrícula 57211744, cargo 
MoToriSTa, SidNEY ricardo PErEira dE MorES, matrícula 57190592, 
cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, flaVio MarcElo caValcaNTE 
MoTa, matrícula 5930925-1, cargo PaPiloScoPiSTa, MiGUEl aNGElo 
SilVa doS PraZErES, matrícula 5127513, cargo PaPiloScoPiSTa, JUllY 
HElEN doS SaNToS BaHia caSTro, matrícula 5719.9529/2, cargo PaPi-
loScoPiSTa, aNToNio roNaldo BaTiSTa SoUZa , matrícula 70066161, 
cargo PaPiloScoPiSTa, lUiZ claUdio PaUla dE frEiTaS, matrícula 
56925551, cargo PaPiloScoPiSTa, aNToNio ricardo TEiXEira MoUra 
PaUla, matrícula 5693527, cargo PaPiloScoPiSTa, HidElfraN oliVEi-
ra alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, objetivo ParTiciPar 
dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPriMENTo do PPa fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
BUJarU, período 28/04/2021 a 10/05/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 651848
Portaria 305/da,04/05/2021. Conceder 1 + 1\2 diária(s) a(os) Ser-
vidor(es) PaUlo afoNSo dE liMa lHaMaS, matrícula 28770, cargo SE-
crETario(a), HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, car-
go MoToriSTa, objetivo rEaliZar PrEcUrSÃo EM cUMPriMENTo do 
PPa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a BUJarU, período 26/04/2021 a 27/04/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 651846
Portaria 310/da,04/05/2021. Conceder 1 + 1\2 diária(s) a(os) Ser-
vidor(es) Maria VilMa dE SoUSa araUJo, matrícula 5152909, cargo 
aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, Eric coSTa MarTiNS, matrí-
cula 57207074, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar PrEcUrSÃo EM 
cUMPriMENTo do PPa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Es-
tadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a SaNTarÉM NoVo, perío-
do 29/04/2021 a 30/04/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 651916
Portaria 308/da,04/05/2021. Conceder 1 + 1\2 diária(s) a(os) De-
fensor(es) rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES, matrícula 5931566, 
objetivo ParTiciPaÇÃo Na 84ª SESSÃo EXTraordiNária do cSdP fun-
damento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslo-
car-se de aBaETETUBa a BElEM, período 26/04/2021 a 27/04/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica 
Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 651913

Portaria 307/da,04/05/2021. Conceder 1 + 1\2 diária(s) a(os) De-
fensor(es) rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES, matrícula 5931566, 
objetivo ParTiciPaÇÃEM SESSÃo EXTraordiNária do cSdP fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de aBaETETUBa a BElEM, período 30/04/2021 a 01/05/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 651910
Portaria 309/da,04/05/2021. Conceder 1 + 1\2 diária(s) 
a(os) Servidor(es) Márcia do Socorro BaSToS da coSTa, matrícula 
57173575/02, cargo PSicÓloGo(a), objetivo a PSicÓloGa SE dESloca-
rá dE ParaGoMiNaS Para BElÉM Para ParTiciPar dE TrEiNaMENTo 
No NUGEN Na dEfENSoria Na caPiTal. fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a BE-
lEM, período 29/04/2021 a 30/04/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 651920
Portaria 311/da,04/05/2021. Conceder 2 + 1\2 diária(s) a(os) De-
fensor(es) iSaBElE caSTro da SilVa liMa, matrícula 5957719, objetivo 
rEaliZar iTiNErÂNcia NoS diaS 27 a 29/04 fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de iGaraPÉ-Miri 
a MocaJUBa, período 27/04/2021 a 29/04/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 651924

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 233/2021-GGP-dPG, de 03 de Maio de 2021. a SUB-
dEfENSora 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 2021/389319. rESolVE: aUToriZar, o 
gozo de 19 (dezenove) dias de férias residuais, da Servidora Pública lorENa 
daHaS JorGE dE SoUZa, Matricula: 55589089/ 3, referente ao aquisitivo 
(2016/2017), interrompidos por meio da PorTaria nº 231/2017-dPG, de 
03/08/2017; publicado no doe nº 33.431, de 04/08/2017; com gozo dos dias 
residuais deixado para momento oportuno. Sendo agora autorizado o gozo, 
dos 19 (dezenove) dias residuais, no período de 21/06/2021 a 09/07/2021.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 651862

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 230/2021/GGP/dPG, de 03 de Maio 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, i e Viii, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando a publicação do ato nº 32, de 30 
de abril de 2021, no doE nº 34.571 em 03.05.2021, tendo em vista o que 
consta no PaE nº 2021/228661; rESolVE:
torNar seM eFeito a Portaria nº 124/2021/GGP/dPG, de 18 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.503, em 01.03.2021, que conce-
deu Gratificação por Tempo Integral - GTI no percentual de 70% (setenta por 
cento), à servidora pública BrUNa aUGUSTa SEQUEira dE carValHo, id. 
fUNcioNal nº 8084580, ocupante do cargo de assessora de comunicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 651707

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em Sessão do 
dia 10 de fevereiro de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 61.285
(Processo n.º 51185-5/2018)
assunto: EMBarGoS dE dEclaraÇÃo
Embargante: EliSaBETH aGUiar coNTENTE diaS – ex-Presidente da lo-
teria do Estado do Pará
advogado: PEdro BENTES PiNHEiro filHo – oaB/Pa n.º 3.210
decisão Embargada: acórdão n.º 57.314, de 06/03/2018
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato 63, de 17/12/2012, do riTcE/Pa, conhecer dos Embar-
gos de declaração opostos pela Sra. EliSaBETH aGUiar coNTENTE diaS, 
ex-presidente da loteria do Estado do Pará, e, no mérito, negar-lhe provi-
mento, mantendo-se na íntegra os termos do acórdão recorrido.
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acÓrdÃo N.º 61.286
(Processo nº. 2019/50301-4)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo.
recorrente:  iSMar PErEira da SilVa – Ex-Secretário de Estado de 
Transportes
decisão recorrida: acórdão nº 58.185, de 30.10.2018
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, inciso 
XX, do ato 63, de 17/12/2012 do riTcE-Pa, conhecer do recurso de reconsi-
deração interposto pelo Sr. iSMaEl PErEira da SilVa, Ex-Secretário de Esta-
do de Transportes, cPf:021.279.462-00, e conceder-lhe provimento parcial, 
para reformar o acórdão recorrido excluindo a multa aplicada ao recorrente.
acÓrdÃo N.º 61.287
(Processo n.º 2016/51186-5)
assunto: EMBarGoS dE dEclaraÇÃo
Embargante: EdilSoN cardoSo dE liMa, Ex-Prefeito do Município de Porto de Moz
advogado: JoÃo lUÍS BraSil roliM dE caSTro – oaB/Pa n.º 14.045
decisão Embargada: acórdão n.º 55.915, de 26/07/2016
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato nº 63, de 17.12.2012 do riTcE-Pa, conhecer dos Embar-
gos de declaração opostos pelo Sr. EdilSoN cardoSo dE liMa, Prefeito 
à época do Município de Porto de Moz, e no mérito, dar-lhes provimento, 
com efeitos infringentes, para:
1 - Modificar o item I do dispositivo do acórdão n.º 54.475, e julgar re-
gulares com ressalva, com base no art. 158, inciso ii, do ri-TcE/Pa, 
as contas de responsabilidade do Sr. EdilSoN cardoSo dE liMa, cPf 
142.044.952-49, relativas ao convênio SEPof/fdE n.º 218/2008 celebrado 
com a Prefeitura Municipal de Porto de Moz;
2 - Excluir o item ii do dispositivo do acórdão n.º 54.475, deixando de apli-
car a multa de r$ 1.000,00 (um mil reais), aplicada pela infração à norma 
legal (art. 243, i, “a”, ri-TcE/Pa).
acÓrdÃo N.º 61.288
(Processos n.ºs 52977-6/2019, 52998-0/2019, 53013-0/2019, 53020-
0/2019, 53029-8/2019, 53043-6/2019, 54703-1/2019 e 50656-3/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 34, 
inciso i, parágrafo único, e 35 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, deferir o registro dos atos de nomeações por concurso público em favor 
de iSaBEllE PirES coSTa doS SaNToS, MicHElE dE SoUZa MoNTEiro 
alBiNo, rodolfo JoSÉ NaSciMNETo SaNTaNa, liSE oliVEira daciEr 
loBaTo, PaUlo fErNaNdES MarUQES, NEila dE JESUS riBEiro alMEida, 
adElSoN SilVa dE SoUZa, JoSÉ EliErSoN BarroS coSTa, SUSY ESTE-
faNi doS SaNToS criSTo, HEldEr MarcElo ViEira SaNToS, MiriaNE 
do Socorro PiNHEiro cardoSo, lUcidEa aParEcida rodriGUÊS da 
SilVa, JoBSoN fraNco dE SoUSa, JoÃo filHo SEiXaS MoraES, MariSoN 
JoSÉ GoMES PErNa, daNilo ZoNaS liSBoa MoTa, BENEdiTo dE BElÉM 
caldaS NETo, JorGE alBErTo doS SaNToS Hadad, PaUlo aUGUSTo 
SoUZa PiMENTEl, dYolEdSoN fErrEira carNEiro, rEBEcca cardoSo 
da SilVa, JEffErSoN aMaral dE SoUSa, NaZarÉ do Socorro fErrEira 
PiNHEiro, aldaNYra VENaNcio GoNÇalVES, aNa PaUla BElTrÃo da Sil-
Va, GlEicE HElEM fErrEira rodriGUES, JoSiVaN PErEira doS SaNToS, 
EBiaNa BorGES dE MoUra Paoli, KEcia Maria PaiXÃo doS SaNToS, 
JoSiaNE oliVEira araÚJo, JoSÉ fEliPH do NaSciMENTo SoUSa, liaNE 
alZira SElBacH, JoÃo PaUlo GoNÇalVES dE oliVEira, raYMara Mar-
TiNS dE SoUSa carValHo, GilMar corrEia GoMES, aNdrESSa BEZEr-
ra cirQUEira, NaralicE PErEira GoMES, EliZaNGEla TElES dE araÚ-
Jo MoUra, ildElaNY PErEira carValHo da PaZ, JoNaTHaN HENriQUE 
VarGaS, NadYNE NaSciMENTo doS SaNToS, JoElMa dE SoUSa SilVa, 
JENEPHY THaliTa roSa PaiXÃo, PriScila laMEira SaNToS, daNiEllE 
QUadroS dE oliVEira, daYSElENE SoUSa da SilVa, ElEoNora rEiS dE 
SoUZa PiNHEiro, BrUNo lUiS MoraES SaNToS, lariSSa BriTTES MEN-
cHiK, EdGar HENriQUE SilVa da crUZ, roNald rUaN SErrÃo SiQUEi-
ra, ViViaNE MicHElE fariaS doS SaNToS, GlENda Socorro MalcHEr 
MENdES, Maria lÚcia da SilVa, fErNaNda oliVEira SaNToS, WilliaN 
GoUVEa, raiMUNdo NoNaTo dE SoUZa BoUTH, NiSSY loPES dE SoUSa, 
VaciclEa alVES MarTiNS, GEoVaNi alVES fariaS, EliaKiM carloS Va-
loiS PErEira, aNToNio aUGUSTo da SilVa, SiMoNE dE SoUSa loPES, 
aMaNda rodriGUES fiGUEirEdo, PriScila liMa da SilVa dE BriTo, 
JESSica daYaNNE da SilVa NUNES, JoÃo PaUlo SEaBra NaSciMENTo, 
arTHUr HEldEr BaNdEira alVES, aNaSTacia YVES da SilVa HalHoUl, 
PaMEla raiol rodriGUES, JUlia TriNdadE frEirE, ilKa lETicia dE 
SoUSa alMEida fraNK dE liMa SaGica, ElaiNE roSENo coSTa cUNHa, 
MalENa dE alMEida diaS doS SaNToS, ciro cESar da SilVa loPES, fE-
liPE araUJo diaS, caroliNE dE fáTiMa da MoTa YdoMiNGUEZ, aBiGail 
do PErPErTUo Socorro E SilVa e lUciaNo lira doS SaNToS, aprovados 
em concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.289
(Processos n.ºs 50842-6/2019, 50874-3/2019, 51083-6/2019, 
51179-2/2019, 51211-7/2019, 51407-6/2019, 51428-0/2019, 
51957-9/2019, 51969-2/2019, 53613-7/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, parágrafo único, e 35, da lei complementar nº 81, de 26 de abril 

de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria referentes aos pro-
cessos abaixo identificados:
Processo n.º 50842-6/2019: aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP n.º 0103, de 18/12/2014, em favor de aNToNio rodriGUES da 
COSTA, no cargo de Auxiliar de Laboratório, lotado no Hospital Ofir Loyola;
Processo n.º 50874-3/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 2022, de 06/06/2018, em favor de laUriTa ValES BarBoSa da SilVa, na 
função de assistente administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 51083-6/2019: aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP n.º 2.803, de 03/09/2018, em favor de Maria do roSário dE 
fáTiMa MariNHo da SilVa, na função de Servente, referência i, lotada 
na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 51179-2/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 2.025, de 19/08/2013, em favor de cEcÍlia GoMES da coSTa, no cargo 
de Professora assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 51211-7/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 2424, de 25/07/2018, em favor de raiMUNdo fErrEira doS SaNToS, 
na função de Motorista, lotado na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo n.º 51407-6/2019: aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP n.º 3023, de 19/07/2012, em favor de carloS alBErTo ro-
driGUES doS SaNToS, no cargo de operador de fonia, ref. 7, lotado na 
Secretaria de Estado de Transportes;
Processo n.º 51428-0/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 0904, de 10/04/2013, em favor de Maria dE JESUS cHaGaS, no cargo 
de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 51957-9/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 3696, de 05/12/2018, em favor de Maria iZaBEl corrEa SilVa, na fun-
ção de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 51969-2/2019: aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP n.º 3638, de 03/12/2018, em favor de Maria do Socorro 
MoNTalVÃo dE SoUZa, na função de Servente referência i, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 53613-7/2019: aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP n.º 1191, de 02/05/2019, em favor de NáGila Maria dE MElo 
MariNa, na função de Professor, lotada na Secretaria de Estado de assis-
tência Social, Trabalho, Emprego e renda.
acÓrdÃo N.º 61.290
(Processos n.ºs 51127-1/2019, 51285-3/2019 e 52207-4/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 51127-1/2019: aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP n.º 2705, de 20.09.2018, em favor de MErcEdES da SilVa 
NaSciMENTo, na função de agente de PorTaria, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo n.º 51285-3/2019: aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP n.º 3376, de 23.10.2018, em favor de Maria do Socorro 
SalES dE MoUra, no cargo de agente de PorTaria, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação; e
Processo n.º 52207-4/2019: aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP n.º 3241, de 08.10.2018, em favor de adriNa GaMa E GaMa, 
na função de contínuo, lotada no instituto de Terras do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.291
(Processos n.ºs 2017/52680-2 e 2017/52917-4)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, e art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo n.º 2017/52680-2: Pensão civil consubstanciada na PorTa-
ria PS nº 0091, de 01.02.2017, em favor de JESUiNo doS SaNToS, de-
pendente da ex-segurada Maria raimunda Batista dos Santos;
Processo n.º 2017/52917-4: Pensão civil consubstanciada na PorTa-
ria PS nº 1713, de 01.08.2014, em favor de JoaNa fErNaNdES da ro-
cHa, dependente do ex-segurado João alves da rocha.
acÓrdÃo  Nº. 61.292
(Processos nºs. 2019/51391-4 e 2019/51453-1)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerentes: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento nos art. 34, 
inciso ii, parágrafo único e 35, da lei complementar n° 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo nº 2019/51391-4 – aposentadoria consubstanciada na PorTa-
ria aP nº 0415, de 24/02/2015, em favor de XaNTiPa raNiEri, no cargo de 
auxiliar de operações, lotada na Secretaria de Estado de Transporte; e
Processo nº 2019/51453-1 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0171, de 01/01/2014, em favor de raiMUNdo NoNaTo MElo BarBoSa, no 
cargo de agente de PorTaria, lotado no Secretaria de Estado de Saúde Pública.
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acÓrdÃo N.º 61.293
(Processos n.ºs 51012-2/2019; 51215-0/2019; 51515-
9/2019 e 50123-1/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadorias referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo nº51012-2/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTa-
ria aP nº 2875, de 03/09/2018, em favor de NilZa rUTE alVES da SilVa, 
no cargo de agente administrativo, lotada da Secretaria de Estado de Saúde;
Processo nº51215-0/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTa-
ria aP nº 2279, de 27/08/2014, em favor de aNToNio da rocHa MEN-
doNÇa, no cargo de Vigia, lotada da Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº51515-9/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTa-
ria aP nº 3592, de 29/11/2018, em favor de VENicia coSTa da coSTa, 
na função de Servente ref.i, lotada da Secretaria Estado de Educação;
Processo nº50123-1/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
nº aP nº 2182, de 13/09/2019, em favor de Maria diNa cHaGaS dE SoUSa 
na função de Servente ref. i, lotada da Secretaria Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.294
(Processo n.º 53827-8/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i, 
parágrafo único, e 35 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1-deferir, em caráter excepcional, o registro dos atos de admissão de ser-
vidores temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTado dE EdUca-
ÇÃo – WalKEr raMoS rocHa, JoÃo NaSciMENTo BarroS, JErUliN-
da caMPoS MiraNda, HENriQUE alVES BEZErra JUNior, Maria do 
Socorro fErNaNdES alENcar, afoNSo claYToN fErrEira roliM, 
liNdalVa doS SaNToS MarTiNS, aldo MarTiNS TEiXEira, MariSETE 
PErEira ValENTE e roSElY da TriNdadE NUNES.
2-recomendar à Secretaria de Estado de Educação que, tão logo seja pos-
sível, realize concurso público para a admissão de pessoal necessário para 
o preenchimento das vagas em aberto no quadro de pessoal da secretaria.
acÓrdÃo N.º 61.306
(Processos n.ºs 50814-2/2019, 51214-0/2019, 51812-4/2019, 
51846-3/2019 e 52088-4/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 50814-2/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 2420, de 24.07.2018, em favor de dEoNirES corrEa BoTElHo, na 
função de agente de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo n.º 51214-0/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTa-
ria aP n.º 2196, de 21.08.2014, em favor de ZoMar dE BriTo BorGES, no 
cargo de agente administrativo, lotado na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 51812-4/2019: aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP n.º 222, de 17.01.2019, em favor de ESTrEla PaZUElo, na fun-
ção de agente administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 51846-3/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 1585, de 19.09.2014, em favor de BENEdiTo doMiNGoS da coSTa, no 
cargo de Vigia, ref. i, lotado na Secretaria de Estado de Educação; e
Processo n.º 52088-4/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTa-
ria aP n.º 3445, de 26.11.2018, em favor de oSEiaS roBErTo dE frEiTaS, 
no cargo de Vigia, ref. i, lotado na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.295
(Processos nºs 2019/52069-1, 2019/52142-4 e 2019/52259-5)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador de decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art.191, § 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento nos arts. 
34, inciso ii, parágrafo único e 35 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, deferir os registros dos atos de reformas abaixo discriminados:
Processo nº 2019/52069-1- reforma consubstanciada na PorTaria rE nº 
3602, de 05/12/2018, em favor do cabo PM fraNciSco JorGE MarTiNS fEr-
rEira, pertencente ao efetivo do 9º Batalhão de Polícia Militar – 9º BPM (Breves);
Processo nº 2019/52142-4 - reforma consubstanciada na PorTaria 
nº 0386, de 03/03/2016, em favor do cabo PM lUiZ carloS da rocHa 
PiNHEiro, pertencente ao efetivo da companhia de comando e Serviços 
do comando Geral (Belém);
Processo nº 2019/52259-5 - reforma consubstanciada na PorTaria 
rE nº 0370, de 25/02/2016, em favor do cabo PM JorGE lUiZ dE oliVEi-
ra BriTo, pertencente ao efetivo do 8º BPM (Soure).

acÓrdÃo Nº. 61.297
(Processos nºs 50861-5/2011 e 51310-5/2011)
assunto: adMiSSÕES dE PESSoal
requerente: SEcrETraia dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i, parágrafo único e 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de servi-
dores concursados BrENo rodriGUES dE oliVEira alENcar, JoaQUi 
fEliPE corrEa Garcia, alEXaNdrE SilVa doS SaNToS, lUciaNa doS 
SaNToS riBEiro, THaiSE da SilVa SoUZa, roGErio SilVa E SilVa, 
alESSaNdra GoMES do ESPiriTo SaNTo, Maria dE fáTiMa PaiXÃo dE 
SoUZa, dEiViSoN dE oliVEira riBEiro, alcioNE MarTiNS lEiTÃo, ra-
cHEl GlaUcia dE GÓES MoraES, lUiZ carloS alVES dE SoUSa, Maria 
daS NEVES dE araÚJo riTTEr, roSiaNE doS SaNToS BraGa, MaYSa 
rEiS PaiVa, Sara rodriGUES dE SoUSa foNTiNElE, PaUlo alESSaN-
dro faVacHo BriTo, WalTEr PErEira MiraNda, roMUlo SilVESTrE 
da SilVa frEiTaS, daVid TiNoco lEMoS, fraNciaNE SaNToS da Sil-
Va, EdValdo dE SoUSa NEVES, alaiNE MarTiNS da SilVa, Maria lUci-
dalVa crUZ da SilVa, Marco SEBaSTiÃo PErEira cardoSo, MaNoEl 
SaNTaNa oliVEira, lUciaNa do NaSciMENTo coElHo, Maria do So-
corro oliVEira caSTElo, iraN da SilVa PErEira, JoSiaNE NaZarÉ 
SaNToS dE oliVEira, rodriGo SoUSa dE fiGUEirEdo, MailSoN JoSÉ 
PaiXÃo araÚJo, dENiS rEiS dE SoUSa, roSEliS SilVa da crUZ, WaN-
Na cElli da SilVa SoUSa, diciENE Garcia cardoSo, JadiSoN SaNToS 
daMaScENo, WaGNEr BriTo alVES, SEdiEl JoHNNY alMEida cUNHa, 
aNdrEa do Socorro SoUSa laraNJEira, alMiZa PiNTo aGUiar, PaU-
lo SaNTiaGo dE SoUSa, EliZaNGEla da SilVa GoMES, SUZiaNE dE 
caSSÍa lEiTE dE BriTo, MarliSoN HENriQUE PaiVa frEiTaS, ZUlEiVa 
PErEira MaToS, EliSaNGEla Maria cardoSo GUiMarÃES, oliValdo 
liSBoa dE BriTo JUNior, iVaiNa SaNToS SilVa, clEiToN rodriGUES 
da SilVa, lEilaNE dE aGUiar SilVa, dEBoraH SoUZa doS SaNToS, 
JoUBErT criSTYaN fariaS lira, MarcElo VicTor liSBoa SaNToS, 
ElToN fiGUEirEdo cardoSo, aGENTiNa SaNToS da coSTa, WallacE 
carNEiro dE SoUSa, Maria SaNdra SaNToS dE alMEida, ElEilSoN 
BarroS da SilVa, lilia Maria PEdrodo doS SaNToS, roBErTa loU-
rEiro aNToNY, daNiEla SilVa SalGado, KarollYNa riBEiro dE caS-
Tro, MaiKE JoEl ViEira da SilVa, EUdES dE JESUS da SilVa, rafaEl 
fiGUEira carlETTo, MarlENE MadalENa dE liMa corrÊa VilHolTE, 
SaNTaNa flaViaNa BEZErra dE aBrEU, JoElMa NaSciMENTo dE SoU-
Sa, EliSaNGEla carNEiro SalES, dioB HUdSoN da SilVa liMa, JoSÉ 
WilSoN lá dE QUEiroZ, laUriMarcio da crUZ fiGUEira, lUciaNo 
VaScoNcEloS MaciEl, EliZaNE da SilVa SoUSa, MaUro lUiS PErEira 
doS SaNToS, ViViaNi da coSTa raYol, aNToNia lUcUlENE dE oliVEi-
ra, JoSiaNE dE SoUZa fUrTado, liGia PirES dE araÚJo, BrUNo Jor-
GE VaScoNcEloS dE SoUSa, TárSSio BrUNo colarES SilVa, EliTa 
carValHo doS SaNToS, GEciNalda MElo fErNaNdES, adriaNa liMa 
GoNdiM, rEGiNa cElia rUfiNo SaNToS, darliNda SoUSa doS SaN-
ToS, SilVaNa GoMES GUiMarÃES, rEGilaNE VaScoNcEloS dE SoUSa, 
SUElY BEZErra dE oliVEira, aNdrÉia Maria rocHa SilVa, JUrENil-
Va SilVa doS SaNToS, adriaNE caMPoS JorGE, lUZiaNE dE alMEida 
MaToS, liGia criSTiNa MENEZES ViEira, lEida TÂNia aBrEU BraZ, 
JaZiElMa raMoS SilVa, coNcEiÇÃo Maria dE SoUSa caNTÉ, JUciNEia 
carValHo liMa, MaricEli oliVEira, MariENE da SilVa SoUSa, THiNa 
THrEicY flEXa doS SaNToS, GilVaNilda doS SaNToS riBEiro, aNa 
ZEliNa BENTES PErEira, Maria VaNda doS SaNToS, MiriNalVa QUEi-
roZ lEMoS, Maria EUNicE doS rEiS NUNES, aNToNia aGUiar car-
NEiro, Maria raiMUNda fUrTado doS SaNToS, iriNElMa coSTa da 
SilVa, Maria lUcilEUdE oliVEira SilVa, JociclÉia VaScoNcEloS dE 
araÚJo, JUcilÉia oliVEira da cUNHa, SiMoNE fErNaNdES BErNar-
dES, fraNciSca SHirlEY BEZErra dE alMEida, dEiZE SoUZa NoGUEi-
ra, clEidE dE JESUS cHaGaS SaNToS, EliZaNGEla BarBoSa frEiTaS, 
GiGElda fariaS, EliaNE criSTiNa PESSoa TaVarES, Miria dE aZEVE-
do MoraiS, TaYaNNY MarQUES loPES, EVErToN adaM liMa lEal, Mira 
SElMa cUNHa NoGUEira, roSENilda caSEMiro dE alMEida, adoNai 
MaGalHÃES da coSTa, JUcUValdo rodriGUES NEVES, EdUardo TE-
lES dE oliVEira, roNald dE oliVEira MariNHo, riValdo SilVa fEr-
NaNdES JÚNior, oNÉSiMo JoSÉ MarQUES BENTES, oBEci da SilVa 
coUTiNHo, JoZir da SilVa, JoÃo BoSco doS SaNToS rodriGUES e 
MariNalVa doS SaNToS aNdradE, aprovados em concurso público rea-
lizados pela Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.298
(Processos n.ºs 53050-6/2010, 50873-9/2011, 51621-6/2011 e 
52023-5/2011)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos arts. 34, inciso i, parágrafo único, e 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de servidores 
concursados aliNE rocHa diaS, GrEYcE alEXaNdra SilVa VirGoliNo, 
MoNica NaZarÉ SaNcHES fiGUErEdo ViaNa, Braldo SilVEira Bri-
To, JoSÉ aNTÔNio MorEira JÚNior, aNGEla SoUZa Maia, ValEria 
fariaS Baia, TaTiaNE JaNSEN dE lira, EdilENE ElErES SilVa, EliZia-
rio aNTÔNio NoGUEira NETo, MESSiaS MaNoEl da SilVa aMoriM, 
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adriaNa BarBoSa coSTa, ElZaira fErrEira GoMES, aVEliNo loPES 
fErNaNdES rodriGUES, roGEr BradBUrY, JoSÉ carloS Gaia fUrTa-
do, WaNdErSoN caValcaNTE fErrEira, JEaN PETEr cordEiro, riTa 
dE caSSia da coSTa liMa, aNdrE lUiS SilVa MiraNda, roSiEl rEiS 
dE MElo, cYNara fErNaNda da coSTa falcÃo, alEXaNdrE PaNToJa 
QUiNTaNilHa, JoÃo dE SoUZa coSTa, JaiME clEdEr ModESTo dE aS-
SiS, roSEMarY rodriGUES cordoVil, WalBEr VaScoNcEloS lEal, 
Marcio alESSio coSTa SalES, WaNdErSoN MEdEiroS ValadarES, 
idalEia crUZ SilVa, Marcia cilENa SodrÉ da coSTa MoNTEiro, JÔSE 
lUciaNE doS SaNToS carValHo, ciNTia PaTricia da SilVa MaTNi, 
BrUNa da coSTa lUZ, MaUrÍcio raMoS liNdEMEYEr, fEliPE dE aViZ 
BaTiSTa, rodriGo HENriQUE MacEdo BraGa, faGNEr MoNTEiro Sil-
Va, aNiBal NEVES da SilVa, daYVid caMPoS fErrEira, lUciMaUro al-
BUQUErQUE da cUNHa, lUciaNE do Socorro araÚJo SilVa, EdJaNE 
da coSTa liNS, JEffErSoN HadriEl daS NEVES GUEdES, Maria JoSÉ 
fErrEira BENEVidES, alEXaNdEr fErrEira da SilVa, KEllY WEcE Mi-
raNda dE oliVEira, GErMaNa caMoriM foNTES, EdY carloS rocHa 
caValcaNTE, aNGÉlica lETicia dE SoUZa coSTa, arGENTiNo caMPoS 
dE MElo NETo, iVo VilHENa SarMENTo, ElaNE criSTiNa do carMo 
QUEiroZ, KElEM carla alVES fErro, fraNciNETE BarBoSa corrEa, 
Marco aUrElio diaS SaNToS, PaTricia HElENa da SilVa PErEira, 
SUZaNa claUdia MoNcHErY dE SoUZa, lUciaNa coElHo aNSElMo, 
dEYSE GoMES riBEiro, MaUro lUiS ViTal riBEiro, KariNa SUElY 
fErrEira doS SaNToS, WaGNEr MaGalHÃES WaNdEKoKEN, carloS 
MUrilo MENdES riBEiro, roSiValdo loPES dE MElo, roSiNÉia do 
Socorro diaS rodriGUES, TaliTa dE BriTo da coNcEiÇÃo, JUcilE-
NE da coNcEiÇÃo GoNÇalVES corrEa, alESSaNdra lUiZa SilVa do 
carMo, aNToNiElSoN oliVEira doS SaNToS, VicENTE dE PaUlo ro-
driGUES doS SaNToS, JoSÉ Maria BElo da SilVa, roSEliTa da Sil-
Va cardoSo, lUciElMa loBaTo SilVa, fraNciSco da coSTa, JoSÉ 
Eli GoNÇalVES MoNTEiro, lUcYaNE lEal PaiXÃo, dalToN dE JESUS 
dE carValHo rodriGUES, aNa raQUEl GoMES diaS, PaUlo roBEr-
To dE fiGUEirEdo MElo, JoSÉ carloS fErrEira coSTa, fraNciSco 
dE aSSiS SilVa carNEiro, roSiclEidE da SilVa SoBriNHo, aNTÔNio 
aNdErSoN liMa SilVa, ElZa NaSciMENTo SilVa dE aGUiar, HErBErT 
JUNio rEBElo rÊGo, MaUro lUiZ loBaTo dE VaScoNcEloS, WaNdEr-
SoN aUGUSTo oliVEira dE alMEida, lEiNa criSTiaNE SaNToS Sar-
diNHa, carla filoMENa da SilVa iMBiriBa, ElaiNE da SilVa ara-
NHa TaPaJÓS, dENNEr VirGilio MoUra faNEco, roNaldo adriaNo 
cÂMara PErEira, MarÍlia aNdradE dE carValHo, WaNdErSoN fa-
riaS forTES, PaUlo cEZar JadJiSKi, EliaNa BErNardES dE alMEida, 
clEUSoN aNTÔNio SoarES riBEiro, roSiValdo dE SoUZa liMa, Ma-
ria do Socorro da SilVa alVES, lÚcia Maria TorrES PaVÃo, ElSoN 
MacHado da SilVa, Marcia dE JESUS PiNHEiro PiMENTEl, ValdEcY 
dE SoUZa, ToYa alEXSaNdro THEoS BaPTiSTa doS SaNToS, adEl-
SoN lUiS cardoSo, MarcEliNo loPES corrEa da SilVa JUNior, aNa 
Marcia PErEira da SilVa, fraNciSca aNUNciaÇÃo da SilVa cHaVES, 
iSMar roSSETTE rodriGUES da SilVa, rENaTa rEPolHo doS SaNToS, 
UMBEliNo Sá fiGUEirEdo, Maria liEGE oliVEira do NaSciMENTo, 
doUGlaS EriNaldo SiMEÃo fUrTado, rUTHiNErE riBEiro fariaS, 
JaNicE criSTiNa SaBiNo BaTiSTa, ElBa Maia SilVa, aNTÔNio Valdir 
da coSTa BraNdÃo, adriaNa Marcia SilVa VarÃo, alBErTiNa lUa-
Na froTa dE aNdradE, dUlcirENE ValENTE NETa, EVErlaNio cUNHa 
dE alENcar, JoSÉ dE carValHo dE araUJo JUNior, MarTHa HElENa 
SaNTaNa, PaTrYcK lEE SoEiro caMPoS, raiKa GiUliaNNE BarrETo 
da SilVa rocHa rEiS, GlEidSoN diEGo doS rEiS MoNTEiro, JoSÉ 
fraNciSco doS SaNToS carNEiro JÚNior, roSaNGEla dE SENa Mo-
raES, EdiNaldo PErEira MESQUiTa, PaUlo roBErTo PaNToJa BaNHoS 
JUNior, EMaNUEl fErNaNdo dE aNdradE coSTa, laÉlia dE alMEida 
VaScoNcEloS, lariSSE EMaNUEllE dE oliVEira NEGrÃo, JoSilENo 
araUJo alVES, aUricElia MEdEiroS daS NEVES, ETHiENNE loBaTo 
doS SaNToS, JaciNETH PiNHEiro dE liMa, alEX TadEU MoNTEiro 
PiNa, EliclEUMa SilVa SaNToS, Maria daS GraÇaS MaUES da GaMa, 
JoaNa criSTiNa EVaNGEliSTa coSTa, JoEliNa lUZia rodriGUES PE-
rEira, Maria do Socorro NaSciMENTo lacErda, Maria HEliaNa dE 
SoUZa aMoriM, WESllEY SilVa fErrEira, fáBio SoarES dE alMEi-
daS, KlEBEr HidEo KoNdo KiSHi, fErNaNdo Kalil oliVEira MoNTEi-
ro, dENiSE TEiXEira caSSEB, Maria do roSário MiraNda GoMES, 
VaNESa cardoSo dE aGUiar, GracilEidE BEZErra MoTa, EdNaldo 
alVES raMoS, raiMUNdo GoMES dE SoUZa, EllEN ViViaNE PiNHEiro 
MarVÃo, liliaN SoarES SilVa, GaBriEl PEiXoTo oliVEira, EUNicE 
Maria foNSEca fEiToSa, EriKa ValENTE MoNTEiro, aNa claUdia Ma-
GalHÃES dE oliVEira, raQUEl NaSciMENTo TEiXEira, cHriSTiaNE do 
roSário TEiXEira MENEZES, PaTricia dE liMa fErrEira, raiMUNda 
lESSY GoMES, aNTÔNia arlENE dE SoUSa, JaNicE cHaVES da SilVa, 
claricE SPiES, laÍS MElo da coSTa, NEY araGÃo SilVa, JorGE Ed-
SoN aMoriM diaS, EliElSoN alVES BESErra SilVa, MarcEl fErrEira 
MiraNda, EliaNE da coSTa liMa, Haroldo da SilVa riPardo filHo, 
lEila criSTiNa BESSa da coSTa, floZiNaldo PUrEZa corrEa, NicE 
lUZia doS SaNToS MENdES, cEliaNE rodriGUES diaS, roSiclEiSSY 
oliVEira rEiS, SUEila dE oliVEira GalVÃo, cirlETE dE oliVEira da 
VEra crUZ, TaNia Marcia SoUZa PraTa, WilMa MarQUES dE SoUZa, 
Maria EliZiNETE MoUra dE SoUZa, VaNUZa aMoriM GraNJEira foN-
SEca, EdUVirGENS fErraZ, VaNJa do Socorro dE PiNHo PaiXÃo, ro-
SaNGEla SaNToS dE oliVEira, KaTia SilENE PaSSoS PiNHo, raiMUN-
do ValENTE NETo, Maria do PErPETUo Socorro dE oliVEira Maia, 
claUdEcY fraNciSca do aMaral, SilVia carMo dE alMEida, roMil-
dE cEciM BEZErra, GENiValdo GodiNHo SoUSa, Maria dE NaZarÉ 
MarTiNS GoMES, arlETE PErEira da SilVa, lUciValdo BaTiSTa SilVa, 
ioNE Maria cÂMara da SilVa, aParEcida da coNcEiÇÃo rodriGUES 
dE MElo, allaN alMEida diaS, SUZaNE coSTa liMa, aUrEliaNa fEr-
rEira PiNHEiro, EliEUdE MoUTiNHo MoUra, JorGE aNTÔNio MoNTEi-

ro Maia, JoÃo afoNSo dE SoUZa MoNarcHa JÚNior, KEllY MarTiNS 
da SilVa, aNdErSoN ViEira liMa, Maria dE NaSarÉ MoUra VEraS, 
EliENaY alVES MiNEiro, NilMa EliSa rodriGUES do coUTo, aNTÔNio 
WidENilSoN SilVa diaS e Elci GUMiEr da SilVa, aprovados em concur-
sados público realizado pela Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.299
(Processos n.ºs 50950-8/2017, 52833-1/2017 e 52944-7/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, referen-
tes aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 50950-8/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria rET 
PS n.º 0058, de 02/01/2017, em favor de BrENa YNGrid coSTa MES-
QUiTa e BrUNa NicolY coSTa MESQUiTa, dependentes do ex-segurado 
adonisedec de freitas Mesquita;
Processo n.º 52833-1/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0859, de 01/06/2016, em favor de orlaNdiNo rodriGUES ViEira 
dE MaToS, dependente da ex-segurada Maria José do amaral ramos; e
Processo n.º 52944-7/2017: Pensão consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0909, de 01/09/2016, em favor de Maria Eli cordoVil XaViEr, de-
pendente do ex-segurado José Brilhante Xavier.
acÓrdÃo Nº. 61.300
(Processos nºs 2019/52384-9 e 2019/53547-3)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art. 191, §3º do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos arts. 34, inciso ii, parágrafo único e 35 da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo nº. 2019/52384-9 - aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP nº. 1912, de 21/07/2014, em favor de Maria dE NaSarÉ do 
NaSciMENTo laMEira, no cargo de agente administrativo, lotada na Se-
cretaria de Estado de Educação;
Processo nº. 2019/53547-3 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0760, de 25/02/2014, em favor de Maria dE loUrdES GUiMarÃES BriTo, 
no cargo de agente de PorTaria, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo Nº. 61.301
(Processos nºs. 2017/52811-6 e 2017/53658-8)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§ 3º do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão civil, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo n.  2017/52811-6 – Pensão civil consubstanciada na PorTa-
ria PS nº 0583, de 01 de junho de 2016, em favor de daNilo TriNdadE 
PErEira, dependente da ex-segurada izabete Santos Pereira;
Processo n. 2017/53658-8 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0821, de 01 de setembro de 2017, em favor de Maria daS dorES 
TErra da TriNdadE, dependente do ex-segurado antonio Terra da Trindade.
acÓrdÃo Nº. 61.302
(Processo nº. 51100-1/2019; 51382-3/2019; 51963-7/2019 
e 53607-9/2019)
assunto:  aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentado-
rias referentes aos processos abaixo identificados:
Processo nº 51100-1/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 3227, de 04/10/2018, em favor de roSa Maria dE BriTo SoUZa, na fun-
ção de Professor classe ii, Nível c, lotada da Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 51382-3/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1490, de 04/04/2012, em favor de Edir dE NaZarÉ lUNa aZEVEdo, na 
função de agente de artes Práticas, lotado da Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 51963-7/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTa-
ria aP nº 3524, de 27/11/2018, em favor de lUiZ GUilHErME da SilVa, 
na função de Vigia referência i, lotado da Secretaria de Estado de Educação
Processo nº 53607-9/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
nº aP nº 1949, de 09/08/2013, em favor de Maria cElESTE loBaTo lEÃo, no 
cargo de Professor Especial, Nível i, lotada da Secretaria de Estado de Educação.



 diário oficial Nº 34.573  95 Quarta-feira, 05 DE MAIO DE 2021

acÓrdÃo N.º 61.303
(Processos n.ºs 50366-7/2020, 50381-6/2020, 50997-
0/2020 e 51015-2/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento no art. 34, i e parágrafo único, combinado com o art. 35, da lei 
complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, deferir excepcionalmente o 
registro dos atos de admissão de servidores temporários firmados entre a 
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - aNa claUdia dE 
SoUZa MoUra, aNa claUdia MElo da SilVa oliVEira, aNa iNES SilVa 
da foNSEca, aNa PaUla colarES ViEira Girard, aNa PaUla cUNHa 
da SilVa, aNa PaUla foNSEca BriTo, aNa PaUla SiQUEira da SilVa 
foNSEca, aNdrÉ HolaNda liMa, ÂNGElo Marcio diaS cordEiro, aN-
TÔNio do NaSciMENTo PaZ, SiMoNE SaNTaNa da SilVa, SolaNGE ro-
driGUES loBaTo, SUENNY dE oliVEira fErrEira, TaTiaNa da coSTa 
carTErS, TaTiaNE da SilVa dE SENa, THaila BaPTiSTa lEiTÃo, THaiS 
GoMES caBral, THaiS NaYara doS SaNToS SErra, THaYSa PaiXÃo 
MoUrÃo, ValdETE loPES ValENTE, JoNES roBErTo foNSEca PErEira, 
fraNciSco JUNior NaBiÇa da crUZ, KaTia MaToS da SilVa, Mari-
lia GaBriEllE SaNToS dE MacEdo, rEGiNa SUElY MarTiNS MEirElES, 
HElToN fEliPE PalHETa dE SoUZa, WErVEToN lUiS dE aMoriM coS-
Ta, WilliaM cHrYSTiaN dE MoraES frEiTaS, GaBriEla QUadroS da 
coSTa, alEX doS SaNToS TEiXEira, GaBriEl cHarlES diNiZ dE EMlo, 
HYGor WaGNEr BaTalHa dE SoUSa, rENaTa Maria alMEida doS SaN-
ToS e lorENa carValHo SaNTaNa.
acÓrdÃo N.º 61.304
(Processo n.º 53172-3/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, § 3°, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, defirir excepcionalmente o registro dos atos de 
Admissão de Servidores Temporários, firmados entre a FUNDAÇÃO PÚBLI-
ca ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa – JoSÉ MaUrÍcio 
SoarES PErEira, criSTiaNE PiNTo da SilVa, MarcElo Garcia Gar-
cia, PoliaNa rodriGUES doS SaNToS, PaTrÍcia daS GraÇaS dE SoU-
Za NoGUEira, VaNESSa criSTiNa MESQUiTa lEiTE, JaiME TaVarES dE 
SoUZa NETo, ETTiaNa doS SaNToS arGUEllES, lUciaNa doS SaNToS 
fErrEira e WillaMi HENriQUE frEiTaS liMa.
acÓrdÃo Nº. 61.305
(Processos nºs 2019/51261-6 e 2019/51273-0)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos arts. 34, inciso ii e parágrafo único e 35 da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo nº. 2019/51261-6 - aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP nº. 2746, de 03/09/2018, em favor de ViToria fErrEira da 
TriNdadE, na função de Servente, referência i, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo nº. 2019/51273-0 - aposentadoria consubstanciada na Por-
Taria aP nº 3242 de 08/10/2018, em favor de alTair coSTa da SilVa, na 
função de agente de PorTaria, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.307
(Processos nºs 2017/52652-9 e 2017/53388-5)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 34, 
inciso ii, parágrafo único e 35 da lei complementar nº 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir os registros dos atos abaixo discriminados:
Processo nº 2017/52652-9 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0399, de 02/05/2017, em favor de JoÃo doS SaNToS carNEValE, 
dependente da ex-segurada roseli do Socorro ferreira carnevale;
Processo nº 2017/53388-5 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0449, de 02/04/2013, em favor de arMaNdo doS SaNToS NEPoMU-
cENo, dependente da ex-segurada Maria Sebastiana ferreira Nepomuceno.
resoLUÇÃo N.º 19.249
(Processo nº 2016/50417-8)
assunto:  avaliação do Plano de ação proposto pelo instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV) nos autos da auditoria opera-
cional coordenada com objetivo de analisar a sustentabilidade do Sistema 
de Previdência Social do Estado do Pará.
relator: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa

formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§3º do 
art. 191 do regimento interno)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamen-
to no art. 1º, inciso iV, da lei complementar nº 81/2012:
1. reiterar a recomendação constante no subitem “a” do item 1º do dis-
positivo da resolução TcE/Pa n. 19.107/2019, de modo que o instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará apresente ações e cronograma 
para a efetiva unificação da gestão do Regime Próprio de Previdência do 
Estado do Pará, em conformidade com § 3º do art. 60-a da lei comple-
mentar n. 39/2002, com a redação da lei complementar n. 128/2020;
2. rejeitar o Plano de ação do instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará – iGEPrEV, que deverá apresentar novo plano de ação, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no art. 7º, caput, da Resolução n. 18.494/2013, e modelo de fl. 347 (vol. 
14); em consonância com as razões acima aduzidas e as manifestações da 
Secretaria de controle Externo e do Ministério Público de contas;
3. recomendar ao iGEPrEV que solicite orientação à equipe de auditoria 
deste Tribunal no processo de elaboração do plano de ação, caso entenda 
necessário, devendo, nessa hipótese, informar previamente a este Tribunal 
os servidores que comporão o grupo de contato nesse diálogo institucional.

Protocolo: 649351
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão do 
dia 29 de setembro de 2020, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 60.960
(Processo n.º 2019/53608-0)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará 
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro (art. 191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP nº 1230, de 14.05.2019, em favor de JoÃo 
GUilHErME da SilVa PaSSoS, no cargo de Técnico em Gestão Pública, 
lotado na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Republicado por Retificação

Protocolo: 652305

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

coNVÊNio
.

eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 01/2021
ParTÍciPES: corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico dE coN-
TaS do ESTado do Pará (cG/MPc/Pa) e corrEGEdoria-GEral do Mi-
NiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará (cGJ/MPE/Pa)
oBJETo: estabelecer cooperação técnica para compartilhamento de práticas, 
experiências, acesso a sistemas de informação de atividades e controles, e a 
dados não sigilosos, entre membros e servidores da cG/MPc/Pa e da cGJ/
MPE/Pa, visando ao desenvolvimento institucional por meio de ações con-
juntas, de apoio mútuo, bem como a realização de encontros técnicos para 
aprimoramento de programas de formação e capacitação dos partícipes.
ViGÊNcia: 04/05/2021 a 03/05/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 04/05/2021
rESPoNSáVEiS: Stephenson oliveira Victer, corregedor-Geral do MPc/Pa e 
Manoel Santino Nascimento Júnior, corregedor-Geral de Justiça do MPE/Pa

Protocolo: 652284

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria N.º 0981/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo administrativo 
nº 086/2020-SGJ-Ta, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
em serviços continuados de recepcionista e telefonista, nas dependências do 
Ministério Público do Estado do Pará, para atender a Promotoria de Justiça de 
castanhal, 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 desta, o servidor rafaEl rodriGUES dE 
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SoUZa, 1º Suplente, e a servidora laYS faVacHo BaSToS, 2ª Suplente, de-
vendo atuar como membro da Equipe de apoio a servidora GorETH rocHa 
BorBa coSTa e, no seu impedimento cÉlia Maria dE MoUra BriTo, 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), 03 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 651719

coNtrato
.

Núm. do contrato: 016/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: dispensa de licitação n. 013/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa W N rEBElo ME.
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de Santa luzia do Pará/Pa
data da assinatura: 30/04/2021.
Vigência: 05/05/2021 a 05/05/2022.
Valor global: r$ 6.148,80 (seis mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758;
Elemento de despesa: 3390-40;
fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Protocolo: 651740

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato 025/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 10º
Núm. do contrato: 025/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NoraUTo rENT a car lTda.
objeto: Prestação de serviços de locação de veículos para o município de Belém/Pa.
Justificativa do Aditamento: Consignar que o novo termo final da vigência 
do contrato será dia 12/08/2021, em virtude do efeito legal da suspensão 
de 90 (noventa) dias sofrida pelo referido instrumento contratual, com 
fundamento nos artigos 57, §1º, ii e 79, §5º, da lei 8.666/93.
data de assinatura: 04/05/2021
Vigência do aditamento: -
dotação orçamentária: -
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 651730
eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 5
Núm. do contrato: 075/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NoraUTo rENT a car lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de transporte, incluindo veículos e moto-
ristas devidamente habilitados, sem o fornecimento de combustível, para 
atender a demanda do Ministério Público do Estado do Pará. acréscimo 
ao subitem 4.1, constante da cláusula Quarta do contrato original, de 01 
(um) veículo com motorista, nos termos do art. 65, i, b e §1º da lei nº 
8.666/1993, e cláusula Sexta, item 6.1, do contrato nº 075/2018.
data de assinatura: 30/04/2021.
Vigência do aditamento: -
Valor do aditamento para 24 meses: r$120.000,00 (cento e vinte mil reais).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494. 8758 - Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
Elemento de despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 651982

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 003/2019
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do convênio: 003/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o BaNco BradESco S.a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: realização de consignação em folha de 
pagamento de parcelas referentes a empréstimos e financiamentos concedidos 
pelo BaNco BradESco S/a aos membros e servidores do MiNiSTÉrio PÚBli-
co. Prorrogação do prazo de vigência e alteração de representante legal.
data de assinatura: 30/04/2021.
Vigência do aditamento: 26/06/2021 a 25/06/2022.
dotação orçamentária: -
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Protocolo: 651733

diÁria
.

Portaria N.º 0917/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o Processo Judicial n.º 0003264-97.2019.8.14.0000 em 
trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Procurador de Justiça ar-
MaNdo BraSil TEiXEira para atuar no Processo Judicial  n.º 0003264-
97.2019.8.14.0000 podendo tomar todas as medidas que entender cabí-

veis e necessárias a instrução processual, inclusive, investigar, requisitar 
diligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir notifi-
cações e intimações, realizar oitivas para colheitas de informações e es-
clarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que 
deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, interpor e con-
trarrazoar recursos em todos ao graus e instâncias jurídicas até o final do 
processo, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem ao réu 
e pessoas envolvidas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 22 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria N.º 0948/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 756/2020-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 22/04/2020,protocolo 102831/2020, conforme abaixo relacionada:
NoME: ricardo alBUQUErQUE da SilVa
carGo/fUNÇÃo: ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
MaTrÍcUla: 999.046
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 10/03/2020 - 12/03/2020
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - ii Encontro dos ouvidores do Minis-
tério Público
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 27 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0949/2021-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 nº110586/2021 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): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/04/2021 - 30/04/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
ordENador(a) da dESPESa: antonio Eduardo Barleta de almeida, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 28 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0951/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 385/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 27/04/2021,protocolo 104964/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá
dESTiNo(S): dom Eliseu/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2021 - 10/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 28 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0952/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 383/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 27/04/2021,protocolo 105077/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá
dESTiNo(S): dom Eliseu/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2021 - 10/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 28 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0953/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 498/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 27/04/2021,protocolo 105728/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 12/03/2021 - 12/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 28 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0954/2021-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 nº110526/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla SUElY dE araUJo alVES caMacHo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Sebastião da Boa Vista
MaTrÍcUla: 999.2463
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Sebastião da Boa Vista - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 04/05/2021 - 07/05/2021, 18/05/2021 - 21/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: antonio Eduardo Barleta de almeida, em 
exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 28 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0955/2021-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 nº110089/2021 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): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/04/2021 - 30/04/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral, 
na realização de correição ordinárianos cargos da PJ de Santa izabel.
ordENador(a) da dESPESa: antonio Eduardo Barleta de almeida, em 
exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 28 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0957/2021-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 nº110088/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/04/2021 - 30/04/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral, 

na realização de correição ordinária nos cargos da PJ de Santa izabel.
ordENador(a) da dESPESa: antonio Eduardo Barleta de almeida, em 
exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 28 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0958/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 592/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 27/04/2021,protocolo 106765/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 12/03/2021 - 12/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 28 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0959/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 591/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 27/04/2021,protocolo 106585/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Baião
MaTrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Baião
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2021 - 20/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 28 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0960/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 590/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 27/04/2021,protocolo 106509/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de itaituba
MaTrÍcUla: 999.2331
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: itaituba
dESTiNo(S): rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2021 - 10/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 28 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0968/2021-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 nº110687/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de itaituba
MaTrÍcUla: 999.2331
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 04/05/2021 - 05/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 29 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria N.º 0969/2021-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 nº110657/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdiNo liMa dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de faro
MaTrÍcUla: 999.2751
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: faro - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 04/05/2021 - 05/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 29 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0977/2021-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 nº110872/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.298fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 10/05/2021 - 14/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro 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, 03 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0978/2021-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 nº110800/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa SEVEriNo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de cametá
MaTrÍcUla: 999.1533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: cametá - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 30/04/2021 - 30/04/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 03 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0979/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 440/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 29/04/2021,protocolo 105417/2021, conforme abaixo relacionada:
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
dESTiNo(S): água azul do Norte/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2021 - 19/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 03 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 651981

FÉrias
.

Portaria N.º 0209/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109228/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promo-
tora de Justiça MariEla corrÊa HaGE, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0210/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109257/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor 
de Justiça NadilSoN PorTilHo GoMES, estabelecidas pela PorTaria n.º 
0068/2021-MP/SUB-Ji, no período de 01 a 30/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0211/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109282/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promotora 
de Justiça aMaNda lUciaNa SalES loBaTo, estabelecidas pela PorTaria 
n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0212/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109301/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promotora 
de Justiça roSÂNGEla cHaGaS dE NaZarÉ, estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 09/04 a 08/05/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria N.º 0213/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109306/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promotora 
de Justiça ViViaNE VEraS dE PaUla coUTo, estabelecidas pela PorTaria 
n. 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0214/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 103914/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Procurador 
de Justiça ricardo alBUQUErQUE da SilVa, estabelecidas pela PorTaria 
n.º 3.564/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0215/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109373/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promotora de 
Justiça aNa Maria MaGalHÃES dE carValHo, estabelecidas pela PorTaria 
n.º 702/2021-MP/PGJ, no período de 01 a 30/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0216/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109442/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promo-
tor de Justiça BrUNo alVES cÂMara,  estabelecidas pela PorTaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 26/04 a 25/05/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria N.º 0217/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109824/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Promo-
tor de Justiça THiaGo riBEiro SaNaNdrES, estabelecidas pela PorTaria 
n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 05/04 a 04/05/2021, a contar de 
12/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0218/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109338/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Promo-
tor de Justiça JoHN lUKE VilaS BoaS carr, estabelecidas pela PorTa-
ria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/04/2021, a contar de 
19/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0219/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109993/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Pro-
motora de Justiça daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa, estabelecidas pela 
PorTaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 08/09 a 07/10/2021, 
para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 651708

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 0220/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de saú-
de, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 6/7/2006.
alfrEdo MarTiNS dE aMoriM - Período: 20 a 26/4/2021 (Protocolo nº 110199/2021)
aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ - Período: 26/4/2021 a 11/5/2021 
(Protocolo nº 109453/2021)
carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado doS SaNToS - Período: 7 a 
16/4/2021 (Protocolo nº 109672/2021)
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa - Período: 5 a 12/4/2021 (Protocolo 
nº 109503/2021)
daNiElla Maria doS SaNToS diaS - Período: 13 a 16/4/2021 (Protocolo 
nº 109866/2021)
daNiElla Maria doS SaNToS diaS - Período: 19 a 23/4/2021 (Protocolo 
nº 110120/2021)
diEGo liBardi rodriGUES - Período: 19 a 25/4/2021 (Protocolo nº 110143/2021)
ESTEVaM alVES SaMPaio filHo - Período: 12/4/2021 a 11/5/2021 (Pro-
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tocolo nº 109840/2021)
GaBriEla rioS MacHado - Período: 23/4/2021 a 12/5/2021 (Pro-
tocolo nº 110423/2021)
liZETE dE liMa NaSciMENTo - Período: 5 a 19/4/2021 (Protocolo 
nº 109590/2021)
liZETE dE liMa NaSciMENTo - Período: 20/4/2021 a 4/5/2021 
(Protocolo nº 110318/2021)
Maria cÉlia filocrEÃo GoNÇalVES - Período: 5 a 11/4/2021 
(Protocolo nº 109504/2021)
Maria cÉlia filocrEÃo GoNÇalVES - Período: 16 a 30/4/2021 
(Protocolo nº 110033/2021)
SaMUEl fUrTado SoBral - Período: 5 a 11/4/2021 (Protocolo nº 
109511/2021)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0221/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados, licença por luto, com fulcro 
no art. 137 da lei complementar Estadual nº. 057, de 06/07/2006.
PriScilla TErEZa dE araUJo coSTa MorEira - Período: 13 a 
20/04/2021 (Protocolo nº 110148/2021)
JoSE aUGUSTo NoGUEira SarMENTo - Período: 12 a 19/04/2021 
(Protocolo nº 109874/2021)
JUlio cÉSar SoUSa coSTa - Período: 20 a 27/04/2021 (Protocolo 
nº 110775/2021)
ViViaNE VEraS dE PaUla coUTo - Período: 22 a 29/04/2021 (Pro-
tocolo nº 110402/2021)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 651734
Portaria N° 05/2021-MP/3ªPJsiP
Extrato da PorTaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 05/2021-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a instau-
ração do Procedimento administrativo nº 05/2021-MP/3ªPJSiP, que en-
contra-se à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo Nº 05/2021-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 18 de fevereiro de 2021.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa o acompanhamento da construção da Escola do bairro do Jar-
dim Miraí, Município de Sta, izabel do Pará.
referência: SiMP 000304-094/2020
Santa izabel do Pará(Pa), 03 de maio de 2021.

Protocolo: 651763
Portaria N° 04/2021-MP/3ªPJsiP
Extrato da PorTaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 04/2021-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a instau-
ração do Procedimento administrativo nº 04/2021-MP/3ªPJSiP, que en-
contra-se à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo Nº 04/2021-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 13 de abril de 2021.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa o acompanhamento das medidas adotadas pelo Município de 
Santa izabel do Pará, para garantir o tratamento de saúde adequado ao 
paciente WilliaMS caMPoS dE carValHo;
referência: SiMP 001785-094/2020
Santa izabel do Pará(Pa), 03 de maio de 2021.

Protocolo: 651759
Portaria N.º 0975/2021-MP/PGJ
a ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais, e
coNSidEraNdo o pedido de substituição de servidor para exercer função 
gratificada de Chefe de Divisão de Análise e Programação do Departamento 
de informática, não ocasionando despesas extraordinárias ao órgão, con-
forme expediente nº 5039/2021;
r E S o l V E:
i - diSPENSar o servidor rENaTo lENo cUNHa dE alMEida, auxiliar de admi-
nistração, do cargo de chefe da divisão de análise e Programação, MP.aSi-200.2, 
designado por meio da PorTaria nº 7280/2013-MP/PGJ, datada de 6/11/2013, 
publicada no d.o.E em 23/12/2013, a contar de 15/04/2021.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que o servidor renato leno cunha de almeida se houve no desempenho 
das atribuições do referido cargo.
iii – dESiGNar o servidor carloS HENriQUE coElHo TocaNTiNS, Téc-
nico – analista de desenvolvimento, para exercer o cargo de assistência in-
termediária de chefe da divisão de análise e Programação, MP.aSi-200.2, 
a contar de 15/04/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 30 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria N.º 0980/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
3843/2021, em 15/3/2021;
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 01/04 a 30/09/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 03 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 651742
Portaria N° 017/2021-MP/3ªPJsiP
Extrato da PorTaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 16/2021-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a instau-
ração do Procedimento administrativo nº 16/2021-MP/3ªPJSiP, que en-
contra-se à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 16/2021-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 25 de março de 2021.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa o acompanhamento referente à Pactuação existente entre a 
SESPa e o Município de Santa izabel do Pará.
referência: SiMP 000235-094/2020
Santa izabel do Pará(Pa), 03 de maio de 2021.

Protocolo: 651772
Portaria N° 016/2021-MP/3ªPJsiP
Extrato da PorTaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 15/2021-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a instau-
ração do Procedimento administrativo nº 15/2021-MP/3ªPJSiP, que en-
contra-se à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 15/2021-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 25 de março de 2021.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa o acompanhamento da implantação do Projeto “Escola conec-
tada”, no Município de Sta. izabel do Pará.
referência: SiMP 002626-094/2019.
Santa izabel do Pará(Pa), 03 de maio de 2021.

Protocolo: 651775
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 021/2021-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000084-340/2020, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 021/2021-MP/11ªPJ/STM
interessado: ana Maria Vasconcelos Picanço; Hospital regional do Médio 
e Baixo amazonas.
assunto: objetivando apurar informações prestadas e adotar medidas ca-
bíveis, a fim de assegurar à paciente GLEICE KELLY VASCONCELOS DA 
COSTA, pessoa com deficiência física, o efetivo respeito aos seus direitos, 
em especial à saúde.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 651780
Portaria N.º 0917/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o Processo Judicial n.º 0003264-97.2019.8.14.0000 em 
trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Procurador de Justiça ar-
MaNdo BraSil TEiXEira para atuar no Processo Judicial  n.º 0003264-
97.2019.8.14.0000 podendo tomar todas as medidas que entender cabí-
veis e necessárias a instrução processual, inclusive, investigar, requisitar 
diligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir notifi-
cações e intimações, realizar oitivas para colheitas de informações e es-
clarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que 
deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, interpor e con-
trarrazoar recursos em todos ao graus e instâncias jurídicas até o final do 
processo, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem ao réu 
e pessoas envolvidas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 22 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 651978
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Portaria N.º 018/2021-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 Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, 
rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a rea-
lização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de Justiça da 
Infância e Juventude de Belém, no período de 10 a 14 de maio do corrente ano;
ii – dESiGNar as Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão correcio-
nal, Viviane lobato Sobral e luziana Barata dantas, para prestarem asses-
soria na realização das atividades correcionais e demais atos necessários 
ao bom desenvolvimento dos trabalhos;
iii – dESiGNar os servidores integrantes da Unidade de correição e inspeção 
desta corregedoria-Geral, Srs. alexandre da Silveira Sampaio Neto e acibethania 
Silva de Arruda, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
04 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 651972
Portaria N.º 019/2021-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 Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, 
rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a re-
alização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de Justiça 
de Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá e irituia, no período de 10 
a 15 de maio do corrente ano;
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 desenvolvimento dos trabalhos;
iii – dESiGNar o integrante da Unidade de correição e inspeção desta 
corregedoria-Geral, Sr. Mario luciano de Barros fima, para auxiliar nos 
trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
iii – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB is-
mayle e cB cleidisson robson, para garantirem a segurança da equipe;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
04 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 651974
roL de iNscritos - editaL 19/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 
98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol de 
inscritos no concurso de remoção na terceira entrância decorrente do Edital 
nº 19/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021:
 

5º PJ cÍVEl E dE dEfESa coMUNiTária E cidadaNia dE icoaraci
GEdoc n.º 110.197/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
01 daNiEla SoUZa filHo MoUra 110.357/2021 23/04/2021
02 NadilSoN PorTilHo GoMES 110.424/2021 23/04/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

roL de iNscritos - editaL 20/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 
98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol de 
inscritos no concurso de remoção na terceira entrância decorrente do Edital 
nº 20/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 

1º PJ dE ViolÊNcia faMiliar E doMÉSTica coNTra a MUlHEr dE BElÉM
GEdoc Nº 110.198/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
01 daNiEla SoUZa filHo MoUra 110.360/2021 23/04/2021
02 NadilSoN PorTilHo GoMES 110.426/2021 23/04/2021
03 ViViaNE loBaTo SoBral 110.514/2021 26/04/2021
04 carMEN BUrlE da MoTa dE frEiTaS 110.539/2021 26/04/2021
05 SilVia rEGiNa MESSiaS KlaUTaU 110.679/2021 28/04/2021
06 darlENE rodriGUES MorEira 110.878/2021 30/04/2021

07 SiNara loPES liMa dE BrUYNE 111.060/2021 03/05/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 21/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital nº 21/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 

3º PJ cÍVEl dE BENEVidES
GEdoc n.º 110.202/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de 
inscrição

01 aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira 110.338/2021 23/04/2021
02 arliNdo JorGE caBral JÚNior 110.347/2021 23/04/2021
03 carloS laMarcK MaGNo BarBoSa 110.377/2021 23/04/2021
04 PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior 110.387/2021 23/04/2021
05 JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE 110.401/2021 23/04/2021
06 fraNKliN JoNES ViEira da SilVa 110.406/2021 23/04/2021
07 liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira 110.411/2021 23/04/2021
08 GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE 110.415/2021 23/04/2021
09 SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoUSa 110.422/2021 23/04/2021
10 rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES 110.452/2021 25/04/2021
11 Márcio lEal diaS 110.454/2021 26/04/2021
12 NaYara SaNToS NEGrÃo 110.535/2021 26/04/2021
13 SUldBlaNo oliVEira GoMES 110.544/2021 26/04/2021
14 Maria cláUdia ViToriNo GadElHa 110.585/2021 27/04/2021
15 ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra 110.587/2021 27/04/2021
16 MarcEla cHriSTiNE fErrEira dE MElo 110.638/2021 27/04/2021
17 daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro 110.646/2021 27/04/2021
18 lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ 110.665/2021 27/04/2021
19 JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior 110.688/2021 28/04/2021
20 fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá 110.710/2021 28/04/2021
21 crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa 110.713/2021 28/04/2021
22 aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro 110.735/2021 28/04/2021
23 adriaNa PaSSoS fErrEira 110.786/2021 29/04/2021
24 JoSÉ aUGUSTo NoGUEira SarMENTo 110.868/2021 29/04/2021
25 arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo 110.879/2021 30/04/2021
26 BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa 110.927/2021 30/04/2021
27 Erica alMEida dE SoUSa 110.956/2021 30/04/2021
28 SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME 110.981/2021 02/05/2021
29 JÚlio cÉSar SoUSa coSTa 111.011/2021 03/05/2021

30 daNYllo PoMPEU colarES 111.146/2021 03/05/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 22/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital nº 22/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021:
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2º PJ dE ParaUaPEBaS
GEdoc Nº 110.201/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
01 aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira 110.339/2021 23/04/2021
02 arliNdo JorGE caBral JÚNior 110.344/2021 23/04/2021
03 SUldBlaNo oliVEira GoMES 110.542/2021 26/04/2021
04 daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro 110.645/2021 27/04/2021
05 PEdro rENaN caJado BraSil 110.647/2021 27/04/2021
06 lUiZ da SilVa SoUZa 110.654/2021 27/04/2021
07 lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ 110.663/2021 27/04/2021
08 rafaEl TrEViSaN dal BEM 110.838/2021 29/04/2021

09 arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo 110.880/2021 30/04/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 23/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital nº 23/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 

1º PJ da iNfÂNcia E JUVENTUdE dE aNaNiNdEUa
GEdoc n.º 110.207/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
01 aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira 110.340/2021 23/04/2021
02 carloS laMarcK MaGNo BarBoSa 110.384/2021 23/04/2021
03 PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior 110.388/2021 23/04/2021
04 JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE 110.399/2021 23/04/2021
05 fraNKliN JoNES ViEira da SilVa 110.408/2021 23/04/2021
06 liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira 110.410/2021 23/04/2021
07 GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE 110.418/2021 23/04/2021
08 SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoUSa 110.421/2021 23/04/2021
09 HYGÉia ValENTE dE SoUZa PiNTo 110.436/2021 24/04/2021
10 Márcio lEal diaS 110.455/2021 26/04/2021
11 NaYara SaNToS NEGrÃo 110.529/2021 26/04/2021
12 SUldBlaNo oliVEira GoMES 110.541/2021 26/04/2021
13 Maria cláUdia ViToriNo GadElHa 110.583/2021 27/04/2021
14 ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra 110.589/2021 27/04/2021
15 MariEla corrÊa HaGE 110.595/2021 27/04/2021
16 criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES 110.610/2021 27/04/2021
17 MarcEla cHriSTiNE fErrEira dE MElo 110.636/2021 27/04/2021
18 daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro 110.643/2021 27/04/2021
19 lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ 110.662/2021 27/04/2021
20 JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior 110.689/2021 28/04/2021
21 fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá 110.709/2021 28/04/2021
22 crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa 110.715/2021 28/04/2021
23 aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro 110.733/2021 28/04/2021
24 adriaNa PaSSoS fErrEira 110.788/2021 29/04/2021
25 JoSÉ aUGUSTo NoGUEira SarMENTo 110.867/2021 29/04/2021
26 arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo 110.881/2021 30/04/2021
27 BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa 110.928/2021 30/04/2021
28 Erica alMEida dE SoUSa 110.957/2021 30/04/2021
29 PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira 110.963/2021 01/05/2021
30 SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME 110.979/2021 02/05/2021

31 JÚlio cÉSar SoUSa coSTa 111.016/2021 03/05/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 24/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital nº 24/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 

4º PJ dE iTaiTUBa
GEdoc Nº 110.203/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
 NÃo HoUVE iNScriToS   

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

roL de iNscritos - editaL 25/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital nº 25/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 

2º PJ dE dirEiToS coNSTiTUcioNaiS fUNdaMENTaiS, dEfESa do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMi-
NiSTraTiVa dE aNaNiNdEUa

GEdoc n.º 110.209/2021
Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição

01 aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira 110.342/2021 23/04/2021
02 carloS laMarcK MaGNo BarBoSa 110.381/2021 23/04/2021
03 PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior 110.389/2021 23/04/2021
04 JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE 110.400/2021 23/04/2021
05 fraNKliN JoNES ViEira da SilVa 110.407/2021 23/04/2021
06 liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira 110.409/2021 23/04/2021
07 GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE 110.417/2021 23/04/2021
08 HYGÉia ValENTE dE SoUZa PiNTo 110.437/2021 24/04/2021
09 rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES 110.453/2021 25/04/2021
10 Márcio lEal diaS 110.456/2021 26/04/2021
11 NaYara SaNToS NEGrÃo 110.528/2021 26/04/2021
12 SUldBlaNo oliVEira GoMES 110.537/2021 26/04/2021
13 Maria cláUdia ViToriNo GadElHa 110.581/2021 27/04/2021
14 MariEla corrÊa HaGE 110.594/2021 27/04/2021
15 criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES 110.608/2021 27/04/2021
16 MarcEla cHriSTiNE fErrEira dE MElo 110.637/2021 27/04/2021
17 daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro 110.644/2021 27/04/2021
18 liliaN NUNES E NUNES 110.659/2021 27/04/2021
19 lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ 110.664/2021 27/04/2021
20 aMaNda lUciaNa SalES loBaTo 110.667/2021 27/04/2021
21 JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior 110.690/2021 28/04/2021
22 fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá 110.705/2021 28/04/2021
23 crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa 110.716/2021 28/04/2021
24 aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro 110.736/2021 28/04/2021
25 adriaNa PaSSoS fErrEira 110.790/2021 29/04/2021
26 JoSÉ aUGUSTo NoGUEira SarMENTo 110.866/2021 29/04/2021
27 arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo 110.882/2021 30/04/2021
28 lÍliaN NUNES E NUNES 110.917/2021 30/04/2021
29 BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa 110.929/2021 30/04/2021
30 Erica alMEida dE SoUSa 110.959/2021 30/04/2021
31 SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME 110.980/2021 02/05/2021
32 JÚlio cÉSar SoUSa coSTa 111.015/2021 03/05/2021

33 daNYllo PoMPEU colarES 111.139/2021 03/05/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 26/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância decorrente do 
Edital nº 26/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 

PJ dE aVEiro
GEdoc Nº 110.204/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
01 carloS fErNaNdo crUZ da SilVa 110.442/2021 24/04/2021
02 dirK coSTa dE MaTToS JUNior 110.714/2021 28/04/2021
03 cYNTHia GraZiEla da SilVa cordEiro 110.795/2021 29/04/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 27/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância decorrente do 
Edital nº 27/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 
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PJ dE UliaNÓPoliS
GEdoc n.º 110.210/2021 

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
01 dirK coSTa dE MaTToS JUNior 110.345/2021 23/04/2021
02 odÉlio diViNo Garcia JÚNior 110.363/2021 23/04/2021
03 alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa 110.414/2021 23/04/2021
04 carloS fErNaNdo crUZ da SilVa 110.446/2021 24/04/2021
05 PaloMa SaKalEM 110.721/2021 28/04/2021

06 cYNTHia GraZiEla da SilVa cordEiro 110.798/2021 29/04/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 28/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância decorrente do 
Edital nº 28/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 

PJ dE acará
GEdoc Nº 110.205/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
01 dirK coSTa dE MaTToS JUNior 110.346/2021 23/04/2021
02 Márcio dE alMEida fariaS 110.348/2021 23/04/2021
03 alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa 110.412/2021 23/04/2021
04 THiaGo riBEiro SaNaNdrES 110.431/2021 23/04/2021
05 carloS fErNaNdo crUZ da SilVa 110.445/2021 24/04/2021
06 MUllEr MarQUES SiQUEira 110.511/2021 26/04/2021
07 aliNE NEiVa alVES da SilVa 110.588/2021 27/04/2021
08 lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa 110.620/2021 27/04/2021
09 lÍVia TriPac MilEo cÂMara 110.630/2021 27/04/2021
10 GErSoN alBErTo dE fraNÇa 110.676/2021 28/04/2021
11 PaloMa SaKalEM 110.720/2021 28/04/2021
12 MaNoEl adilToN PErES dE oliVEira 110.781/2021 29/04/2021
13 BrUNo alVES cÂMara 110.951/2021 30/04/2021
14 Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS BraÚNa 110.978/2021 02/05/2021
      

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 29/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância decorrente do 
Edital nº 29/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 

PJ dE PorTo dE MoZ
GEdoc n.º 110.211/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
01 PaloMa SaKalEM 110.722/2021 28/04/2021

02 cYNTHia GraZiEla da SilVa cordEiro 111.141/2021 03/05/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 30/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância decorrente do 
Edital nº 30/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 

PJ dE MEdicilÂNdia
GEdoc Nº 110.206/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
01 dirK coSTa dE MaTToS JUNior 110.343/2021 23/04/2021
02 alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa 110.413/2021 23/04/2021

03 carloS fErNaNdo crUZ da SilVa 110.443/2021
110.444/2021

24/04/2021
24/04/2021

04 PaloMa SaKalEM 110.719/2021 28/04/2021

05 cYNTHia GraZiEla da SilVa cordEiro 110.797/2021 29/04/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 31/2021-csMP
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SUPE-
rior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar nº 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância decorrente do 
Edital nº 31/2021-cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.560 de 22/04/2021: 

PJ dE SaNTaNa do araGUaia
GEdoc n.º 110.212/2021

Promotor de Justiça GEdoc nº data de inscrição
01 odÉlio diViNo Garcia JÚNior 110.362/2021 23/04/2021

02 lEoNardo JorGE liMa caldaS 110.467/2021 26/04/2021

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 651931
ProViMeNto N.º 002/2021 - MP/cGMP
dispõe sobre o regulamento do Estágio Probatório dos Membros do Ministério 
Público do Estado do Pará (MPPa), revogando o Provimento n.º 01/2016-MP/
cGMP e o Provimento n.º 02/2016-MP/cGMP, e dá outras providências.
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições, nos termos do que preceitua o artigo 17, caput, 
da Lei Federal n.° 8.625/1993, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público - loNMP), combinado com o artigo 30 da lei 
Complementar Estadual n.º 057/2006, de 06 de julho de 2006 (Lei Orgâ-
nica do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo que o membro do Ministério Público, mediante o cumpri-
mento dos requisitos legais pertinentes, após 02 (dois) anos do exercício 
no cargo, adquire o direito inalienável ao vitaliciamento, consoante artigo 
128, § 5º, inciso i, alínea “a”, da constituição federal, combinado com o 
artigo 181, inciso i, alínea “a”, da constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 93, inciso iV, combinado com o artigo 
129, § 4º, da constituição federal, no tocante à realização de curso de ingres-
so, com a participação efetiva das corregedorias, como requisito obrigatório 
do processo de vitaliciamento no cargo de membro do Ministério Público;
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público,  pelo me-
nos 02 (dois) meses antes do encerramento do estágio probatório, deverá 
propor, ao conselho Superior do Ministério Público, o vitaliciamento ou não 
dos membros, remetendo relatório circunstanciado e individualizado sobre 
a atividade funcional e a conduta do vitaliciando, de acordo com o artigo 
17, inciso iii, da lei federal n.º 8.625/1993 combinado com os artigos 37, 
inciso iX, 83 e 84, da lei complementar Estadual n.º 57/2006;
coNSidEraNdo que o conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), 
por meio da resolução cNMP n.º 73/2011, de 15 de junho de 2011, altera-
da pela resolução cNMP n.° 224/2021, de 26 de fevereiro de 2021, tratou 
sobre o acúmulo do exercício das funções ministeriais com o exercício do 
magistério por membros do Ministério Público da União e dos Estados;
coNSidEraNdo a resolução n.º 007/2016-cPJ, de 30 de junho de 2016, 
do colégio de Procuradores de Justiça (cPJ) do Ministério Público do Estado 
do Pará (MPPa), que dispõe sobre os Planos de atuação das Procuradorias 
e Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa);
coNSidEraNdo a “carta de Brasília”, documento aprovado, em 22 de 
setembro de 2016, no 7º congresso Brasileiro de Gestão realizado pelo 
conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), indicando a necessidade 
de aprimoramento dos membros do Ministério Público visando à sua atua-
ção resolutiva e efetividade social;
coNSidEraNdo a recomendação de caráter Geral cN-cNMP n.º 01/2016, 
de 03 de novembro de 2016, dispondo sobre a liberdade de expressão, 
vedação da atividade politico-partidária, uso das redes sociais e do e-mail 
institucional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a recomendação cNMP n.º 52/2017, de 28 de março de 
2017, estabelecendo diretrizes aos órgãos que compõem o Ministério Pú-
blico brasileiro quanto à implementação da Política Nacional de Gestão de 
Pessoas, mediante a edição do correspondente ato administrativo;
coNSidEraNdo a recomendação de caráter Geral cNMP n.º 01/2018, de 21 
de março de 2018, da corregedoria Nacional do conselho Nacional do Minis-
tério Público (cNMP), versando sobre cursos de ingresso e de vitaliciamento, 
avaliação, orientação e fiscalização, do estágio probatório de membros;
coNSidEraNdo o Provimento conjunto n.º 001/2018-MP/PGJ-cGMP, de 
04 de abril de 2018, que dispõe sobre os instrumentos de controle da atu-
ação funcional de membros do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa) 
na fiscalização periódica do controle externo da atividade policial, na forma 
de controle difuso e em sede de controle concentrado;
coNSidEraNdo o Provimento conjunto n.º 002/2018-MP/PGJ-cGMP, de 04 
de abril de 2018, tratando  sobre os instrumentos de controle da atuação fun-
cional quanto à fiscalização periódica dos estabelecimentos penais, da regu-
laridade processual e dos direitos e deveres do preso, por parte do respectivo 
órgão de execução do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa);
coNSidEraNdo o Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, de 28 de agosto de 
2019, versando sobre a realização das correições ordinárias, extraordinárias 
e das inspeções no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA);
coNSidEraNdo o Provimento conjunto n.º 001/2021-MP/PGJ-cGMP, de 
29 de janeiro de 2021, que regulamenta o Sistema integrado do Ministério 
Público (SiMP) para lançamento e coleta de dados de produtividade dos 
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membros do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa);
coNSidEraNdo, portanto, a necessidade de edição de novo ato institucio-
nal versando sobre o processo de vitaliciamento dos membros do Ministé-
rio Público do Estado do Pará (MPPa), observando os princípios da raciona-
lidade, da eficiência e da transparência, sob a égide das normas em vigor;
rESolVE:
dos PriNcÍPios iNstitUcioNais
art. 1º. o  período estágio probatório, que abrange os 2 (dois) primeiros 
anos de efetivo exercício na carreira, no qual será avaliada, pelo conselho 
Superior do Ministério Público, mediante a prévia manifestação da corre-
gedoria-Geral, a conveniência ou não do vitaliciamento do membro, con-
soante a recomendação de caráter Geral cNMP n.º 01/2018, será regido, 
entre outros, pelos seguintes princípios institucionais:
I - capacidade de resolução humanizada dos conflitos;
II - eficiência, pontualidade e assiduidade;
iii - idoneidade ética e moral, revelada por meio de condutas pública e pri-
vada, compatíveis com a dignidade do cargo, que não exponha a imagem 
do Ministério Público e não gere desconfiança na sociedade;
iV - proatividade, capacidade técnico-jurídica, ponderação e bom 
senso na tomada de decisões;
V - integração comunitária do membro do Ministério Público, aferida, inclusive, 
pela residência na comarca ou na localidade onde exerce as suas atribuições;
VI - atuação adequada e eficiente do membro do Ministério Público na realização 
do atendimento ao público e no que tange à sua inserção no ambiente jurídico;
Vii - inteligência emocional, aferida pela postura equilibrada do membro 
do Ministério Público, que deve atuar com respeito aos valores e compro-
missos institucionais de defesa dos direitos e das garantias constitucionais 
fundamentais dos cidadãos;
Viii - gentileza, paciência, temperança e capacidade de exprimir sentimen-
tos nobres no trato com as pessoas, principalmente àquelas inseridas em 
contextos de exclusão ou vulnerabilidade social;
iX - empenho e dedicação ao aperfeiçoamento funcional periódico e multidisciplinar;
X - capacidade de gestão administrativa e funcional dos órgãos ou unida-
des de atuação no Ministério Público;
Xi - disposição para atuar em rede e de forma integrada e cooperativa, 
tanto no âmbito interno do Ministério Público, quanto em relação a outros 
órgãos ou instituições de defesa de interesses sociais e/ou de interesses 
legítimos do Estado.
art. 2º. a corregedoria-Geral, ao longo do período do estágio probatório, 
orienta, fiscaliza e avalia a conduta e a atividade funcional do membro, 
para efeito de vitaliciamento ou confirmação na carreira, mediante a rigo-
rosa observância dos princípios regentes da Instituição.
dos deVeres dos MeMBros
art. 3º. os membros em estágio probatório estão sujeitos às mesmas obriga-
ções e vedações impostas aos membros vitalícios, devendo zelar por sua própria 
imagem e da instituição, com o cumprimento dos mandamentos previstos na 
constituição federal, na lei complementar Estadual n.º 057/2006, nos atos nor-
mativos do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP) sobre a matéria e 
demais normas legais pertinentes, com ênfase para os seguintes deveres:
i - guardar decoro pessoal e manter ilibada conduta pública e particular, in-
clusive, em redes sociais, aplicativos de mensagens, correspondência física 
e/ou eletrônica e outros meios de comunicação, de modo a não comprome-
ter a imagem do Ministério Público e de seus órgãos, tampouco violando 
direitos ou garantias fundamentais;
ii - agir com prudência, reserva e discrição relativamente a publicações 
e comentários em seus perfis pessoais, bem como de terceiros, redes so-
ciais, aplicativos de mensagens, correspondência física e/ou eletrônica e 
demais meios de comunicação, evitando a violação de deveres funcionais;
iii - adotar cautela ao se manifestar, comentar, publicar e/ou replicar, em re-
des sociais, aplicativos de mensagem, correspondência física e/ou eletrônica 
e demais meios de comunicação, a respeito de informações sobre os casos 
vinculados a sua atuação funcional, devendo dar preferência à divulgação das 
notícias e conteúdos já veiculados pelos canais oficiais da Instituição;
iV - evitar manifestações em redes sociais, aplicativos de mensagens, cor-
respondência física e/ou eletrônica e outros meios de comunicação, que pos-
sam caracterizar conduta discriminatória relativamente à raça, ao gênero, à 
orientação sexual, à religião e a outros valores ou direitos protegidos consti-
tucionalmente, de modo a comprometer os ideais defendidos pela instituição;
V - utilizar o e-mail funcional exclusivamente para a realização de ativi-
dades institucionais, agindo com decoro  e urbanidade no trato com os 
interlocutores das mensagens;
Vi - observar a proibição constitucional de atividade político-partidária, evi-
tando situações que possam configurar, perante a opinião pública, apoio ou 
crítica a candidatos e integrantes de partido político, sobretudo em redes 
sociais, aplicativos de mensagem, correspondência física e/ou eletrônica, 
nos termos da recomendação de caráter Geral cN-cNMP n.º 01/2016;
Vii - cumprir a vedação do exercício, mesmo que em disponibilidade, de 
outro cargo ou função, salvo 1 (uma) de magistério, que não abrange ser-
viços remunerados de coaching e outras atividades não acadêmicas remu-
neradas de assessoria individual ou coletiva de pessoas, inclusive na pre-
paração de candidatos a concursos públicos, em consonância à Resolução 
cNMP n.º 73/2011, alterada pela resolução cNMP n.° 224/2021.
• 1º. Não configura atividade político-partidária, a crítica ou o elogio, em âm-
bito público ou privado, por parte do membro do Ministério Público, relaciona-
dos a ideias, ideologias, projetos legislativos ou programas de governo.
• 2º. O membro sempre poderá exercer a sua liberdade de expressão na 
defesa dos valores constitucionais da ordem jurídica, do regime democrá-
tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
do cUrso de iNGresso e VitaLiciaMeNto
art. 4º. o promotor de justiça, antes de entrar no exercício de suas atribui-
ções como órgão de execução, será submetido, obrigatoriamente, a curso 
de ingresso e vitaliciamento, a ser realizado pelo centro de Estudos e aper-

feiçoamento funcional (cEaf), em articulação com a corregedoria-Geral.
art. 5º. o curso de ingresso e vitaliciamento, conforme artigo 6º da reco-
mendação de caráter Geral cNMP n.º 01/2018, deverá abranger conteúdos 
e competências focados nas necessidades e dimensões biológica, psicológi-
ca, social, espiritual, organizacional e funcional, imprescindíveis à atuação 
do membro do Ministério Público, contendo os seguintes eixos estruturantes:
i - teórico: conhecimentos aprofundados sobre história, evolução, estru-
tura, funcionamento e atuação dos órgãos, serviços e sistemas do Mi-
nistério Público, carreira, estágio probatório e vitaliciamento, gestão do 
conhecimento alinhada ao planejamento estratégico, rotinas de trabalho, 
gestão de gabinete e unidades administrativas, segurança orgânica e pes-
soal, exercício harmônico dos princípios institucionais, deveres, direitos e 
prerrogativas funcionais, com ênfase nos limites e nas implicações desse 
exercício, nos âmbitos funcional e privado;
II - profissional: conhecimentos eminentemente práticos necessários à atu-
ação judicial e extrajudicial do membro do Ministério Público, com ênfase na 
proteção dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais do cidadão 
e na tutela dos direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, com a realização de visitas técnicas, compartilhamento dialogado de 
boas práticas e lições aprendidas, estudos de casos, pesquisas e debates de 
temas interdisciplinar e multidisciplinar e simulação de situações concretas 
com as quais poderá defrontar-se no início da carreira;
III - interlocução institucional: reflexões para o exercício ético da liberdade 
de expressão, relacionamento responsável com as mídias sociais e órgãos 
de comunicação social e desenvolvimento de competências para o diálogo 
direto entre os membros do Ministério Público e representantes, de diver-
sos níveis, das entidades públicas e privadas e dos movimentos sociais;
VI - ética comportamentalista e de evolução humana: identificação e reflexão 
das questões de ordem pessoal, familiar, social, laboral, intrainstitucional.
do Processo de acoMPaNHaMeNto do estÁGio ProBatÓrio
art. 6º. a corregedoria-Geral, no ato de instauração do processo de acom-
panhamento do estágio probatório, registrará o nome do promotor de jus-
tiça, sua classificação no concurso público, o documento de nomeação com 
publicação oficial, a data da posse e o documento comprobatório do início 
efetivo de exercício no cargo em que foi lotado.
art. 7º. o processo de acompanhamento do estágio probatório será instru-
ído com certidões, declarações e todos os demais documentos necessários, 
incluindo os relatórios de inspeções e de correições, ordinárias e/ou extra-
ordinárias, a que o membro for submetido.
Art. 8º. Não serão computados, para fins de vitaliciamento, os dias em que o 
membro estiver afastado de suas funções em virtude de férias, licenças, cur-
sos ou seminários de aperfeiçoamento, períodos de trânsito, disponibilidade 
remunerada, designações especiais do Procurador-Geral de Justiça, na forma 
da lei federal n.° 8.625/1993 e da lei complementar Estadual n.º 057/2006.
das aVaLiaÇÕes triMestrais
art. 9º. os membros em estágio probatório serão avaliados a cada tri-
mestre, pela corregedoria-Geral, a partir da análise, por amostragem, de 
peças judiciais e extrajudiciais produzidas e formalizadas no período, con-
siderando o grau de importância e de complexidade do trabalho realizado.
Art. 10. No prazo de 10 (dez) dias, a contar do fim do trimestre em avalia-
ção, o promotor de justiça remeterá, à corregedoria-Geral, relatório indivi-
dual, no qual deve declarar, sob o compromisso do cargo:
i - que reside no local em que exerce as suas atribuições, informando, se 
for o caso, o número da PorTaria autorizando-o a residir fora da comarca;
ii - que cumpre o expediente forense com assiduidade, informando a sua 
jornada de trabalho no exercício do cargo, devendo comunicar, caso exerça 
o magistério, o nome e endereço da instituição de ensino, os dias e os 
horários das aulas ministradas;
iii - que está em dia com os serviços de seu cargo, tendo cumprido os prazos 
processuais, devendo apresentar a respectiva certidão judicial comprobatória;
iV - os afastamentos de sua atividade funcional, devidamente autorizados 
pela Procuradoria-Geral, porventura ocorridos.
Parágrafo único. o promotor de justiça deverá informar a sua eventual par-
ticipação em curso de aprimoramento jurídico, indicando a modalidade de 
execução – presencial, semi-presencial ou remota, bem com a instituição de 
ensino responsável, o respectivo endereço e os dias e horários das aulas.
das aVaLiaÇÕes seMestrais
art. 11. o promotor de justiça em estágio probatório também será avalia-
do, semestralmente, de acordo com os requisitos abaixo:
i - presteza no desempenho das atribuições;
ii - produtividade no desenvolvimento das atividades funcionais;
iii - segurança e qualidade técnica dos trabalhos, judiciais e extrajudiciais;
iV - aprimoramento da cultura jurídica, em área de interesse da instituição;
V - cumprimento das metas do Plano de atuação (Pa) ao qual esteja vinculado.
art. 12. o requisito da presteza, com gradação de 0 (zero) a 26 (vinte e seis) 
pontos, será avaliado quanto aos seguintes aspectos e respectivas pontuações:
I - dedicação funcional, de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, definida a partir 
dos seguintes critérios:
1. a) cumulação de cargos da carreira, cumulação de cargo da carreira com 
função administrativa e cumulação de cargo da carreira com representação 
de classe – 2 (dois) pontos;
1. b) participação em grupo de trabalho e/ou comissão do Ministério Públi-
co; representação institucional em órgão colegidado; atuação em evento 
jurídico, como palestrante ou debatedor; e participação em projetos de 
relevância social – 2 (dois) pontos;
1. c) proposição e realização de audiências públicas institucionais – 2 (dois) pontos;
1. d) participação em audiências públicas em geral – 1 (um) ponto;
1. e) instauração de procedimentos extrajudiciais cíveis e criminais – 2 (dois) pontos;
1. f) finalização de procedimentos extrajudiciais cíveis e criminais – 3 (três) pontos;
1. g) participação em mutirões ou assemelhados, exercício de atividades 
especiais e atuação em sessões do Tribunal do Júri, desde que tenha ha-
vido designação pelo Procurador-Geral de Justiça, em caráter excepcional, 
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para atuação fora da Promotoria de Justiça de origem e sem prejuízo de 
suas atribuições prioritárias – 3 (três) pontos;
1. h) atuação comprovada na prevenção e resolução de conflitos, mediante 
conciliação/mediação (resolutividade) – 5 (cinco) pontos.
ii - cumprimento dos deveres funcionais, consubstanciado pelo registro 
atualizado das informações de produtividade e pela entrega, no devido 
prazo, das informações atinentes às visitas/inspeções realizadas e ao Plano 
de atuação - de 0 (zero) a 6 (seis) pontos.
• 1º. O item presteza implicará no cumprimento dos prazos processuais, as-
sim como pelo envio tempestivo, por meio dos sistemas próprios de consulta 
e de fiscalização da Instituição, dos relatórios de atividades do período.
• 2º. Para aferição da nota total atribuída ao inciso II, a Corregedoria-Geral 
fará cálculo matemático utilizando a “regra de três”, tendo por base o nú-
mero de relatórios encaminhados pelo promotor de justiça.
art. 13. o requisito da produtividade, com gradação de 0 (zero) a 40 (qua-
renta) pontos, será avaliado quanto às seguintes atividades realizadas pelo 
membro, no exercício de suas atribuições, e respectivas pontuações:
i - atos jurídicos – de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos;
ii - peças jurídicas – de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.
Parágrafo único. as atividades que não forem registradas, pelo membro, 
no Sistema integrado do Ministério Público (SiMP), não serão computadas 
para aferição de sua produtividade.
art. 14. a avaliação da segurança e qualidade técnica dos trabalhos ju-
diciais e extrajudiciais, com gradação de 0 (zero) a 14 (catorze) pontos, 
envolve a firmeza, a fundamentação jurídica, a apresentação, os requisitos 
materiais e formais, a adequação processual e a correção de linguagem 
dos trabalhos realizados pelo membro.
Parágrafo único. os trabalhos e peças jurídicas, sob avaliação, serão selecio-
nados e extraídos, pela corregedoria-Geral, dos sistemas próprios de registro 
de produtividade dos membros do Ministério Público do Estado do Pará.
art. 15. o requisito do aprimoramento da cultura jurídica, em área de inte-
resse da instituição, com gradação de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, será afe-
rido mediante as seguintes atividades, realizadas no período de avaliação:
I - publicação de livros e artigos científicos com temas jurídicos, aprovação 
de teses em eventos institucionais e obtenção de prêmios relacionados à 
atividade funcional - de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos;
ii – frequência integral a congressos, seminários, conferências, palestras, 
painéis e outros eventos de aprimoramento jurídico do membro – de 0 
(zero) a 5 (cinco) pontos.
Parágrafo único. o membro deverá apresentar, à corregedoria-Geral, todos os do-
cumentos necessários à comprovação das atividades elencadas nos incisos i e ii.
art. 16. o cumprimento das metas do Plano de atuação (Pa), com grada-
ção de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, será avaliado conforme as informações 
prestadas, pelo membro, no Sistema de Elaboração e acompanhamento 
dos Planos de atuação (SEaPa).
• 1º. Para fixação da pontuação no requisito em questão, a Corregedoria-
Geral efetuará cálculo matemático utilizando a “regra de três”, considerando 
o número total de metas estabelecidas no Plano de atuação (Pa), bem como 
as metas já executadas, no período de avaliação, pelo promotor de justiça.
• 2º. Na hipótese da avaliação semestral do membro coincidir com período de 
elaboração do Plano de atuação da Promotoria de Justiça, a qual o membro 
esteja vinculado, não haverá pontuação neste requisito, sendo deduzidos 10 
(dez) pontos do total de 100 (cem) pontos que podem ser alcançados, me-
diante a utilização de cálculo matemático fundado na “regra de três”.
art. 17. após a soma dos pontos da avaliação semestral do promotor de 
justiça, o corregedor-Geral, com base em todos os dados e informações 
compilados, emitirá os seguintes conceitos:
I - de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos – I (insuficiente);
ii - mais de 30 (trinta) a 50 (cinquenta) pontos – r (regular);
iii - mais de 50 (cinquenta) pontos a 70 (setenta) pontos – B (bom);
iV - mais de 70 (setenta) pontos a 90 (noventa) pontos – MB (muito bom);
V - mais de 90 pontos (noventa) a 100 (cem) pontos  – E (excelente).
• 1º. Todos os conceitos obtidos pelo membro, no decurso de seu estágio 
probatório, serão anotados na ficha de avaliação e Evolução funcional, 
objeto do aNEXo i deste Provimento.
• 2º. O registro dos pontos obtidos pelo promotor de justiça, a cada se-
mestre, será lançado na respectiva ficha de apuração dos requisitos para 
avaliação Semestral, conforme aNEXo ii do presente Provimento.
art. 18. É facultado, ao membro, solicitar revisão, para o corregedor-Geral, no 
prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data do envio da mensagem 
eletrônica direcionada ao seu e-mail funcional, da nota/conceito obtido na 
avaliação semestral, apresentando as razões e fundamentos do pleito.
Art. 19. O Corregedor-Geral poderá determinar correição com a finalidade 
de acompanhar a atuação funcional do membro em estágio probatório que 
receber conceitos inferiores a “B” (bom).
das iNsPeÇÕes e correiÇÕes dUraNte o estÁGio ProBatÓrio
art. 20. ao longo do período de estágio probatório, serão realizadas inspe-
ções e correições, ordinárias e/ou extraordinárias, da corregedoria-Geral, 
a fim de verificar e avaliar a regularidade e a eficácia social dos serviços 
prestados, pelo membro, no exercício de suas funções e no cumprimento 
dos deveres do cargo, como também quanto a seu relacionamento em 
âmbito funcional e comunitário.
art. 21. as correições extraordinárias serão determinadas sempre que 

houver notícia ou reclamação relativa a falhas, omissões ou abusos que 
possam comprometer a atuação do membro em estágio probatório, em 
conformidade com o Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP.
da PerMaNÊNcia No estÁGio ProBatÓrio
art. 22. decorrido 01 (um) ano de efetivo exercício ministerial pelo membro, com 
base nas avaliações realizadas, a corregedoria-Geral apresentará manifestação 
fundamentada, perante o conselho Superior do Ministério Público, opinando pela 
permanência ou não do membro, por mais 01 (um) ano, no estágio probatório.
art. 23. Quando o entendimento do corregedor-Geral for pela não permanên-
cia do membro no estágio probatório, ele deverá ser notificado, para ciência 
da manifestação desfavorável, a fim de que possa apresentar defesa escrita, 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua efetiva notificação.
art. 24. após decisão acerca da eventual defesa apresentada pelo promo-
tor de justiça, o corregedor-Geral encaminhará, ao conselho Superior do 
Ministério Público, o seu relatório circunstanciado e parecer sobre a perma-
nência ou não do avaliado no estágio probatório.
do reLatÓrio circUNstaNciado de VitaLiciaMeNto
art. 25. com antecedência de, pelo menos, 02 (meses) do término do 
estágio probatório do promotor de justiça, após a finalização de sua ava-
liação, a corregedoria-Geral encaminhará, ao conselho Superior do Minis-
tério Público, relatório circunstanciado de vitaliciamento sobre a atividade 
funcional e a conduta do vitaliciando, obedecendo ao disposto na lei com-
plementar Estadual n.º 57/2006.
Parágrafo único. o corregedor-Geral poderá apresentar, mediante mani-
festação fundamentada, a qualquer tempo, impugnação ao vitaliciamento 
de membro do Ministério Público em estágio probatório.
das disPosiÇÕes FiNais
art. 26. o promotor de justiça em estágio probatório deverá atuar, a cada 
semestre de avaliação, no mínimo, em 01 (uma) sessão do Tribunal do Júri, 
podendo solicitar o apoio do departamento de atividade Judiciais (daJ) 
para obter informações sobre outra comarca, na qual possa participar em 
sessão de julgamento de tal natureza, em colaboração ao colega respon-
sável pelo respectivo processo judicial, mediante designação especial da 
Procuradoria-Geral de Justiça, quando não houve sessão do Tribunal do Júri 
desiganda no período de avaliação.
Parágrafo único. os promotores de justiça assessores da corregedoria-Geral acom-
panharão, ao menos, 01 (uma) sessão do Tribunal do Júri, realizada por cada mem-
bro em estágio probatório, a fim de orientar e analisar, in loco, a sua atuação.
art. 27. Sempre que julgar conveniente ou necessário, o corregedor-Geral 
poderá determinar que o promotor de justiça em estágio probatório parti-
cipe de atividades de orientação correicional.
art. 28. os promotores de justiça assessores da corregedoria-Geral dividirão 
entre si a função fiscalizadora e orientadora dos membros em estágio probatório, 
podendo, sempre que entenderem necessário, orientá-los de forma conjunta.
art. 29. Para o desenvolvimento das atividades de orientação e de avaliação 
dos membros em estágio probatório, a corregedoria-Geral valer-se-á das in-
formações prestadas nos relatórios trimestrais e semestrais, bem como da-
quelas extraídas por meio de qualquer mecanismo de acompanhamento de 
sua atuação, podendo, inclusive, solicitar esclarecimentos a promotor de jus-
tiça que tenha sido substituído ou auxiliado pelo membro avaliado.
art. 30. Todos os documentos referentes ao estágio probatório serão de ca-
ráter reservado e o respectivo assentamento funcional deverá ser mantido 
em regime confidencial.
art. 31. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
art. 32. ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Pro-
vimento n.º 001/2016-MP/cGMP e o Provimento n.º 002/2016-MP/cGMP.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico.
Belém, 19 de abril de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
aNeXo i
estÁGio ProBatÓrio – FicHa de aVaLiaÇÃo e eVoLUÇÃo FUNcioNaL
ProMotor(a) de JUstiÇa:
daTa da NoMEaÇÃo:
daTa da PoSSE:
iNÍcio do EfETiVo EXErcÍcio:
TÉrMiNo ProVáVEl do ESTáGio ProBaTÓrio:
iNTErrUPÇÕES No EXErcÍcio: 

criTÉrioS 1º SEMESTrE 2º SEMESTrE 3º SEMESTrE 4º SEMESTrE
PrESTEZa     

ProdUTiVidadE     
SEGUraNÇa     

aPriMoraMENTo da
cUlTUra JUrÍdica     

PlaNo dE aTUaÇÃo     
 ToTal/coNcEiTo     

 ToTal/coNcEiTo:

aNoTaÇÕES rESUlTaNTES daS
iNSPEÇÃo E corrEiÇÃo:

 

 

ToTal/coNcEiTo fiNal: 
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aNeXo ii
estÁGio ProBatÓrio
ficha de apuração dos requisitos para avaliação Semestral
ProMoTor(a)  dE JUSTiÇa:

SEMESTrE aValiado: 

criTÉrioS PoNToS 
PoSSÍVEiS

 QUaNTiTaTiVo 
aPUrado

PoNToS 
oBTidoS foNTE

i.  PrESTEZa 0-26    
1.  dedicação funcional 0-20    

- cumulação de cargos da carreira, cumulação de cargo da car-
reira com função administrativa e cumulação de cargo da carreira 

com representação de classe
0-2   Gol/rH

- Participação em grupo de trabalho e/ou comissão do Ministério 
Público; representação institucional em órgão colegidado; atuação 
em evento jurídico, como palestrante ou debatedor; e participação 

em projetos de relevância social

0-2   
Gol/rH 

SiMP
GEdoc

- Proposição e realização de audiências públicas institucionais 0-2   SiMP
GEdoc

- Participação em audiências públicas em geral 0-1   SiMP
GEdoc

- instauração de procedimentos extrajudiciais cíveis e criminais 0-2   SiMP
- finalização de procedimentos extrajudiciais cíveis e criminais 0-3   SiMP
- Participação em mutirões ou assemelhados, exercício de ativi-
dades especiais e atuação em sessões do Tribunal do Júri, desde 

que tenha havido designação pelo Procurador-Geral de Justiça, em 
caráter excepcional, para atuação fora da Promotoria de Justiça de 

origem e sem prejuízo de suas atribuições prioritárias

0-3   Gol/rH
GEdoc

- Atuação comprovada na prevenção e resolução de conflitos, 
mediante conciliação/mediação (resolutividade) 0-5   SiMP

2.  cumprimento dos deveres funcionais, consubstanciado pelo re-
gistro atualizado das informações de produtividade e pela entrega, 

no devido prazo, das informações atinentes às visitas/inspeções 
realizadas e ao Plano de atuação

0-6   

SiMP
SEaPa

SiScarf
Unidade 
de rela-
tórios da 

cGMP
ii.  ProdUTiVidadE 0-40    

1.  atos jurídicos 0-20    
- Proposta transação penal

- Proposta de suspensão condicional do processo 0-2   SiMP

- Visitas e fiscalizações em estabelecimentos carcerários e unida-
des submetidas ao controle externo

- Visitas e fiscalizações nas demais entidades de atuação do 
Ministério Público 

0-3   

SiMP
SiScarf
Unidade 
de rela-
tórios da 

cGMP
- audiência de apresentação de adolescente infrator ao Ministério 

Público 0-2   SiMP

- orientação técnico-jurídica aos demais Órgãos de Execução 0-3   SiMP

- Sessão do Tribunal do Júri 0-5   SiMP Gol/
rH

- audiências judiciais e extrajudiciais 0-5   SiMP
2.  Peças jurídicas 0-20    

- Petição inicial, denúncia e representação 0-4   SiMP
- aditamento à denúncia, à petição inicial e à representação 0-3   SiMP

- Contestação, manifestação à resposta do réu, alegações finais/
razões e contrarrazões 0-3   SiMP

- Elaboração de convênio cultural, científico e institucional
- Elaboração de projeto 0-2   SiMP

- arquivamentos 0-3   SiMP
- Manifestação 0-3   SiMP

- Termo de ajustamento de conduta
- Termo de acordo
- recomendação

0-2   SiMP

iii.  SEGUraNÇa E QUalidadE TÉcNica doS TraBalHoS 
JUdiciaiS E EXTraJUdiciaiS 0-14   SiMP

iV.  aPriMoraMENTo da cUlTUra JUrÍdica 0-10    
- Publicação de livros e artigos científicos com temas jurídicos, 
aprovação de teses em eventos institucionais e obtenção de 

prêmios relacionados à atividade funcional
0-5   GEdoc

- frequência integral a congressos, seminários, conferências, 
palestras, painéis e outros eventos de aprimoramento jurídico 

do membro
0-5   GEdoc

V.  cUMPriMENTo daS METaS do PlaNo dE aTUaÇÃo 0-10   SEaPa

ToTal dE PoNToS: 100  

coNcEiTo oBTido:  

Protocolo: 652104

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 030/2021/GaB/MPcM-Pa, 15.04.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 10, iX, 
b, da lei complementar nº 086/2013,
rESolVE:
Exonerar o servidor MarcElo MENEZES cHaVES, do cargo assessor Especial  
i. Nomear para o cargo de diretor administrativo/financeiro, a partir de 08.04.2021
Maria inez K. de M. Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria N° 031/2021/GaB/MPcM-Pa, 15.04.2021
a Procuradora Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
Nomear o pregoeiro e membros da equipe de apoio para julgar e conduzir 
os Processos licitatórios do Ministério Público de contas dos Municípios do 
Estado do Pará, na modalidade PrEGÃo, os servidores abaixo relacionados:
PrEGoEiro: : Mônica Maria Simão coral;
MEMBroS da EQUiPE dE aPoio: Sabrina oliveira araújo e Karla Marques Pamplona;
Suplentes: carlos augusto Teixeira de Brito Nobre e Suely Maria Paes de araújo.
Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Maria inez K. de M. Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria n° 032/2021/GaB/MPcM-Pa, 15.04.2021
a Procuradora Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
Nomear os servidores Helena Maria rocha lobato, Mônica Maria Simão 
coral, Sabrina oliveira araújo, Karla Marques Pamplona  e carla Grazielle 
da Silva Mello, para, sob a presidência da primeira, compor a comissão 
Permanente de licitação deste MPcM/Pa.
Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Maria inez K. de M. Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria n° 034/2021/GaB/MPcM-Pa, 15.04.2021
a Procuradora Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
designar  a servidora  Maria Tereza Pinto Vianna, cargo: assessor MP
-NM-031.1, para responder pelo cargo em comissão de Secretário, durante 
o período de gozo de férias do titular, a partir de 12.04.2021.
Maria inez K. de M. Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa

Protocolo: 651453

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

oUtras MatÉrias
.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 6/2021
ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE alTaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTada: EMPrESa: 
a. GoNÇalVES dE aNdradE aEirEli-ME - cNPJ: 36.023.037/0001-82; 
contrato nº. 082/2021, valor r$: 633.180,00; EMPrESa: SoUZa & fa-
daNElli lTda-EPP - cNPJ: 14.564.846/0001-69; contrato nº. 086/2021, 
valor r$; 702.012,87; EMPrESa: rodriGUES E PENa aTacadiSTa lT-
da-EPP - cNPJ: 14.979.866/0001-09, contrato nº. 090/2021, valor r$: 
246.794,17; EMPrESa: laTiciNioS SÃo fraNciSco lTda-ME - cNPJ: 
10.703.391/0001-64; contrato nº. 094/2021, valor r$: 49.140,00; EM-
PrESa: o S oliVEira coMErcial - ME - cNPJ: 03.623.513/0001-47; 
contrato nº098/2021, valor r$: 509.585,00; EMPrESa: E. Polla-
ME - cNPJ: 05.783.582/0001-43; contrato nº. 102/2021, valor r$: 
115.684,30. EMPrESa: G. a. MESQUiTa - cNPJ: 37.628.322/0001-90; 
contrato nº. 106/2021, valor r$: 319.478,50. dotação orçamentá-
ria - 04.122.044.2015. 33.90.30.00-Material de consumo. Vigência: até 
31/12/2021; objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, as informa-
ções poderão ser acessadas na integra no site oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 
08/04/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE al-
TaMira - cNPJ: 28.553.049/0001-90; coNTraTada; EMPrESa: a. GoN-



 diário oficial Nº 34.573  107 Quarta-feira, 05 DE MAIO DE 2021

ÇalVES dE aNdradE EirEli - ME - cNPJ: 36.023.037/0001-82; contrato 
nº. 083/2021, valor r$: 4.160,25. EMPrESa: SoUZa & fadaNElli lT-
da-EPP - cNPJ: 14.564.846/0001-69; contrato nº. 087/2021, valor r$: 
37.781,35; EMPrESa: rodriGUES E PENa aTacadiSTa lTda-EPP - cNPJ: 
14.979.866/0001-09, contrato nº. 091/2021, valor r$: 37.175,62.  EM-
PrESa: laTiciNioS SÃo fraNciSco lTda-ME - cNPJ: 10.703.391/0001-
64; contrato nº. 095/2021, valor r$: 910,00; EMPrESa: o S oliVEira 
coMErcial - ME - cNPJ: 03.623.513/0001-47; contrato nº099/2021, 
valor r$: 4.835,15; EMPrESa: E. Polla-ME - cNPJ: 05.783.582/0001-
43; contrato nº. 103/2021, valor r$: 2.537,10. EMPrESa: G. a. MES-
QUiTa - cNPJ: 37.628.322/0001-90; contrato nº. 107/2021, valor r$: 
38.611,70. dotação orçamentária - 12.122.0006.2026. 33.90.30.00-Ma-
terial de consumo. Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de Gê-
neros alimentícios, as informações poderão ser acessadas na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.
br. assinatura: altamira/Pá, 08/04/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNi-
ciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE alTaMira - cNPJ: 18.142.506/0001-
09. coNTraTada; EMPrESa: a. GoNÇalVES dE aNdradE EirEli - ME - 
cNPJ: 36.023.037/0001-82; contrato nº. 084/2021, valor r$: 223.035,00. 
EMPrESa: SoUZa & fadaNElli lTda-EPP - cNPJ: 14.564.846/0001-69; 
contrato nº. 088/2021, valor r$: 330.272,25; EMPrESa: rodriGUES E 
PENa aTacadiSTa lTda-EPP - cNPJ: 14.979.866/0001-09, contrato nº. 
092/2021, valor r$: 173.165,92; EMPrESa: laTiciNioS SÃo fraN-
ciSco lTda-ME - cNPJ: 10.703.391/0001-64; contrato nº. 096/2021, 
valor r$: 7.280,00; EMPrESa: o S oliVEira coMErcial - ME - cNPJ: 
03.623.513/0001-47; contrato nº. 100/2021, valor r$: 248.496,00; 
EMPrESa: E. Polla-ME - cNPJ: 05.783.582/0001-43; contrato nº. 
104/2021, valor r$: 8.795,00. EMPrESa: G. a. MESQUiTa - cNPJ: 
37.628.322/0001-90; contrato nº. 108/2021, valor r$: 134.214,50. do-
tação orçamentária - 08.122.0029.2150. 33.90.30.00-Material de consu-
mo. Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de Gêneros alimentí-
cios, As informações poderão ser acessadas na integra no site oficial da 
Prefeitura Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 
altamira/Pá, 08/04/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE 
dE alTaMira - cNPJ: 10.467.921/0001-12. coNTraTada; EMPrESa: 
a. GoNÇalVES dE aNdradE EirEli - ME - cNPJ: 36.023.037/0001-82; 
contrato nº. 085/2021, valor r$: 255.800,00. EMPrESa: SoUZa & fa-
daNElli lTda-EPP - cNPJ: 14.564.846/0001-69; contrato nº. 089/2021, 
valor r$: 297.385,00; EMPrESa: rodriGUES E PENa aTacadiSTa lT-
da-EPP - cNPJ: 14.979.866/0001-09, contrato nº. 093/2021, valor r$: 
305.331,33; EMPrESa: laTiciNioS SÃo fraNciSco lTda-ME - cNPJ: 
10.703.391/0001-64; contrato nº. 097/2021, valor r$: 54.600,00; EM-
PrESa: o S oliVEira coMErcial - ME - cNPJ: 03.623.513/0001-47; 
contrato nº. 101/2021, valor r$: 280.010,00; EMPrESa: E. Polla-ME - 
cNPJ: 05.783.582/0001-43; contrato nº. 105/2021, valor r$: 91.232,50. 
EMPrESa: G. a. MESQUiTa - cNPJ: 37.628.322/0001-90; contrato nº. 
109/2021, valor r$: 149.916,10. dotação orçamentária - 2.083, 2.084, 
2.087, 2.088, 2.115, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.122, 2.123, 2.124, 
2.126, 2.134, 2.137, 2.139, 2.138. 33.90.30.00-Material de consumo. Vi-
gência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, as 
informações poderão ser acessadas na integra no site oficial da Prefeitura 
Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/
Pá, 08/04/2021
eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 10/2021
ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE alTaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTada: EMPrE-
Sa: aNTÔNio c. dE MElo E SilVa EirEli - cNPJ: 14.007.752/0001-65; 
contrato nº. 251/2021, valor r$: 443.972,00; EMPrESa: laZari & aZE-
VEdo lTda - EPP - cNPJ: 18.142.954/0001-02; contrato nº. 254/2021, 
valor r$; 69.229,30; EMPrESa: JoSÉ MarcEliNo GalVÃo - EPP - cNPJ: 
04.716.288/0001-56, contrato nº. 257/2021, valor r$: 419.877,58; 
EMPrESa: aNa c. d. lorENZoNi EirEli - cNPJ: 01.897.786/0001-
54; contrato nº. 260/2021, valor r$: 313.130,03; dotação orçamentá-
ria - 04.122.044.2015. 33.90.30.00-Material de consumo. Vigência: até 
18/04/2022; Objeto: Aquisição de Óleo Lubrificante, Aditivos, Fluídos, Gra-
xas e filtros para Veículos e Máquinas Pesadas, as informações poderão 
ser acessadas na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Alta-
mira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 16/04/2021. 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE alTaMira - cNPJ: 
28.553.049/0001-90; - coNTraTada: EMPrESa: aNTÔNio c. dE MElo 
E SilVa EirEli - cNPJ: 14.007.752/0001-65; contrato nº. 252/2021, va-
lor r$: 13.886,50; EMPrESa: laZari & aZEVEdo lTda - EPP - cNPJ: 
18.142.954/0001-02; contrato nº. 255/2021, valor r$; 69.229,30; EM-
PrESa: JoSÉ MarcEliNo GalVÃo - EPP - cNPJ: 04.716.288/0001-56, 
contrato nº. 258/2021, valor r$: 13.387,42; EMPrESa: aNa c. d. lo-
rENZoNi EirEli - cNPJ: 01.897.786/0001-54; contrato nº. 261/2021, 
valor r$: 35.563,80; dotação orçamentária - 12.122.0006.2026. 
33.90.30.00-Material de consumo. Vigência: até 18/04/2022; objeto: 
Aquisição de Óleo Lubrificante, Aditivos, Fluídos, Graxas e Filtros para 
Veículos e Máquinas Pesadas, as informações poderão ser acessadas 
na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.
altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 16/04/2021.
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE alTa-
Mira - cNPJ: 18.142.506/0001-09; - coNTraTada: EMPrESa: aNTÔNio 
c. dE MElo E SilVa EirEli - cNPJ: 14.007.752/0001-65; contrato nº. 
253/2021, valor r$: 19.175,00; EMPrESa: laZari & aZEVEdo lTda - EPP 
- cNPJ: 18.142.954/0001-02; contrato nº. 256/2021, valor r$; 1.240,00; 
EMPrESa: JoSÉ MarcEliNo GalVÃo - EPP - cNPJ: 04.716.288/0001-56, 
contrato nº. 259/2021, valor r$: 6.372,68; EMPrESa: aNa c. d. lorENZo-
Ni EirEli - cNPJ: 01.897.786/0001-54; contrato nº. 262/2021, valor r$: 
7.372,10; dotação orçamentária - 08.122.0029.2150. 33.90.30.00-Mate-

rial de consumo. Vigência: até 18/04/2022; objeto: aquisição de Óleo 
Lubrificante, Aditivos, Fluídos, Graxas e Filtros para Veículos e Máquinas 
Pesadas, As informações poderão ser acessadas na integra no site oficial 
da Prefeitura Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatu-
ra: altamira/Pá, 16/04/2021.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 10/2021
ata de reGistro de PreÇos Nº 008/2021, ata tem por objeto o 
Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Óleo Lubrificante, 
aditivos, fluídos, Graxas e filtros para Veículos e Máquinas Pesadas, para 
atender diversos fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de 
Altamira - PA, especificados no Termo de Referência, anexo I. EMPRESA E 
Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira 
(PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira) - cNPJ: 05.263.116/0001-37 - 
EMPrESa: aNa c. d. lorENZoNi EirEli - cNPJ: 01.897.786/0001-54; 
valor global de r$:356.065,93, para os itens de 15 ao 17. 20, de 32 ao 40. 
52, 53, de 55 ao 58. 60, 61, de 63 ao 71. 73, 74, de 77 ao 81, de 85 ao 88. 
91, 92, 94, 97, 98, 104, 105, 107, 108, 110, de 121 ao 123. 129, 130, EM-
PrESa: aNTÔNio c. dE MElo E SilVa EirEli - cNPJ: 14.007.752/0001-
65; valor global r$: 477.033,50, para os itens de 01 ao 03. 05, 09, 10, 
21, 30, de 41 ao 45. 47, 48, 50, 109, 111, 112, 114, 116, 124, 125, 127.  
EMPrESa: JoSÉ MarcEliNo GalVÃo - EPP - cNPJ: 04.716.288/0001-56, 
valor global r$: 439.637,68, para os itens de 06 ao 08, de 11 ao 14. 18, 
19, 22, 23, de 25 ao 28. 31, 46, 49, 59, 62, 72, 75, 76, 83, 84, 90, 95, 
96, de 99 ao 103. 106, 113, 115, 119, 120, 126, 128. EMPrESa: laZari 
& aZEVEdo lTda - EPP - cNPJ: 18.142.954/0001-02; valor global r$: 
72.162,30, para os itens 04, 24, 29, 51, 54, 82, 89, 93, 117, 118, de 131 
ao 133. Validade da ata é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura. iN-
forMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 008/2021 vinculada ao 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 010/2021 poderá ser acessada na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.
br. assinatura: altamira/Pa, 16/04/2021.
eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 15/2021
ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE alTaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTada: EMPrE-
Sa: SoUZa & fadaNElli lTda-EPP - cNPJ: 14.564.846/0001-69; contrato 
nº. 271/2021, valor r$; 824.150,25; EMPrESa: rodriGUES E PENa aTa-
cadiSTa lTda-EPP - cNPJ: 14.979.866/0001-09, contrato nº. 275/2021, 
valor r$: 773.520,21; EMPrESa: BiddEN coMErcial lTda - cNPJ: 
36.181.473/0001-80; contrato nº. 279/2021, valor r$: 46.534,00. dotação 
orçamentária - 04.122.044.2015. 33.90.30.00-Material de consumo. Vigên-
cia: até 22/04/2022; objeto: aquisição de Materiais de limpeza, Utensilio 
e descartáveis. as informações poderão ser acessadas na integra no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. as-
sinatura: altamira/Pá, 22/04/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo dE alTaMira - cNPJ: 28.553.049/0001-90; coNTraTada; EM-
PrESa: SoUZa & fadaNElli lTda-EPP - cNPJ: 14.564.846/0001-69; con-
trato nº. 272/2021, valor r$; 206.152,00; EMPrESa: rodriGUES E PENa 
aTacadiSTa lTda-EPP - cNPJ: 14.979.866/0001-09, contrato nº. 276/2021, 
valor r$: 144.671,76; EMPrESa: BiddEN coMErcial lTda - cNPJ: 
36.181.473/0001-80; contrato nº. 280/2021, valor r$: 4.645,00. dotação 
orçamentária - 12.122.0006.2026. 33.90.30.00-Material de consumo. Vigên-
cia: até 22/04/2022; objeto: aquisição de Materiais de limpeza, Utensilio e 
Descartáveis. As informações poderão ser acessadas na integra no site oficial 
da Prefeitura Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 
altamira/Pá, 22/04/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊN-
cia Social dE alTaMira - cNPJ: 18.142.506/0001-09. coNTraTada; EM-
PrESa: SoUZa & fadaNElli lTda-EPP - cNPJ: 14.564.846/0001-69; con-
trato nº. 273/2021, valor r$; 264.548,50; EMPrESa: rodriGUES E PENa 
aTacadiSTa lTda-EPP - cNPJ: 14.979.866/0001-09, contrato nº. 277/2021, 
valor r$: 451.079,50; EMPrESa: BiddEN coMErcial lTda - cNPJ: 
36.181.473/0001-80; contrato nº. 281/2021, valor r$: 10.845,00. dotação 
orçamentária - 08.122.00292150. 33.90.30.00-Material de consumo. Vigên-
cia: até 22/04/2022; objeto: aquisição de Materiais de limpeza, Utensilio e 
Descartáveis. As informações poderão ser acessadas na integra no site oficial 
da Prefeitura Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 
altamira/Pá, 22/04/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE 
alTaMira - cNPJ: 10.467.921/0001-12. coNTraTada; EMPrESa: SoUZa & 
fadaNElli lTda-EPP - cNPJ: 14.564.846/0001-69; contrato nº. 274/2021, 
valor r$; 1.015.043,85; EMPrESa: rodriGUES E PENa aTacadiSTa lT-
da-EPP - cNPJ: 14.979.866/0001-09, contrato nº. 278/2021, valor r$: 
462.713,10; EMPrESa: BiddEN coMErcial lTda - cNPJ: 36.181.473/0001-
80; contrato nº. 282/2021, valor r$: 32.831,00. dotação orçamentária - 
2.083, 2.084, 2.087, 2.088, 2.115, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.122, 2.123, 
2.124, 2.126, 2.134, 2.137, 2.139, 2.138. 33.90.30.00-Material de consumo. 
Vigência: até 22/04/2022; objeto: aquisição de Materiais de limpeza, Uten-
silio e descartáveis. as informações poderão ser acessadas na integra no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. assi-
natura: altamira/Pá, 22/04/2021.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 15/2021
ata de reGistro de PreÇos Nº 023/2021, ata tem por objeto o 
registro de Preços para eventual e futura aquisição de Materiais de limpe-
za, Utensilio e descartáveis, para atender diversos fundos, Secretarias e 
Setores da Prefeitura Municipal de Altamira - PA, especificados no Termo de 
referência, anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTra-
TaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMi-
ra) - cNPJ: 05.263.116/0001-37 - EMPrESa: SoUZa & fadaNElli lTda 
- cNPJ: 14.564.846/0001-69; valor global de r$: 1.831.984,57, para os 
itens 02, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 22, de 27 ao 30. 32, de 38 ao 44. 55, de 
57 ao 61, de 66 ao 85, de 92 ao 107, de 113 ao 118, de 123 ao 125, de 128 
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ao 140, de 144 ao 154. 163, 164. EMPrESa: BiddEN coMErcial lTda - 
cNPJ: 36.181.473/0001-80; valor global r$: 94.855,00, para os itens 08, 
de 23 ao 25, de 50 ao 52. EMPrESa: rodriGUES E PENa aTacadiSTa 
lTda - cNPJ: 14.979.866/0001-09; valor global r$: 2.309.894,60, para os 
itens 01, de 03 ao 06. 10, 12, 13, 16, de 18 ao 21. 26, 31, de 33 ao 37, 
de 45 ao 49, 53, 54, 56, de 62 ao 65, de 86 ao 91, de 108 ao 112, de 119 
ao 122, 126, 127, de 141 ao 143, de 155 ao 162, de 165 ao 168. Validade 
da ata é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa 
dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 023/2021 vinculada ao PrEGÃo ElETrÔ-
NICO SRP Nº 015/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da 
Prefeitura Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 
altamira/Pa, 22/04/2021.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 16/2021
ata de reGistro de PreÇos Nº 014/2021, ata tem por objeto o 
registro de Preços para eventual e futura contratação de Empresa Especia-
lizada em Serviços de Publicações nos Diário Oficial da União, Diário Oficial 
do Estado do Pará e Jornal de grande circulação regional em espaço espe-
cífico de publicação de editais e anúncios oficiais de interesse da Prefeitura 
Municipal de Altamira e Fundos Municipais - PA, especificados no Termo de 
referência, anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTra-
TaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira) 
- cNPJ: 05.263.116/0001-37 - EMPrESa: dEParTaMENTo dE PUBlica-
ÇÕES lTda (diário oficial dEParTaMENTo dE PUBlicaÇÕES) - cNPJ: 
24.618.152/0001-10; valor global de r$: 195.600,00, para os itens 01, 
02, 03. Validade da ata é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura. iN-
forMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 014/2021 vinculada ao 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 016/2021 poderá ser acessada na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.
br. assinatura: altamira/Pa, 29/04/2021.
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 26/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro de 
preços da administração Pública Municipal para o fornecimento de Materiais 
de construção, para atender diversos fundos, Secretarias e Setores da Pre-
feitura Municipal de altamira - Pa: aBErTUra. 20/05/2021, às 09:00 horas 
(horário local) no site www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter 
maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.
com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail alta-
miracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos 
ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de 
altamira -  Setor de licitação, situado na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 
nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 27/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro de 
preços da administração Pública Municipal para contratação de Empresa para 
Execução de Serviços de Tapa Buraco e recapeamento em diversas Vias do 
Município de altamira/Pa: aBErTUra. 19/05/2021, às 09:00 horas (horário 
local) no site www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter maiores in-
formações e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.
tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@gmail.
com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias 
na divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de 
licitação, situado na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Es-
planada do Xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 28/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro 
de preços da administração Pública Municipal, para locação de Veículos, 
Máquinas Pesadas e caminhões, em regime de Hora/Máquina e/ou Men-
sal/diária: aBErTUra. 19/05/2021, às 14:00 horas (horário local) no site 
www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.
br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, 
dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias 
na divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de 
licitação, situado na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro 
Esplanada do Xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 29/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro 
de preços da administração Pública Municipal, para fornecimento de mate-
riais de EPi: aBErTUra. 20/05/2021, às 14:00 horas (horário local) no site 
www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.
br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, 
dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias 
na divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de 
licitação, situado na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro 
Esplanada do Xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
JoSÉ JorGE dE fariaS
Pregoeiro

Protocolo: 652130

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AVEIRO

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº. 001/2021.  objeto: contratação de empresa 
especializada nos serviços técnicos de topografia, comtemplando georrefe-
renciamento de áreas urbanas e rurais com levantamento planialtimétrico 
e cadastral no município de aveiro, estado do Pará. Tipo: Menor Preço 
data: 20/05/2021. Horário: 08h. iNforMaÇÕES: Sala de licitações, Trav. 
Humberto frazão, s/n, centro, das 08h às 14h. aveiro/Pa, 03 de maio de 
2021. Williames Soares. Presidente da cPl.

Protocolo: 652134

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 011/2021. 
oBJETo: registro de Preços para futuro e eventual aquisição de Material 
descartável, conforme condições constantes do Termo de referência anexo 
ao Edital. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.gov.br/compras/pt-br; mural de 
licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 18 de Maio de 
2021 às 15h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronico-
pmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 010/2021. objeto: registro de Preços para a 
futura e eventual aquisição de Gás de cozinha, conforme condições constantes 
do Termo de referência anexo ao Edital. o edital completo está à disposição dos 
interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.gov.br/com-
pras/pt-br; mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 
18 de Maio de 2021 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoele-
tronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito;
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo. iNeXiGiBiLidade Nº 
005/2021. objeto: contratação de empresa especializada na área de im-
plementação de sistema de integração e otimização da folha de pagamento 
da Prefeitura Municipal de Cametá. Beneficiário: RPM Soluções Eireli (CNPJ/
Mf Nº 07.595.701/0001-62). Vigência: 12 (doze) meses. fundamento le-
gal: Art. 25, caput, da Lei Federal 8.666/93. Data de Ratificação: 05 de 
abril de 2021. Valor do contrato: contrato nº 029/2021 - r$ 48.000,00. 
data da assinatura dos contratos: 05 de abril de 2021. foro: comarca 
cametá/Pa - dotação orçamentária: Prefeitura Municipal de cametá clas-
sificação Institucional: 10- Prefeitura de Cametá - 03 Secretaria Municipal 
de Administração Classificação Funcional: 04.122.0052.200.6.0000 - Ma-
nunteção Secretaria Municipal de Administração Classificação Econômica: 
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da informação e comunicação fon-
te do recurso:0010000 - recursos ordinários ficha: 069 - contratada: 
rPM Soluções Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ: 
07.595.701/0001-62, estabelecida na av. rio Grande, Bairro Beira rio, Nº 
168, cEP: 68515-000, Parauapebas/Pa. Modalidade: inexigibilidade de li-
citação. ordenador: Victor correa cassiano - Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 652138

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
coNcUrso PÚBLico. editaL Nº 001/2018/PMc. o Prefeito Muni-
cipal de Capanema, por suas atribuições definidas em lei, comunica que 
está publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, diário oficial do 
Município, assim como no site da Prefeitura de capanema (www.capane-
ma.pa.gov.br), o novo Edital de Convocação dos Candidatos Classificados e 
aprovados no concurso público n. 001/2018, de acordo com o anexo Único 
do mesmo documento, para ocupar os cargos de nível fundamental, médio 
e superior. o mesmo documento contém as orientações necessárias quanto 
ao comparecimento, documentos, data e horários. francisco ferreira frei-
tas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 652141

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

errata de PUBLicaÇÃo de terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGi-
BiLidade Nº 008/2021-PMc-iNeX e de eXtrato do coNtrato 
Nº 012/2021-PMc-iNeX
No dia 06/04/2021, Edição nº 34.542, Página 66, Protocolo 642207, do diário 
Oficial do Estado do Pará, na publicação TERMO DE RATIFICAÇÃO e AVISO 
dE EXTraTo dE coNTraTo Nº 012/2021-PMc-iNEX, onde se - lê: inexigi-
bilidade de licitação nº 005/2021, Leia- se: inexigibilidade de licitação nº 
008/2021-PMc-iNEX. JoSÉ riBaMar oUZa da SilVa - Prefeito Municipal.
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aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2021 sisteMa reGistro de PreÇo (srP)
Tipo menor preço, considerada por item, objeto: aquisição de Medicamen-
tos e Material Técnico Hospitalar para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde de chaves/Pa. o certame será realizado no dia 
18/05/2021, às 10:00 hs. Plataforma de realização dos processos: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Editais disponíveis em:assessoriacomu-
nicacaopmc@gmail.com, e portal do TcM/Pa. informações e-mail: cplcha-
ves2021@gmail.com
lEoNardo MacEdo loBaTo
SEcrETario MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 652144

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2021/FMs. 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
para o desenvolvimento e implantação de Sistemas de informação (Sof-
tware) para atender as necessidades do laboratório deste Município de 
castanhal-Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a di-
vulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 18/05/2021, às 
09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.
br/portal-da-transparencia/liciTacoes-contratos-e-convenios; www.com-
prasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir 
da data da publicação. cleonice da costa Trindade - Pregoeira/fMS.
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 015/2021/PMc. editaL de 
credeNciaMeNto Nº 003/2021/PMc. objeto: credenciamento de 
empresas especializada na prestação de serviço de locação de unidade 
móvel de saúde, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde e Meio ambiente/SESMa deste Município de castanhal/Pará, por 
um período de 12 (doze) meses. data do recebimento dos documentos: a 
partir do dia 05/05/2021 a 04/08/2021 no Prédio da Prefeitura Municipal 
de castanhal - Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, localizado 
na av. Barão do rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de 
castanhal/Pará. Edital: poderá ser obtido no endereço acima. José Helio-
mar Matos dos Santos - Presidente da cPl

Protocolo: 652146

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
aViso de eXtratro de coNtrato
coNtrato Nº: 20200315
oriGEM: coNcorrÊNcia SrP Nº 3/2019-002 SEiNf
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrioNÓPoliS
coNTraTada: HB20 coNSTrUÇÕES EirEli
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrU-
ÇÃo dE PaViMENTaÇÃo aSfálTica EM cBUQ(loTE1) NaS rUaS E aVENi-
daS do MUNiciPio dE cUrioNoPoliS-Pa
Valor ToTal: r$9.797.738,25 (NoVE MilHÕES SETEcENToS E NoVENTa E 
SETE Mil SETEcENToS E TriNTa E oiTo rEaiS E ViNTE E ciNco cENTaVoS).
ProGraMa dE TraBalHo: 26.782.0029 1.014 rEViTaliZaÇÃo, SiNaliZa-
ÇÃo, aPlicaÇÃo E drENaGEM dE ViaS PÚBlicaS iMPlEMENTaÇÃo dE Si-
NaliZaÇÃo EM ViaS PÚBlicaS - claSSificaÇÃo EcoNÔMica: 4.4.90.51.00
ViGÊNcia: 180 (cENTo E oiTENTa diaS)
daTa da aSSiNaTUra: 29 dE dEZEMBro dE 2020

Protocolo: 652177

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
O Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resultado 
do Pregão Presencial SrP Nº 9/2021-006-PMGP, homologado em 27/04/2021, 
o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 23/04/2021 ao obje-
to: sistema de registro de preço para contratação de empresa especializada 
no fornecimento diário de refeições prontas do tipo self-service, marmitex 
e coffe break, para atender as demandas das secretarias no limite urbano 
do município de Goianésia do Para - Pa, em favor das Empresas: BrUNa 
da rocHa oliVEira, cNPJ: 19.596.528/0001-01, perfazendo o valor to-
tal de r$ 240.000,00. MaSTErSErV SErViÇoS E coM EirEli-ME, cNPJ: 
21.986.651/0001-72, perfazendo o valor total de r$ 480.628,32. francisco 
david leite rocha, Prefeito Municipal - Prefeito Municipal.

Protocolo: 652150
extrato de ata de registro de Preço
ata de registro de Preços Nº 20210023, Pregão Presencial srP 
Nº 9/2021-006-PMGP. objeto: sistema de registro de preço para con-
tratação de empresa especializada no fornecimento diário de refeições 
prontas do tipo self-service, marmitex e coffe break, para atender as de-
mandas das secretarias no limite urbano do município de Goianésia do 

Para - Pa. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 
83.211.433/00014-13. Empresas vencedoras:  BrUNa da rocHa oli-
VEira, cNPJ: 19.596.528/0001-01, no iteM: 01, perfazendo o valor to-
tal de r$ 240.000,00. MaSTErSErV SErViÇoS E coM EirEli-ME, cNPJ: 
21.986.651/0001-72, nos itens: 2 e 3, perfazendo o valor total de r$ 
480.628,32. data de assinatura: 27/04/2021. francisco david leite rocha, 
Prefeito Municipal - Prefeito Municipal.

Protocolo: 652154

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021-Pe/srP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, TorNa PÚBlico a To-
doS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÕES, ElÉTricoS, HidraUlicoS E EPi’S, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE iPiXUNa do Pará/Pa E SUaS SEcrETariaS. a abertura será no dia 
17/05/2021 as 08:30 horário de Brasília, www.portaldecompraspublicas.
com.br, informações e-mail: liciTacao@ipixunadopara.pa.gov.br.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021-Pe/srP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, TorNa PÚBlico a TodoS 
oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oBJETo:  
rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEdi-
caMENToS, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE E SaNEaMENTo dE iPiXUNa do Pará/Pa. a abertura será no dia 
18/05/2021 as 08:30 horário de Brasília, www.portaldecompraspublicas.com.
br, informações e-mail: liciTacao@ipixunadopara.pa.gov.br.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021-Pe/srP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, TorNa PÚBlico a TodoS 
oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oBJETo:  
rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
TÉcNico HoSPiTalar, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE E SaNEaMENTo dE iPiXUNa do Pará/Pa. a abertura 
será no dia 19/05/2021 as 08:30 horário de Brasília, www.portaldecompras-
publicas.com.br, informações e-mail: liciTacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 652156

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
O Fundo Municipal de Educação do Municipal de Itupiranga através 
da pregoeira torna pública a licitação nos termos da lei federal 8.666/93, 
tipo: menor preço. Modalidade: Pregão. forma: Eletrônico. Nº PE 9/2021-
015-FME. Objeto: Aquisição de kits de alimentação escolar com finalidade de 
atender aos estudantes da rede municipal de educação durante a pandemia 
da covid-19. abertura: 18/05/2021 às 09h30min. o edital estará disponível 
nos endereços eletrônicos:http://www.comprasnet.gov.br,www.tcm.pa.gov.
br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e também através da equipe de 
pregão, na sala da cPl aV. 14 de julho, 12, centro, no horário de expediente.

Protocolo: 652159

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

contrato n° 226/2021-FMs. Processo administração nº 
18.895/2020-PMM, autuado na modalidade inexigibilidade de licitação/
chamamento Público nº 016/2020-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato: 
prestação de serviços médicos especializados, à distância, em TELERRA-
dioloGia com interpretação, diagnóstico e emissão de laudos de ToMo-
Grafia coMPUTadoriZada E MaMoGrafia pelo coNTraTado, inte-
grante da rede privada de serviços de saúde.  Empresa BiocENTro lTda, 
inscrita no cNPJ sob Nº 18.746.153/0001-48, Valor:  r$ 110.556,00 (cen-
to e dez mil quinhentos e cinquenta e seis reais). dotações orçamentárias: 
10.122.0001.2.047 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEdE 
- Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica. 10.302.0084.2.062 - atenção de Média e alta complexidade 
- Mac/SiH - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica.. daTa da aSSiNaTUra 28 de abril de 2021. 
Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 223/2021-FMs. Processo administração nº 
18.895/2020-PMM, autuado na modalidade inexigibilidade de licitação/
chamamento Público nº 016/2020-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato: 
prestação de serviços médicos especializados, à distância, em TELERRA-
dioloGia com interpretação, diagnóstico e emissão de laudos de ToMo-
Grafia coMPUTadoriZada E MaMoGrafia pelo coNTraTado, inte-
grante da rede privada de serviços de saúde.  Empresa cEdiP cENTro 
dE diaGNÓSTico Por iMaGEM dE PorTo VElHo, inscrita no cNPJ sob 
Nº 30.947.001/0001-09, Valor:  r$ 110.556,00 (cento e dez mil quinhen-
tos e cinquenta e seis reais). dotações orçamentárias: 10.122.0001.2.047 
- Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEdE - Elemento de 
despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
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10.302.0084.2.062 - atenção de Média e alta complexidade - Mac/SiH 
- Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica.. daTa da aSSiNaTUra 27 de abril de 2021. Valmir Silva 
Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 227/2021-FMs. Processo administração nº 18.895/2020-
PMM, autuado na modalidade inexigibilidade de licitação/chamamento Públi-
co nº 016/2020-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato: prestação de serviços 
médicos especializados, à distância, em TELERRADIOLOGIA com interpretação, 
diagnóstico e emissão de laudos de ToMoGrafia coMPUTadoriZada E Ma-
MoGrafia pelo coNTraTado, integrante da rede privada de serviços de saú-
de.  Empresa Kd cUrSoS E diaGNÓSTicoS lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 
30.947.001/0001-09, Valor:  r$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais). 
dotações orçamentárias: 10.122.0001.2.047 - Manutenção da Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SEdE - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. 10.302.0084.2.062 - atenção de Média e alta com-
plexidade - Mac/SiH - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica.. daTa da aSSiNaTUra 20 de abril de 2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 221/2021-FMs. Processo administração nº 
18.895/2020-PMM, autuado na modalidade inexigibilidade de licitação/
chamamento Público nº 016/2020-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato: 
prestação de serviços médicos especializados, à distância, em TELERRA-
dioloGia com interpretação, diagnóstico e emissão de laudos de ToMo-
Grafia coMPUTadoriZada E MaMoGrafia pelo coNTraTado, inte-
grante da rede privada de serviços de saúde.  Empresa: MUlTi-SErViÇoS 
MÉdicoS aMBUlaToriaiS E dE diaGNÓSTico lTda, inscrita no cNPJ sob 
Nº 21.664.121/0001-08, Valor:  r$ 110.556,00 (cento e dez mil quinhen-
tos e cinquenta e seis reais). dotações orçamentárias: 10.122.0001.2.047 
- Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEdE - Elemento de 
despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
10.302.0084.2.062 - atenção de Média e alta complexidade - Mac/SiH 
- Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica.. daTa da aSSiNaTUra 27 de abril de 2021. Valmir Silva 
Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 219/2021-FMs. Processo administração nº 
18.895/2020-PMM, autuado na modalidade inexigibilidade de licitação/
chamamento Público nº 016/2020-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato: 
prestação de serviços médicos especializados, à distância, em TELERRA-
dioloGia com interpretação, diagnóstico e emissão de laudos de ToMo-
Grafia coMPUTadoriZada E MaMoGrafia pelo coNTraTado, inte-
grante da rede privada de serviços de saúde.  Empresa PrN SErViÇoS dE 
radioloGia EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 08.646.447/0001-44, Va-
lor:  r$ 110.556,00 (cento e dez mil quinhentos e cinquenta e seis reais). 
dotações orçamentárias: 10.122.0001.2.047 - Manutenção da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEdE - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - ou-
tros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 10.302.0084.2.062 - aten-
ção de Média e alta complexidade - Mac/SiH - Elemento de despesa: 
3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.. daTa da 
aSSiNaTUra 20 de abril de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário Munici-
pal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 222/2021-FMs. Processo administração nº 18.895/2020-
PMM, autuado na modalidade inexigibilidade de licitação/chamamento 
Público nº 016/2020-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato: prestação de 
serviços médicos especializados, à distância, em TELERRADIOLOGIA com 
interpretação, diagnóstico e emissão de laudos de ToMoGrafia coMPU-
TadoriZada E MaMoGrafia pelo coNTraTado, integrante da rede priva-
da de serviços de saúde.  Empresa: Ti TElEMEdiciNa iNTEGrada lTda, 
inscrita no cNPJ sob Nº 31.648.064/0001-27, Valor:  r$ 110.556,00 (cen-
to e dez mil quinhentos e cinquenta e seis reais). dotações orçamentárias: 
10.122.0001.2.047 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEdE 
- Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. 10.302.0084.2.062 - atenção de Média e alta complexidade - Mac/
SiH - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica.. daTa da aSSiNaTUra 19 de abril de 2021. Valmir Silva 
Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 225/2021-FMs. Processo administração nº 18.895/2020-
PMM, autuado na modalidade inexigibilidade de licitação/chamamento 
Público nº 016/2020-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato: prestação de 
serviços médicos especializados, à distância, em TELERRADIOLOGIA com 
interpretação, diagnóstico e emissão de laudos de ToMoGrafia coMPUTa-
doriZada E MaMoGrafia pelo coNTraTado, integrante da rede privada 
de serviços de saúde.  Empresa TocaNTiNS SErViÇoS MÉdicoS lTda, 
inscrita no cNPJ sob Nº 20.401.806/0001-07, Valor:  r$ 110.556,00 (cen-
to e dez mil quinhentos e cinquenta e seis reais). dotações orçamentárias: 
10.122.0001.2.047 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEdE 
- Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. 10.302.0084.2.062 - atenção de Média e alta complexidade - Mac/
SiH - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica.. daTa da aSSiNaTUra 19 de abril de 2021. Valmir Silva 
Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 254/2021-FMs. Processo administração nº 
2.859/2021-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 
014/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de materiais usados no 
combate ao coronavírus, para atendimento ao Programa Saúde na Escola, 
conforme PorTaria nº 1857.  Empresa HErENio doS SaNToS coMEr-
cio E iMPorTaÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 12.283.935/0001-01, 
Valor:  r$ 25.070,85 (Vinte e cinco mil  e setenta reais e oitenta e cinco 
centavos). dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de 
consumo. daTa da aSSiNaTUra 03 de Maio de 2021. Valmir Silva Moura 
- Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 652179

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão eletrônico nº 034/2021-cPL/PMM. Processo licitatório nº 
5.158/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE MaTEriaiS dE PrÓTESE dENTaria Para MaNUTENÇÃo doS 
coNSUlTÓrioS odoNTolÓGicoS daS UBS oNdE ESTá ViNcUlado o 
laBoraTÓrio dE PrÓTESE dENTaria do MUNicÍPio dE MaraBá. onde 
sagrou vencedora a empresa: caSSiflEX lTda - cNPJ 04.901.171/0001-
42, vencedora dos itens: 12, 43, 49  perfazendo o  valor total de: r$ 
524,00 (Quinhentos e vinte e quatro reais), MaXiMa dENTal iMPorTa-
cao, EXPorTacao E coMErcio dE Prod - cNPJ 28.857.335/0001-40, 
vencedora do item: 01  perfazendo o  valor total de: r$ 4.246,50 (Quatro 
mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos),UaSG: 927495 
pelo HOMOLOGO o resultado final. Marabá 03/05/2021.  Valmir Silva Mou-
ra - Secretário Municipal de Saúde - Port. 535/2020-GP.

Protocolo: 652180
aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 024/2021-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo ad-
MiNiSTraTiVo N° 7.844/2021-PMM - Tipo Menor Preço por lote. data da 
Sessão: 13/Mai/2021 - 09h00min (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE TEN-
daS, cliMaTiZador E oUTroS, Para rEaliZaÇÃo dE EVENToS E aÇÕES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá E UNidadE ViNcUla-
daS.  que estava com sessão agendada para o dia 13/mai/2021 - 09h00, está 
SUSPENSa para adequação do edital, a mesma será republicada tão logo seja 
possível. Higo duarte Nogueira - Pregoeiro Municipal-cEl/SEVoP.

Protocolo: 652181
contrato n° 257/2021-FMs. Processo administração nº 527/2020/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 001/2020-cPl/PMM. 
objeto do contrato: aquisição de materiais de expediente para atender a ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS e das unidades 
vinculadas. Empresa: aUGUSTUS iNforMaTica EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o Nº 10.433.143/0001-40, Valor:  r$ 14.216,00 (Quatorze mil e duzen-
tos e dezesseis reais), dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção 
Média e alta complexidade- Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo.. daTa da aSSiNaTUra 28 de abril de 2021. Valmir Silva Moura - 
Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 253/2021-FMs. Processo administração nº 2.859/2021-
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 014/2021-cPl/PMM. 
objeto do contrato: aquisição de materiais usados no combate ao coronaví-
rus, para atendimento ao Programa Saúde na Escola, conforme PorTaria 
nº 1857.  Empresa: diSTriBUidora oMEGa lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 
11.187.037/0001-97 Valor:  r$ 34.944,00 (Trinta e quatro mil, novecentos e 
quarenta e quatro reais). dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Pro-
grama atenção Básica de Saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 03 de maio de 2021. Valmir Silva 
Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 266/2021-FMs. Processo administração nº 
5.133/2020-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 
045/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de peças de motoci-
cletas e de veículos leves, pesados e utilitários movidos a gasolina/flex 
e diesel e prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva 
dos veículos do fundo Municipal de Saúde, com possibilidade de consulta 
por intermédio de software de orçamentação eletrônica de empresa es-
pecializada. Empresa: J d do NaSciMENTo dE SoUSa - EirEli, inscrita 
no cNPJ sob Nº 22.646.711/0001-70 Valor:  r$ 101.629,31 (cento e um 
mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos ). dotações 
orçamentárias: 10 301 0082 2.051 - Programa de atenção Básica,  10 
302 0084 2.062 - atenção de Média e alta complexidade , 10 122 0001 
2.047 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, 10.302.0084.2.061 
- Serviço de atendimento de Nível Urgente - SaMU, 10.305.0085.2.065 
- Atenção em Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10.331.0082.2.066 - Im-
plementação intens. E Manutenção de ações de Saúde - cErEST, Elemento 
de despesas: Elemento de despesa: 33.90.30.00 - Material de consumo, 
Elemento de despesa: 33.90.39.00 - outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 
daTa da aSSiNaTUra 03 de maio de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 256/2021-FMs. Processo administração nº 527/2020/PMM, 
autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 001/2020-cPl/PMM. objeto 
do contrato: aquisição de materiais de expediente para atender a necessida-
des da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS e das unidades vincu-
ladas. Empresa: ESTacao coMErcio dE MaTErial dE EXPEdiENTE EirE-
li, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 19.321.144/0001-78, Valor:  r$ 75.182,80 
(Setenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos), dota-
ções orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexida-
de- Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 
10 305 0085 2.065 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 302 0084 
2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 29 de abril de 
2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 652182
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
extrato do contrato Nº 038/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 3.464/2021-
PMM. ata de registro de Preços Nº 139/2021-cPl/PMM. referente à aQUi-
SiÇÃo dE TiNTaS Para iMPrESSoraS, rEcarGa dE ToNEr E coNTra-
TaÇÃo dE SErViÇo dE MaNUTENÇÃo dE iMPrESSoraS, Para aTENdEr 
ÀS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE Ma-
raBá - SSaM, firmado com a empresa G l fEiToSa coMÉrcio E SEr-
ViÇoS dE iNforMáTica lTda, cNPJ sob o Nº 13.497.781/0001-13, lote 
01: Valor: r$ 12.980,00 (doze mil novecentos e oitenta reais). Período 
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de Vigência: a duração será vinculada a vigência dos respectivos créditos 
orçamentários. dotação orçamentária: 15.452.0001.2.125 - Manutenção 
dos Serviços de Saneamento ambiental de Marabá. Elemento de despesa: 
3.3.90.30.00 - Material de consumo e 3.3.90.39.00 - outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica.
Marabá Pa, 30 de abril de 2021.
Múcio Eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 652183
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇo Nº 145/2021/cPL, Beneficiário - MAXX 
QUiMica E SiSTEMaS dE liMPEZa EirEli - cNPJ 12.320.177/0001-54, 
vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 13, perfazendo o Valor 
Total de r$ 43.282,00 (Quarenta e três mil duzentos e oitenta e dois re-
ais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 146/2021/CPL, Beneficiário - MASH 
rEPrESENTaNTES coMErciaiS E aGENTES do coMErcio dE - cNPJ 
35.334.877/0001-01, vencedora dos itens: 06, 08, 09, 10, 12 perfazendo 
o Valor Total de r$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais).Vi-
gência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriundas do Pregão Eletrô-
nico nº 033/2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 5.476/2021-PMM. ob-
jeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
Para aTENdEr o laVa-JaTo da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTU-
ra. Marabá 04/05/2021.  José Nilton de Medeiros - Secretário Municipal de 
administração - SEMad - Port. 011/2017-GP.

Protocolo: 652184
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
o presente TErMo dE rETificaÇÃo ao Extrato contrato Nº 037/2021-
SSaM, corrige o que segue:
onde se Lê: Proc. adm. Nº 3.466/2020-PMM
Leia-se: Proc. adm. Nº 3.466/2021-PMM
Múcio Eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 652194
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao ToMada dE PrEÇoS Nº 051/2020-
cEl/SEVoP/PMM, Processo n° 14.156/2020-PMM, objeto:coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para SErViÇoS dE PaViMENTaÇÃo E drE-
NaGEM Na MarGiNal da rodoVia TraNSaMaZÔNica E liGaÇÃo Para 
rUa SÃo fraNciSco - Bairro aMaPá (MaraBá - Pa), conforme Edital e 
seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa dfraNco coNSTrU-
ÇÕES E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ: 07.506.424/0001-71,vencedo-
ra com o Valor ToTal: r$ 349.661,23. assinatura: em 04/05/2021,Se-
cretário Municipal de obras - fáBio cardoSo MorEira - Secretário.

Protocolo: 652195
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 014/2021-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo ad-
MiNiSTraTiVo N° 7.245/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). data da 
Sessão: 21/Mai/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE MoNTaGEM 
E aMPliaÇÃo dE ilUMiNaÇÃo PUBlica (iP) Na orla do Bairro aMaPá E 
fraNciSco coElHo (VElHa MaraBá) No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  re-
cursos: Próprios - integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM 
- Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. 
fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.liciTacao@
maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/
Marabá. ass.: franklin carneiro da Silva - Presidente-cEl/SEVoP.

Protocolo: 652188
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
Extrato do contrato Nº 038/2021-SSaM. Proc. adm. Nº 3.464/2021-PMM. 
ata de registro de Preços Nº 139/2021-cPl/PMM. referente à aQUiSiÇÃo 
dE TiNTaS Para iMPrESSoraS, rEcarGa dE ToNEr E coNTraTaÇÃo dE 
SErViÇo dE MaNUTENÇÃo dE iMPrESSoraS, Para aTENdEr ÀS NEcESSi-
dadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM, fir-
mado com a empresa G l fEiToSa coMÉrcio E SErViÇoS dE iNforMáTica 
lTda, cNPJ sob o Nº 13.497.781/0001-13, lote 01: Valor: r$ 12.980,00 
(doze mil novecentos e oitenta reais). Período de Vigência: a duração será 
vinculada a vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação orça-
mentária: 15.452.0001.2.125 - Manutenção dos Serviços de Saneamento 
ambiental de Marabá. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de con-
sumo e 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
Marabá Pa, 30 de abril de 2021.
Múcio Eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 652199

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia
eXtratos de terMos aditiVos. esPÉcie: 1º termo aditivo 
ao contrato nº 20210016. dispensa nº 006/2021. objeto: forneci-
mento de material hospitalar, medicamentos farmacológicos e mate-
rial odontológico para manutenção do fundo Municipal de Saúde de 
Medicilândia. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: P 
r S de castro Eireli. Vigência: 22/03/2021 à 06/05/2021.

esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20210035. dispensa de 
licitação nº 019/2021. objeto: fornecimento de medicamentos psicotrópi-
cos para manutenção do programa de assistência farmacêutica básica do 
Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. Contratante: Fundo Municipal 
de Saúde. contratada: J M franco. Vigência: 23/04/2021 à 22/06/2021.
esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20210046. dispensa de licita-
ção nº 021/2021. objeto: fornecimento de gás de cozinha, para manutenção 
do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. Contratante: Fundo Municipal de 
Saúde. contratada: J E dos Santos. Vigência: 26/04/2021 à 25/06/2021.

Protocolo: 652204

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa iPiXUNa
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo deserta
a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pará, através da sua Prefeita Municipal, 
a Sra. Maria da Graça Medeiros Matos, torna público a retificação da Ata de Re-
gistro de Preço, publicado na ioEPa nº 34.571, 03 de Maio de 2021, Página 121.
onde se Lê: (...) aViSo dE liciTaÇÃo fracaSSada
Leia-se: (...) aViSo dE liciTaÇÃo dESErTa
onde se Lê: (...) declarada dESErTa na data de abertura marcada para 
o mesmo (30/04/2021 - 09h00), em virtude do não comparecimento de 
interessados, sendo o mesmo rEaGENdado para o dia 13/05/2021 às 
09:00 horas. Novamente, por não acudir participantes na data reagenda-
da, declara-se fracaSSado o referido Processo.
Leia-se: (...) declarou-se dESErTa pelo Pregoeiro. diante disso, comunicamos 
que o referido processo foi rEaGENdado para o dia 13/05/2021 às 09:00 horas.
Nova ipixuna - Pará, 04 de Maio de 2021.
Maria da Graça Medeiros Matos
Prefeita Municipal

Protocolo: 652206

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo. disPeNsa N° 009/2021/
PMo/seMed. Base legal: art. 24, iV, da lei federal n° 8.666/93 e alte-
rações posteriores. o Município de Óbidos torna pública a contratação por 
dispensa de licitação com a Empresa: J. M. dE SaNTaNa, inscrita no cNPJ 
n°: 15.727.734/0001-44. Valor Global: r$ 10.400,00 e com o Sr. Wan-
derley Gomes da Silva, inscrito no cPf n° 612.406.722-68. Valor Global: 
r$ 4.000,00. objeto: contratação de Pessoas Jurídica/física especializada 
para executar o serviço de locação de transporte de cargas e passageiros 
por meio de veículo automotor e motocicleta, incluindo manutenção pre-
ventiva e corretiva e condutor devidamente habilitado para transporte de 
pessoas, materiais, documentos e cargas, exceto fornecimento de com-
bustível em atendimento às ações desenvolvidas pela SEMED. Ratificação: 
03/05/2021. Maria Zilda Bentes Sousa - Secretária de Educação do Muni-
cípio de Óbidos/Pa - dec. 003/2021.

Protocolo: 652208
PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
eXtrato de terMo aditiVo. esPÉcie: 2º termo aditivo de Pror-
rogação de prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, ao contrato 
administrativo n° 02/2020/PMo/SEMEd, proveniente da concorrência Pú-
blica nº 001/2020/PMo/SEMEd. objeto do contrato: construção de Escola 
em madeira na comunidade Santíssima Trindade - (oBra ii). contratada: 
Jose carlos B. da Moda Eireli - MP, cNPJ 25.382.562/0001-78. Vigência: 
02/02/2021 à 01/06/2021. Maria Zilda Bentes Sousa - Secretária de Edu-
cação do Município de Óbidos/Pa - dec. 003/2021.

Protocolo: 652210

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de ourém torna público 
o aviso de licitação: Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço por item, PE 
nº 005/2021 PMo - UaSG 980507. objeto: aquisição de Kit Teste rápi-
do iGM/iGG para detecção de coVid-19, a serem utilizados na triagem 
dos pacientes que apresentarem sintomas com quadro clínico sugestivo 
ao coVid-19, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, no Município de ourém/Pa. data da abertura: 17/05/2021 às 
09:00 (horário de Brasília/df) no site ww.comprasgovernamentais.gov.br. 
Edital e seus anexos Estarão disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.
pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal dos Jurisdi-
cionados - TcM, informações no e-mail: liciTacaopmourem@gmail.com. 
francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.
aViso de aNULaÇÃo. a Prefeitura Municipal de ourém torna público o avi-
so de cancelamento: Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço por item, PE nº 
004/2021 PMo - UaSG 980507. objeto: contratação de empresas para aqui-
sição de gêneros alimentícios, para atender a alimentação escolar de alunos 
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da rede pública de ensino do Município de ourém/Pá. MoTiVo: Por constatar 
falhas em alguns itens do edital e falha no cadastramento no comprasnet, 
com nova data de abertura a ser publicada. Valdemiro fernandes coelho Ju-
nior- Prefeito Municipal. francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 652211

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURILÂNDIA DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUriLÂNdia do Norte
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 111/2021; inexigibilidade nº 
016/2021; objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de servi-
ços de consultoria técnica, no âmbito da Prefeitura Municipal de Ourilândia 
do Norte, Secretarias integradas e fundos Municipais, compreendendo no 
acompanhamento, aperfeiçoamento e modernização dos serviços destinados 
as áreas de compras, licitações e contratos administrativos, operando e capa-
citando os servidores para instrução do processo administrativo e a utilização 
dos Sistemas de licitação (coMPraSNET e Portal de compras Públicas), Por-
tal dos Jurisdicionados (TcM/Pa) e GEo-oBraS (TcM/Pa), conforme legis-
lação vigente, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com o Termo 
de Referência; Contratante: Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte; R.F. 
coutinho de Souza - Me, inscrita no cNPJ sob o nº. 17.175.262/0001-90; 
Vigência: 23/04/2021 à 23/04/2022; Valor Global: r$ 162.000,00; data de 
assinatura: 23/04/2021. Julio cesar dairel - Prefeito Municipal.
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo. o Presidente da comis-
são de Licitação da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, no uso de 
suas atribuições legais e considerando a matéria constante neste processo 
administrativo, faz publicar o extrato resumido do processo iNEXiGiBili-
DADE Nº 016/2021, ratificada em 22/04/2021, para a Contratação de pes-
soa jurídica para prestação de serviços de consultoria técnica, no âmbito 
da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, Secretarias Integradas e 
fundos Municipais, compreendendo no acompanhamento, aperfeiçoamen-
to e modernização dos serviços destinados as áreas de compras, licita-
ções e contratos administrativos, operando e capacitando os servidores 
para instrução do processo administrativo e a utilização dos Sistemas de 
licitação (coMPraSNET e Portal de compras Públicas), Portal dos Jurisdi-
cionados (TcM/Pa) e GEo-oBraS (TcM/Pa), conforme legislação vigente, 
por um período de 12 (doze) meses, no Município de Ourilândia do Norte, 
de acordo com Termo de referência, em favorecimento da empresa r.f. 
coutinho de Souza - Me, inscrita no cNPJ sob o nº. 17.175.262/0001-90, 
com fulcro no art. 25, inciso ii, §1º, combinado com o art. 13, inciso Vi, da 
lei nº 8.666/93. Julio cesar dairel - Prefeito Municipal.

Protocolo: 652212

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200246
oriGEM: coNTraTo nº 20200246
dEcorrENTE: coNcorrENcia Nº 3/2019-016SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
oBJETo: coNTraTaÇao dE EMPrESa Para EXEcUTar SErViÇoS dE rEViTali-
ZaÇao dE caNTEiroS cENTraiS da Pa 160 (TrEcHo ENTrE aS rUaS iTaUNa E 
ESPaNHa E ProloNGaMENToS daS rUaS rio caPaNEMa E rio laPÓ - Bairro 
caSaS PoPUlarES), No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
coNTraTada: SPaÇo iNcorPoraÇoES & coNSTrUTora EirEli.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 1.254.256,89 (Um Milhão, duzentos e cin-
quenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 03 de Junho de 2020 a 29 de Janeiro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 1.456.094,29 (hum milhão, quatro-
centos e cinquenta e seis mil, noventa e quatro reais e vinte e nove centavos).
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: 03 de Junho de 2020 a 03 de Maio de 2021.
PraZo dE EXEcUÇao aPÓS 2º Tac: 03 de maio de 2021.
PraZo dE EXEcUÇÃo adiTado No 2º Tac: na execução em 63 (sessenta e três) 
dias(03 de Maio de 2021),  e o valor em itens do contrato de r$ 104.407,29(cento e 
quatro mil, quatrocentos e sete reais e vinte e nove centavos) e em itens novos de r$ 
70.198,15(setenta mil, cento e noventa e oito reais e quinze centavos).
daTa do adiTiVo: 12/02/2021.

Protocolo: 651844
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200290
oriGEM: coNTraTo nº 20200290
dEcorrENTE: PrEGao Nº 9/2019-015SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTado: ENGETErra coNSTrUÇoES E TErraPlaNaGEM lTda.
oBJETo: EXEcUÇao doS SErViÇoS dE TaPa BUraco (manutenção e re-
cuperação de vias), do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 11.423.399,98 (onze milhões, qua-
trocentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e 
oito centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 29 de Julho de 2020 a 29 de dezembro de 2020.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 29 de Julho de 2020 a 31 
de Março de 2021.

Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 14.264.127,61(quatorze milhões, duzen-
tos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavo).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterada.
Valor do coNTraTo aPÓS 3º Tac: inalterado.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 3º Tac: 29 de Julho de 2020 a 31 de Maio de 2021.
PraZo adiTado No 3º Tac: Prorrogação do prazo de vigência para 31 de 
Maio de 2021 e o prazo de execução para 31 de Maio de 2021.
daTa do adiTiVo: 23/03/2021

Protocolo: 651841
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200148
oriGEM: coNTraTo nº 20200148
dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 9/2019-009SEMaS
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMaS
coNTraTada: WEBcard adMiNiSTraÇÃo lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇo coNTiNUado ESPEcialiZado EM 
iNTErMEdiaÇÃo dE PaGaMENTo “arraNJoS dE PaGaMENTo”, iNTErME-
diaNdo a TraNfErÊNcia dE SUBSÍdio fiNaNcEiro ENTrE BENEficiá-
rioS da coNTraTaNTE E crEdENciaMENTo da coNTraTada, faZENdo 
USo dE craTÃo MaGNÉTico E/oU SiMilar aTraVÉS dE TEcNoloGiada 
iNforMaÇÃo, MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ r$ 6.120.000,000 (Seis milhões e cen-
to e vinte mil reais)
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 23 de Março de 2020 a 23 de Março de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 12.874.907,91 (doze milhões, oitocen-
tos e setenta e quatro mil, novecentos e sete reais e noventa e um centavos).
PraZo do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterado.
Valor adiTado No 2º Tac: r$ 4.080.000,00(Quatro milhões, e oitenta e mil).
daTa do adiTiVo: 02/04/2021

Protocolo: 651838
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20190556
oriGEM: coNTraTo nº 20190556
dEcorrENTE: PrEGÃo Nº9/2017-009SEMaS
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMaS
coNTraTado: WEBcard adMiNiSTraÇao lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇo coNTiNUado ESPEcialiZado EM 
iNTErMEdiaÇÃo dE PaGaMENTo “arraNJoS dE PaGaMENTo”, iNTErME-
diaNdo a TraNSfErÊNcia dE SUBSidio fiNaNcEiro ENTrE BENEficiá-
rioS da coNTraTaNTE E crEdENciaMENTo da coNTraTada, faZENdo 
USo dE carTÃo MaGNÉTico E/ oU SiMilar aTraVÉS dE TEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 1.224.000,00 (hum milhão, duzentos e 
vinte e quatro mil reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 19 de dezembro de 2019 a 18 
de dezembro de 2020.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 3.264.000,00 (Três milhões, duzentos 
e sessenta e quatro mil).
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterado
Valor adiTado No 2º Tac: r$ 816.000,00(oitocentos e dezesseis mil reais).
daTa do adiTiVo: 02/04/2021

Protocolo: 651825
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato N° 20200016
oriGEM: coNTraTo nº 20200016
dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 9/2019-009SEMaS
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMaS
coNTraTada: WEBcard adMiNiSTraÇÃo lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇo coNTiNUado ESPEcialiZado EM 
iNTErMEdiaÇÃo dE PaGaMENTo “arraNJoS dE PaGaMENTo”, iNTErME-
diaNdo a TraNfErÊNcia dE SUBSÍdio fiNaNcEiro ENTrE BENEficiá-
rioS da coNTraTaNTE E crEdENciaMENTo da coNTraTada, faZENdo 
USo dE craTÃo MaGNÉTico E/oU SiMilar aTraVÉS dE TEcNoloGiada 
iNforMaÇÃo, MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 2.448.000,00 (dois milhões quatrocen-
tos e quarenta e oito mil reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 28 de Janeiro de 2020 a 28 de Janeiro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 6.528.000,00 (seis milhões qui-
nhentos e vinte e oito mil)
PraZo do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterado
Valor adiTado No 2º Tac: r$ 6.528.000,00 (seis milhões quinhentos e 
vinte e oito mil).
daTa do adiTiVo: 02/04/2021

Protocolo: 651826
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato do PriMeiroo terMo de aPostiLaMeNto ao coN-
trato
oriGEM: coNTraTo nº 20200144
dEcorrENTE: PrEGÃo Nº9/2018-002SEMad
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMad
coNTraTada (o): Wc ViaGENS E TUriSMo EirEli,
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
dE NaTUrEZa coNTiNUada doS SErViÇoS dE aGENciaMENTo dE Via-
GENS, QUE coMPrEENdE a rESErVa, EMiSSÃo, MarcaÇÃo, rEMarca-
ÇÃo E caNcElaMENTo dE BilHETES dE PaSSaGENS aÉrEaS EM ÂMBiTo 
NacioNal, iNTErMUNiciPaiS E iNTErESTadUaiS, Por MEio dE aTEN-
diMENTo rEMoTo (E-Mail E TElEfoNE), coNforME ESPEcificaÇÕES E 
coNdiÇÕES coNSTaNTES No TErMo dE rEfErÊNcia.
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Valor iNicial do coNTraTo: r$ 1.411.052,32 (um milhão, quatrocen-
tos e onze mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 23 de Março de 2020 a 22 de Março de 2021.
constitui objeto deste 1º Termo de apostilamento que objetiva o remaneja-
mento de saldo de r$ 43.095,59 (Quarenta e três mil, noventa e cinco reais 
e cinquenta e nove centavos), aplicando-se de acordo com a planilha abaixo:
oriGEM SEMSi/Sac
iTEM 224819
dEScriÇÃo fornecimento de passagens aéreas, remessa, emissão, marca-
ção, ressarcimento, reembolso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens.
Valor UNiT r$ 23.924,71
QUaNT. 1,0
Valor ToTal r$ 23.924,71
Para 224800
dESTiNo SEMSi
oriGEM SEMSi/Sac
iTEM 224820
dEScriÇÃo Serviços de agenciamento de Viagens aéreas.
Valor UNiT r$ 0,010
QUaNT. 28
Valor ToTal r$ 0,28
Para 224803
dESTiNo SEMSi
oriGEM SEMSi/cco
iTEM 224840
dEScriÇÃo fornecimento de passagens aéreas, remessa, emissão, marca-
ção, ressarcimento, reembolso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens.
Valor UNiT r$ 19.170,40
QUaNT.  1,00
Valor ToTal  r$ 19.170,40
Para 224800
dESTiNo SEMSi
oriGEM SEMSi/cco
iTEM 224822
dEScriÇÃo Serviços de agenciamento de Viagens aéreas.
Valor UNiT r$ 0,010
QUaNT. 20
Valor ToTal r$ 0,20
Para 224803
dESTiNo SEMSi
ToTal r$ 43.095,59 
daTa do 1º aPoSTilaMENTo: 22/02/2021.

Protocolo: 652079

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

reFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº: 20210161; oriGEM: 
PrEGÃo Nº 010/2021. contratante:fundo Municipal de Saude: contrata-
da (o) industria e comercio colchoes orthovida ltda Epp sob o nº cnpj 
07.628.070/0001-38. objeto: contratação para aquisição de Material Per-
manente destinado para a casa de apoio aos Pacientes TfdS. Valor Total 
r$ 58.635,25(cinquenta e oito mil reais seiscentos e trinta e cinco reais e 
vinte e cinco centavos); Vigência: 03 maio de 2021 a 31 de dezembro de 
2021; data da assinatura: 03 maio de 2021.
coNtrato Nº: 20210162; oriGEM: PrEGÃo Nº 010/2021. contratan-
te: fundo Municipal de Saude: contratada (o) Esfera Prestação de Servi-
ços e comercio ltda, inscrita no cnpj 05.328.910/0001-11. objeto: con-
tratação Para aquisição de Material Permanente destinado para a casa de 
apoio aos Pacientes TfdS. Valor Total r$ 3.974,00 (três mil novecentos e 
setenta e quatro reais). Vigência: 03 de maio de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021; data da assinatura: 03 de maio de 2021
coNtrato Nº: 20210163; oriGEM: PrEGÃo Nº 010/2021. contratan-
te: fundo Municipal de Saude: contratada (o) f. M. Silva dos Santos co-
mercio Eireli Me. inscrita no cnpj (Mf) sob o nº cnpj 33.389.117/0001-68. 
objeto contratação para aquisição de Material Permanente destinado para 
a casa de apoio aos Pacientes TfdS. Valor Total r$ 12.085,00 (doze mil 
e oitocentos e oitenta e cinco reais); Vigência: 03 de maio de 2021 a 31 
de dezembro de 2021; data da assinatura: 03 de maio de 2021. Gilberto 
Bianor dos santos Paiva - Sec. de Saúde Municipal
aViso adiaMeNto.  PreGÃo eLetroNico 015/2021. a Prefeitura 
Municipal de Placas, coMUNica aos interessados que o Pregão eletrônico nº 
015/2021, tendo como objeto registro de Preço Para contratação de Empresa 
Para Fornecimento de Material Gráfico para atender as necessidades da Sec. 
Mun. de Educação, datado para o dia, 06 de Maio de 2021 será adiado, a aber-
tura do mesmo passa a ser dia 07 de Maio de 2021 às 9h, por razões técnicos 
administrativos. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 001/2021 a Prefei-
tura Municipal de Placas através da sua Pregoeira torna público a quem 
possa interessar que realizará licitação na modalidade ToMada dE PrEÇo 
nº 001/2021. objeto: contratação da Empresa, Para realizar Serviços de 
Manutenção de Pontes de Madeira de lei no Município de Placas/Pa. a 
audiência pública ocorrerá no dia 26/05/2021, as 09hrs 00min, local sede 
localizada na rua olavo Bilac s/n centro, cEP: 68.138-000. a integra do 
edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da trans-
parência https://placas.pa.gov.br/categoria/liciTacoes/. Shayane Nayara 
Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

Protocolo: 652215

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
retiFicaÇÃo - aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura informa que no dia 23 de abril de 2021 na pag. 112, Edição 
34.561, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 0017/2021 para rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial MÉdico HoSPiTalar oBJETiVaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES do cENTro ESPEcialiZado dE UrGÊNcia 
E EMErGÊNcia do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa.
onde se Lê: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0017/2021.
Leia-se: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0010/2021.

Protocolo: 652219

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de ProrroGaÇÃo. o Município de Santa Maria do Pará, torna 
público a prorrogação de abertura da licitação, do Pregão Eletrônico nº 
009/2021, da Secretaria Municipal de Saúde. objeto: registro de Preço 
Para futura E Eventual contratação de Empresa Visando a realização de 
coleta, Transportes armazenamento, Tratamento E destinação final de 
resíduos Sólidos de lixo Patológico, objetivando atender as Necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Maria do Pará/Pa. 
Para readequação do Quantitativo no Termo de referência. fica prorrogada 
a abertura das Propostas para o dia 17/05/2021 às 09:30 h (Horário de 
Brasília).  Por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br UaSG: 980531 às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgover-
namentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Pra-
ça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@
gmail.com. carlos cleberson ferreira da Silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 652221

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°033/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021/srP/PMsa
www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços visando a contratação de empresa Especializada para 
fornecimento de recompositor de pista, do tipo cBUQ, dosando com caP (ci-
MENTo aSfálTico dE PETrÓlEo), para atender as necessidades da Secretaria 
de obras e Serviços Públicos. abertura no dia 18/05/2021 ás 09:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail liciTacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 652228

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assistÊNcia sociaL - seMtras
aViso de resULtado de LicitaÇÃo
ato: Pregão Eletrônico Nº 002/2021 - SEMTraS. a Prefeitura Municipal de 
Santarém - PMS através da Secretaria Municipal de Trabalho e assistência 
Social, torna público o rESUlTado fiNal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
002/2021 - SEMTraS, com o objeto: contratação de empresa especiali-
zada para prestação de Serviços funerários com fornecimento de urnas 
mortuárias, translado e embalsamento, para atendimento às pessoas em 
situação de risco e vulnerabilidade social, todas destinatárias da assistên-
cia Social do Município de Santarém-Pa. SENdo VENcEdora NoS iTENS 
01, 02, 03, 04, 05 e 06 a EMPrESa J G o SErViÇoS PÓSTUMoS EirEli 
cNPJ 32.019.363/0001-65 no valor total de r$ 953.700,00.
cElSa Maria GoMES dE BriTo SilVa
Secretária Mun. do Trab. e assist. Social - SEMTraS

Protocolo: 652223
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 037/2021/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 cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores.
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rESolVE:
Art. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para Prestação de Servi-
ços de consultoria - Serviços Tecnicos de Gestao e fomento a Políticas Pu-
blicas, nos Termos da diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 005/2020/SEMiNfra, 
o Sr. Tiago dos Santos furtado, assessor Técnico de Engenharia i, decreto 
nº 095/2021 - GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestru-
tura - SEMiNfra.
Art. 2º - Fica designado como fiscal substituto para o presente Contrato, o 
Sr. Eng. luiz Henrique lemos Vieira, crEa/Pa 1517512409, lotado nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra.
art. 3º - Esta PorTaria produz efeito na data de sua publicação, revoga-
da as demais disposições em contrário. registre-se e publique-se, dê-se 
ciência e cumpra-se. - Santarém, 26 de abril de 2021. daniel Guimarães 
Simões - Secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 652225

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Para reGistro de PreÇos Nº 9/2021-00027
o Município de São domingos do capim através da Pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada EM SErViÇo dE coMidaS ProNTaS, coM aTEN-
diMENTo À ProNTa ENTrEGa, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS 
do caPiM/Pa. a abertura será no dia 18/05/2021 às 10:00hs, na sala de 
reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na av. dr. 
lauro Sodré, nº 206, bairro centro, nesta cidade, cEP: 68.635-000. o 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira no portal da transparên-
cia desta municipalidade e no mural de licitações do TcM.
PreGÃo PreseNciaL Para reGistro de PreÇos Nº 9/2021-
00048 o Município de São domingos do capim através da Pregoeira, tor-
na público o processo licitatório do Tipo Menor Preço por lote que versa 
sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE PEÇaS Para Má-
QUiNaS PESadaS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETa-
ria dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS 
do caPiM/Pa. a abertura será no dia 17/05/2021 às 10:00hs, na sala de 
reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na av. dr. 
lauro Sodré, nº 206, bairro centro, nesta cidade, cEP: 68.635-000. o 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira no portal da transparên-
cia desta municipalidade e no mural de licitações do TcM.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 000021/2021 o município de São do-
mingos do capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo menor preço por item que 
versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo 
PrEVENTiVa E corrETiVa dE MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE rEfri-
GEraÇÃo, aParElHoS dE ar coNdicioNado E cENTral dE ar, BEM 
coMo rEcarGa dE GáS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo 
doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas 
e documentos de habilitação será no dia 18/05/2021 às 14:00 horas no 
sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodo-
mingosdocapim.pa.gov.br/categoria/liciTacoes/ e www.comprasnet.gov.br 
e e-mail: liciTacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) 
localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/
Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a 
partir da data da publicação.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 000023/2021 o município de São do-
mingos do capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo menor preço por item que 
versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE áGUa MiNEral E GáS dE coZiNHa, oBJETiVaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal E dEMaiS SEcrETariaS 
do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimen-
to e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 
17/05/2021 às 14:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dis-
ponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/liciTa-
coes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: liciTacaosdc2021@gmail.com, 
e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão 
Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, 
centro, são domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no 
horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.
Maria JoSE BaSToS do aMaral
PrEGoEira

Protocolo: 652229

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210090 - caroNa N° arP005/2021 - contratante: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: NorTE TUriSMo 
lTda objeto: coNTaTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
dE aGENdaMENTo dE ViaGENS Para o forNEciMENTo dE PaSSaGEM 
aÉrEaS NacioNaiS E iNTErNacoNaiS, rodoViáriaS E flUViaiS. Para 
aTENdEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE GVErNo - SEMaGoV. 
aTraVÉS dE adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº004/2020-SEGEP, 
oriGiNada do PrEGÃo ElETrÔNico rEGiSTro dE PrEÇoS Nº004/2020-
SEGEP. Vigência: 12/03/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) - data da assinatura: 12/03/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 652234

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
eXtrato de reGistro de PreÇos. reGistro de PreÇos Nº 
20210078. oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 016/2021PMT-PE-SrP. 
contratante: Prefeitura Municipal de Trairão, cNPJ: 10.221.760/0001-82. ob-
jeto: registro de Preços Para futura contratação de Empresa Para aquisição 
de Pneus e Câmaras de Ar Destinados a Atender a Prefeitura Municipal de Trai-
rão e fundos. contratada: J. d. c. de oliveira Eireli, cNPJ: 28.694.274/0001-
47 com o valor global de r$ 2.427.277,00(dois milhões, quatrocentos e vinte 
e sete mil, duzentos e setenta e sete reais). data da assinatura: 03/05/2021, 
vigência: 12 (doze) meses. celso cirilo dos Santos, Presidente da cPl.
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021PM-
t-Pe-srP. a Prefeitura Municipal de Trairão, no uso de suas atribuições e 
com fundamento no art. 38, inciso Vii da lei 8.666/93, homologa o resul-
tado do Pregão Eletrônico SrP n° 016/2021PMT-PE-SrP.
finalidade: registro de Preços Para futura contratação de Empresa Para 
Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar Destinados a atender a Prefeitura 
Municipal de Trairão e fundos. contratada: J. d. c. de oliveira Eireli, cNPJ: 
28.694.274/0001-47 com o valor global de r$ 2.427.277,00 (dois milhões, 
quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e sete reais). data da 
Homologação: 28/04/2021. Valdinei José ferreira, Prefeito Municipal.
PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
Portaria Nº 020/2021.
dESiGNaÇÃo dE fiScal dE aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS. designa ser-
vidor para acompanhar e fiscalizar a execução desta ata de registro de 
preços. ata de registro de Preços nº. 20210077. ref. Processo nº Pregão 
Eletrônico nº 014/2021fME-PE-SrP. objeto: registro de Preços Para fu-
tura contratação de Empresa Para aquisição de Materiais de construção, 
Elétricos, Hidráulicos e outros Para Manutenção das Escolas da rede de 
Ensino infantil e fundamental do Municipio de Trairão/Pa. a Sra. Vilma 
Teixeira de Jesus rocha, Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, e a celebração da ata de registro de Preços entre o fun-
do Municipal de Educação, como contratante e as empresas lX distribuido-
ra de Materiais Eletricos Eireli, M a f da Silva Eireli, coelho e Martins ltda, 
Go Vendas Eletronicas Eireli e ferreira comercio Eireli como contratada.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora rosely alves Nogueira, cPf nº 411.715.001-
49, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.
Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento da ata de registro de preços, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, 
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providên-
cias que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
ii - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou mate-
riais fornecidos pela coNTraTada, em periodicidade adequada ao objeto 
do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a 
autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
III - atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais rela-
tivas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do enca-
minhamento ao financeiro para pagamento.
art. 3º - dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.
art. 4º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 5º - revogam-se as disposições em contrário. registre-se, Publique-
se, cumpra-se. Trairão/Pa, 03 de maio de 2021. Vilma Teixeira de Jesus 
rocha - Secretária Municipal de Educação.

Protocolo: 652236
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato
contrato nº 20219068; oriGEM: adesão a ata nº 20210012 Pregão 
Eletrônico 9/2021-00010-SrP; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aS-
SiSTÊNcia Social; coNTraTada: a. f. BiS coMErcio SErVicoS EirE-
li; Valor ToTal: r$- 16.416,50 (desesseis Mil, Quatrocentos e desesseis 
reais e cinquemta centavos). oBJETo: aquisição de correlatos;. ViGÊN-
cia: 29/04/2021 á 31/12/2021
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00024
Processo adMistratiVo Nº 20210024
oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para fu-
tura e eventual locação de horas máquinas. daTa dE aBErTUra: 17 de Maio 
de 2021, às 09 horas. local: www.portaldecompraspublicas.com.br o edital 
encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias 
úteis, no horário das 08 horas às 12 horas e portal site www.tcm.pa.gov.br

Protocolo: 652238

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso caNceLaMeNto de LicitaÇÃo - Pe srP Nº. 018/2021-PMVX
o Município de Vitória do Xingu (Prefeitura Municipal de Vitória do Xin-
gu - PA), torna público, fica declarada CANCELADA a licitação na Moda-
lidade Pregão Eletrônico SrP nº. 018/2021, Processo administrativo nº. 
037/2021, objeto: aquisição de combustíveis. Por motivos administrativos 
e interesse público, art. 49 da lei federal nº. 8.666/93. outras informa-
ções poderão ser obtidas no Setor de licitações e contratos da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu-Pa, onde será revisado o Edital e lançado um 
novo processo licitatório. Vitória do Xingu/Pa, 28 de abril de 2021, Márcio 
Viana rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 652239
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 
9/2021-035-seMUts
oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para a adminis-
tração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões 
de vale alimentação, para atendimento ao Programa auxílio Vitória (lei 
Municipal nº. 315 de 26/11/2020), para contratações futuras. aBErTU-
ra: 18/05/2021, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: 
o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser 
lidos ou obtidas cópias na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu 
- Setor de licitações e contratos, situado na avenida Manoel félix de farias 
nº. 174, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. 
Vitória do Xingu/Pa, 04/05/2021. Tales duan dos Santos Sales - Pregoeiro.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-036-PMVX
oBJETo: contratação de empresa (s) com o objetivo de formar o Sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal, para prestar 
serviços de monitoramento eletrônico, manutenção de câmeras, manuten-
ção de impressoras e equipamentos eletrônicos do estádio municipal, para 
contratações futuras. aBErTUra: 18/05/2021, às 09:00 horas. local P/ 
rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no 
endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderá ser 
lido ou obtido cópias na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - 
Setor de licitações e contratos, situado na avenida Manoel félix de farias 
nº. 174, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. 
Vitória do Xingu/Pa, 04/05/2021. cleonice da Silva Soares - Pregoeira.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2021-037-PMVX
oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para o fornecimen-
to de combustíveis, para contratações futuras. aBErTUra: 18/05/2021, 
às 10:30 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará 
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.
pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obti-
das cópias na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - Setor de 
licitações e contratos, situado na avenida Manoel félix de farias nº. 174, 
Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do 
Xingu/Pa, 04/05/2021. Joaquim dos Santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 652241
eXtrato de terMo seGUNdo - coNcorrÊNcia Nº. 3/2019-003-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (Prefeitu-
ra Municipal de Vitória do Xingu) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, contra-
to administrativo nº 20190414; coNTraTado - coNSTrUTora ValE do 
caNaÃ EirEli - cNPJ: 04.780.484/0001-90; Primeiro Termo aditivo do 
contrato supra citado: oBJETo: contratação de empresa especializada em 
engenharia civil para a construção de calçamento no município de Vitória 
do Xingu; JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de vigência por mais 06 (seis) 
meses, iniciando em 06/04/2021 a 02/10/2021, conforme permite o art. 
57, inciso ii, § 2º da lei federal nº. 8.666/93; aSSiNaTUra do TErMo 
adiTiVo: Vitória do Xingu/Pa, 05/04/2021.

Protocolo: 652243

retiFicaÇÃo - de aViso de LicitaÇÃo
Retificação do aviso de licitação, publicado na Imprensa Oficial do Es-
tado do Pará - ioEPa, Edição nº 34.507, Página 84, Protocolo: 633242, 
quinta-feira, 04 de março de 2021. onde se Lê: aViSo dE liciTaÇÃo 
- cHaMada PÚBlica Nº. 001/2021-fME. Leia-se: aViSo dE liciTaÇÃo 
- cHaMada PÚBlica Nº. 7/2021-004-fME.

Protocolo: 652245

ParticULares
.

LUiZ otÁVio rodriGUes da cUNHa torna público que requereu à 
SEMMa de São Miguel do Guamá a renovação da licença de atividade 
rural nº003/2019 para pecuária da fazenda Babilônia, mun. de São Miguel 
do Guamá, sob o processo nº003/2021.

Protocolo: 652248

eMPresariaL
.

Madeireira diMeNsÃo eireLi, cNPJ 18.792.641/0001-91, torna público 
que recebeu da SEMMa a licENÇa dE oPEraÇÃo no. 056/2019 com validade 
até 16/08/2021, para atividade de desdobro de madeira em tora para madeira 
serrada/laminada/faqueada no município de São Miguel do Guamá/Pa.

Protocolo: 652253
A empresa ADMAR GOBBI EIRELI, com cNPJ n° 19.339.287/0001-07, 
localizada na rodoVia Br 163/Pa, KM 324, SENTido cUiaBá-SaNTarÉM, 
M/d, ZoNa rUral, município de Novo Progresso/Pa, torna público que rE-
QUErEU, junto à SEMMa/NP, a licença de instalação e operação (l.i.o.), 
com n° de protocolo 242/2021, para sua atividade.

Protocolo: 652255
1 - PRIME Residencial & Engenharia LTDA, cNPJ nº 08169301/0001-55, 
torna público que requereu a licença Prévia junto a SEMMa/BElÉM através 
do processo nº 982/2021 para o residencial Bosque Jardins - Belém (Pa).
2 - PRIME Residencial & Engenharia LTDA, cNPJ nº 08169301/0001-55, 
torna público que requereu a licença de instalação junto a SEMMa/BElÉM atra-
vés do processo nº 982/2021 para o residencial Bosque Jardins - Belém (Pa).

Protocolo: 652257
A empresa Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomuni-
cações S.A. (cNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Garrafão do Norte/Pa, a li-
cença ambiental Prévia nº 04/2021 (Proc. 126-26/2021), com validade 
até 15/04/2022, e a licença ambiental de instalação nº 04/2021 (Proc. 
126-26/2021), com validade até 14/04/2022, para Estação rádio Base/
ErB Site id. 4S-PaS024_PacPT001, situado à rua rio Tapajós, S/N, Vila 
arapuã, Zona rural, Garrafão do Norte/Pa.

Protocolo: 652259
A empresa Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunica-
ções S.A. (cNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que recebeu da Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente de Garrafão do Norte/Pa, a licen-
ça ambiental Prévia nº 05/2021 e a licença ambiental de instalação nº 
05/2021, ambas do Proc. 127-27/2021 e com validade até 15/04/2022, 
para Estação rádio Base/ErB Site id. 4S-PaS037_PaGrr001, situado à 
rua caixa d’água, 45, Vila do louro, Zona rural, Garrafão do Norte/Pa.

Protocolo: 652261
etec eMPresa tecNica de eNGeNHaria e coMercio Ltda, toma 
público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
to antônio do Tauá, através do processo n° 002/2021, a renovação da 
licença de operação nº 008/2019, para atividade de Extração de areia, 
com validade até: 04/06/2021, localizada na 5° Travessa, colônia iracema, 
s/n, Zona rural, município de Santo antônio do Tauá/Pa.

Protocolo: 652286
Fazenda Santa Maria, situada no município de São Miguel do Gua-
má - Pa, de propriedade de raphael Bicho dos Santos, cPf: 802.155.132-
15, torna publico a emissão da licença de atividade rural nº 016/2019, 
para atividade de Bovinocultura, junto a Secretaria Municipal de Meio am-
biente de São Miguel do Guamá-Pa.

Protocolo: 652287
Brasilteca Agrossilvipastoril Com. De Hortifrutigranjeiro LTDA, cNPJ: 
06.260.085/0001-23, detentor da fazenda Terravirgem, situada no Município 
de Bujarú/acará/Pa. Torna público que solicitou a SEMaS-Pa, obtenção de 
l.o. de desdobro de madeira serrada, sob o processo 35078/2020.

Protocolo: 652288
cÂMara MUNiciPaL de saNtareM NoVo/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo
A Câmara Municipal de Santarém Novo/PA, resolve HOMOLOGAR o ato 
de adjudicação proferido pelo Pregoeiro ao resultado do processo licitató-
rio: Pregão Eletrônico Nº 001/2021. objeto: registro de preço para futura 
aquisição de combustível, para atender as necessidades da Câmara Munici-
pal de Santarém Novo-Pa, em favor da empresa PoSTo PacHEco 5 lTda, 
inscrita no cNPJ nº 17.270.657/0001-71.
data da Homologação: 03/05/2021
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2021
Partes: Câmara Municipal de Santarém Novo/PA.
origem: Pregão Eletrônico nº 001/2021.
objeto: registro de preço para futura aquisição de combustível, para aten-
der as necessidades da Câmara Municipal de Santarém Novo-PA.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 03/05/2021 a 31/12/2021.
data da assinatura: 03 de maio de 2021.
Empresa: PoSTo PacHEco 5 lTda, cNPJ nº 17.270.657/0001-71. Valor 
total da ata r$ 115.580,00.
analice de Souza correa
Presidenta da Câmara Municipal

Protocolo: 652289
MaUes carVaLHo coMÉrcio Ltda cNPJ 02.756.655/0001-10 Torna pú-
blico que recebeu da SEMaS a lo n° 12671/2021 com validade até 05/04/26 
p/transporte rodoviário de substâncias e produtos perigosos- Igarape-Miri.

Protocolo: 652290
BrasiL eXP. de Madeiras Ltda requereu da SEMa/PMa a renv. da lo 
L05820, para beneficiamento de madeira, localizando-se n LT 2, ST I, QD 
3, distrito industrial, ananindeua/Pa. Proc r01721.

Protocolo: 652291
aÇai da saFra Ltda requereu da SEMMa/PMc a lo, para fabricação 
de sorvete artesanal, localizando-se na Tv Mato grosso, 323, Nova olinda 
castanhal/Pa. Processo n° 37/2021.

Protocolo: 652292
Brasco LoGistica oFFsHore Ltda requereu da SEMaS/Pa renov. da 
lo 10696/17, para operação portuária, localizando-se na área do Porto de 
Belém, cdP, Umarizal, Belém/Pa. Proc. 31225/2020.

Protocolo: 652293
crB terraPLeNaGeM Ltda requereu da SEMMaT/PMB renov. da lo 
101/20, para extração de saibro, localizando-se na rodovia augusto Meira 
filho, S/N, Km 05, Benevides/Pa. Processo n° 45/2020-1.

Protocolo: 652294
Pedido de LiceNÇa PreVia
MarVeL Ltda, cNPJ 04.356.064/0001-80, torna público que está reque-
rendo a Secretaria Municipal de Meio ambiente de capanema - SEMMa a 
licença Previa para a atividade de comercio varejista de combustível para 
veículos automotores, localizado na rodovia Br 308, KM 02 capanema/
Bragança, S/N, Bairro: São cristóvão, capanema-Pa.
luiz Marcos de Barros Junior
representante legal

Protocolo: 652295
cÂMara MUNiciPaL de BreU BraNco
coNtrato de disPeNsa
contrato Nº 001/2021, diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 001/2021, Proces-
so nº 20210501-1, objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria 
pública, Vigência: 21/01/2021 à 31/12/2021, Vencedora:  cr2 coNSUl-
Toria EM TEcNoloGia da iNforMacao lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
23.792.525/0001-02 ***** Valor Total do objeto:  r$ 7.800,00.
contrato Nº 002/2021, diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 002/2021, Processo 
nº 20210601-1, Objeto: Contratação de empresa especializada em vigilân-
cia eletrônica monitorada 24h por dia, Vigência: 01/03/2021 à 12/12/2021, 
Vencedora:  J. J. fariaS lTda (dElTa forTE), inscrita no cNPJ sob o nº 
15.040.697/0001-00 ***** Valor Total do Participante r$ 17.450,00.
contrato Nº 003/2021, diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº003/2021, Processo 
nº 20211802-1, objeto: aquisição de Produtos para higiene, limpeza e 
descartáveis, Vigência: 05/03/2021 à 05/03/2021, Vencedora: fÊNiX co-
MErcio dE GÊNEroS aliMENTÍcioS lTda-ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
01.814.070/0001-46***** Valor contratado do Participante r$ 14.259,82.
contrato Nº 004/2021, diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 004/2021, Pro-
cesso nº 20211902-1, objeto: aquisição de Gêneros alimentícios em 
geral, Vigência: 08/03/2021 à 08/03/2022, Vencedora: fÊNiX coMEr-
cio dE GÊNEroS aliMENTÍcioS lTda-ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
01.814.070/0001-46***** Valor contratado do Participante r$ 14.330,95.
contrato Nº 005/2021, diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 005/2021, Proces-
so nº 20211902-2, objeto: aquisição de Material de Expediente, Vigên-
cia: 11/03/2021 à 11/03/2022, Vencedora: PaPElaria PiNTaNdo o SETE 
lTda - EPP, inscrita no cNPJ sob o nº 03.437.440/0001-07***** Valor 
contratado do Participante r$ 14.166,80.
contrato Nº 006/2021, diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 006/2021 Processo 
nº 20211502-3, objeto: contratação de Empresa para reforma dos gabi-
netes dos vereadores, Vigência: 29/04/2021 à 31/12/2021, Vencedora: E 
S Matos Engenharia EirEli inscrita no cNPJ sob o nº 40.104.905/0001-26 
***** Valor contratado do Participante r$ 32.498,67.
contrato Nº 007/2021, diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 007/2021, Proces-
so nº 20211902-3, objeto: contratação de Empresa para assessoria de co-
municação em Geral, Vigência: 09/03/2021 à 31/08/2021, Vencedora: d. 
K. dE S. SacraMENTo EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 33.625.143/0001-
48***** Valor contratado do Participante r$ 15.000,00.
Breu Branco - Pa  29 de abril de 2021
roberto dos Santos alves
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 652296

cÂMara MUNiciPaL de BreU BraNco - Pa
eXtrato de terMo aditiVo
1º terMo aditiVo de coNtrato Nº 002/2021. PrEGÃo ElETrÔ-
NICO SRP Nº 002/2019. Justificativa: Reajuste de valor unitário, Cujo Con-
trato tem por objeto o fornecimento de combustível tipo diesel. contrata-
do: PoSTo YoU ViP lTda sob o cNPJ nº 10.606.112/0001-44. Vigência:  
a partir 29/04/2021 até 31/12/2021. fund. legal: arT. 65, i(d), da lei Nº 
8.666/93. assinatura: 29/04/2021.
1º terMo aditiVo de coNtrato Nº 003/2021. PrEGÃo ElETrÔ-
NICO SRP Nº 002/2019. Justificativa: Reajuste de valor unitário, Cujo Con-
trato tem por objeto o fornecimento de combustível tipo Gasolina comum. 
contratado: coMErcio dE coMBUSTÍVEl NoVo BrEU lTda sob o cNPJ 
nº 09.197.126/0001-72. Vigência:  a partir 10/04/2021 até 31/12/2021. 
fund. legal: arT. 65, i(d), da lei Nº 8.666/93. assinatura: 10/04/2021.
Breu Branco - Pa, 28 de abril de 2021.
roberto dos Santos alves
Presidente da cPl

Protocolo: 652297
caMÂra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico srP nº 02/2021
oBJETo: registro de Preço para Eventual aquisição de Material Per-
manente. SESSÃo PÚBlica: 17/05/2021 às 09:00h, horário de Bra-
sília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. in-
formações e-mail: cplcamaraigmiri@gmail.com.
Pregão eletrônico srP nº 03/2021
oBJETo: registro de Preço para Eventual aquisição de Material de Higiene 
e limpeza. SESSÃo PÚBlica: 17/05/2021 às 10:00h, horário de Brasília. 
Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
e-mail: cplcamaraigmiri@gmail.com.
Pregão eletrônico srP nº 04/2021
oBJETo: registro de Preço para Eventual aquisição de Material de Expe-
diente e informática. SESSÃo PÚBlica: 17/05/2021 às 14:00h, horário 
de Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
informações e-mail: cplcamaraigmiri@gmail.com.
Pregão eletrônico srP nº 05/2021
oBJETo: registro de Preço para Eventual aquisição de Gêneros alimentí-
cios. SESSÃo PÚBlica: 17/05/2021 às 11:00h, horário de Brasília. Edital 
disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: 
cplcamaraigmiri@gmail.com.
Willo Teixeira dias
Pregoeiro

Protocolo: 652298
cÂMara MUNiciPaL de saNtareM NoVo
eXtrato de coNtrato
Partes: Câmara Municipal de Santarém Novo/PA.
origem: Pregão Eletrônico nº 001/2021. objeto: registro de preço para 
futura aquisição de combustível, para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Santarém Novo-Pa.
Empresa, Número e Valor do contrato: PoSTo PacHEco 5 lTda, cNPJ nº 
17.270.657/0001-71.contrato: 031/2021, total estimado r$ r$ 115.580,00
analice de Souza correa
Presidenta da Câmara Municipal

Protocolo: 652299
cÂMara MUNiciPaL de BraGaNÇa
eXtrato de coNtrato. PreGÃo PreseNciaL Nº 004/2021. Menor 
Preço. objeto: contratação de empresa especializada para Serviços Grá-
ficos. Empresa: W. N. da S. Pinheiro Eireli - Me, CNPJ: 09.269.420/0001-
42. contrato: 2021050301. Valor: r$ 43.082,00. Empresa: claudionor 
Sampaio Viana 05643597268, cNPJ: 33.482.008/0001-90. contrato: 
2021050302. Valor: r$ 600,00. Vigência dos contratos: 03/05/2021 a 
03/03/2022. Fernando Antonio Santana Reis - Presidente da Câmara

Protocolo: 652300
iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNicÍPio de BreVes
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021-iPMB 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 20210409/2021-iPMB. objeto: contra-
tação de Empresa Especializada para o fornecimento de Material de Higie-
ne e limpeza, para atender as necessidades do instituto de Previdência 
do Município de Breves. Entrega da Proposta: a partir de 05/05/2021 às 
09:00:00, no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura 
da Proposta: em 17/05/2021 às 09:00:00, no endereço: www.portalde-
compraspublicas.com.br. o Edital Estará disponível no Site: Mural de lici-
tações do TcM-Pa: www.tcm.pa.gov.br www.ipmb.breves.pa.gov.br.

Protocolo: 652301
coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
LoNaJU coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda - cNPJ: 26.200.120/0003-
98, torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS, licença de operação - lo nº 12691/2021, 
válida até 05/04/2026, para atividade de comércio Varejista de combustí-
veis - Posto flutuante, no Município de Belém/Pa.

Protocolo: 652274
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coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
LoNaJU coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda - cNPJ: 26.200.120/0002-
07, torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS, licença de operação - lo nº 12692/2021, 
válida até 05/04/2026, para atividade de comércio Varejista de combustí-
veis - Posto flutuante, no Município de Belém/Pa.

Protocolo: 652279
M M serViÇos de traNsPorte reBoQUe e MUNcK Ltda. cNPJ nº 
33.504.373/0001-59. Torna público que requereu à SEMaS lo para Trans-
porte rodoviário de Produtos Perigosos. Proc. nº 2020/28235.

Protocolo: 652282
MaGesa MoJU aGroiNdUstria s/a, cNPJ nº: 07.915.416/0001-
89, localizada no município de MoJU/Pa, torna público que recebeu no 
dia 07/10/2020, da SEMaS/Pa, a licença de atividade rural - lar Nº 
13459/2020 com validade até 06/10/2025, clcr nº 147/2020 com vali-
dade até 07/10/2021 e no dia 04/03/2021 recebeu a Ua Nº 4646/2021 
com validade até 04/03/2022, para a Atividade Reflorestamento em 
área alterada e/ou Sub-Utilizada.

Protocolo: 652273
A empresa TOCANTINS AUTO CENTER LTDA, cNPJ 13.920.420/0001-
38, localizado na av. BraSilia, nº 279, bairro BEla ViSTa, município de 
Tucuruí - Pa. Torna público que requereu à SEMMa de Tucuruí, a licença 
ambiental de operação, para atividade de Serviços automotivos: venda de 
peças, oficina mecânica, troca de óleo, borracharia e serviços de camba-
gem, alinhamento e balanceamento.

Protocolo: 652269
aGro-PecUÁria rio tartarUGa s/a-cNPJ/Mf 05.248. 067/0001-
63- aSSEMBlÉia GEral ordiNária-coNVoca ÇÃo 2ª cHaMada-convi-
damos os senhores acionistas para a reunião de assembleia Geral ordiná-
ria que se realizará em 2ª chamada, com a presença de qualquer número 
de acionistas, no dia 17/05/2021, às 09:00hs., nesta empresa, sito à Trav. 
São francisco n.º 118 sala 01, na cidade de Belém Estado do Pará, com a 
seguinte ordem do dia: a)Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2020; b) de-
liberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; c) outros assuntos de interesse social. Belém. 04 de maio de 
2021. Breno lobato de Miranda castro-cPf: 256.973.402-06-Presidente.

Protocolo: 652270
FaZ. aiMorÉs, ÍtaLo BicaLHo castro, cPf: 522.559.722-04, torna 
público que requereu junto a SEMaS a autorização para captura, coleta, 
resgate, Soltura e Transporte de fauna Silvestre, autorização de Supres-
são de Vegetação (aSV) e lar para a atividade de agricultura e pecuária 
situada no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 652263
A empresa Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunica-
ções S.A. (cNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que recebeu da Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente de Baião - Pa, a licença ambien-
tal Prévia e de instalação nº 0001/2021 (Proc. 2021/0008), válida até 
27/04/2022, para Estação rádio Base/ErB Site id. 4S-PaS015_PaBXX001, 
situado à Estrada do cardoso (continuação Estrada Maracanã), S/N, ca-
lados, Baião/Pa.

Protocolo: 652266
dendê do tauá s/a - dentauá, cNPJ 04.719.951/0001-76, rodovia Pa 
140, Km 16, Santo antônio do Tauá, torna público que solicitou junto à 
Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, licença de 
instalação - l.i, Protocolo nº 2021/12521 em 22/04/2021, para a constru-
ção de uma fábrica de soap noodles.

Protocolo: 652267
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 004.21.Pe.saaeP
o Município de ParaUaPEBaS, através do  SErViÇo aUTÔNoMo dE áGUa E 
ESGoTo dE ParaUaPEBaS-SaaEP, por intermédio de sua Pregoeira devida-
mente designado pela PorTaria nº 033/2021-SaaEP, torna público que às 
às 09h00min do dia 18 de Maio de 2021, fará realizar licitação na modalidade 
PrEGÃo, na forma ElETrÔNica (através do sítio www.licitanet.com.br), tipo 
MENor PrEÇo Por iTEM, para registro de Preços visando futura e eventual 
aquisição de insumos destinados ao processo de tratamento de água e esgoto 
executados pelo Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas, estado 
do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na coordena-
doria de licitação e contratos, localizada na rua rio dourado, S/N, Bairro Beira 
rio, Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de expedien-
te (das 8 às 14h), e ainda através do site http://www.saaep.com.br/editais/ ou 
do Portal do TcM-Pa https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-liciTacoes/.
ParaUaPEBaS – Pa, 05 de Maio de 2021.
liliaN criSTiNa PErEira
Pregoeira
Port. Nº 033/2021SaaEP

Protocolo: 652226
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