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Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555
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Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
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Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
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Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Guilherme relvas d’oliveira
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Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
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Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
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Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200
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TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
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Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

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

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

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

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

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

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Cintya Silene de Lima Simões 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

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

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

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

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

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

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

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

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

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

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

GaBiNete do GoVerNador

.

L e i   Nº  9.283, de 29 de JUNHo de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
Associação Beneficente e de Recuperação Plantando e Colhendo (ABRPC).
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1°  fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Estado do 
Pará, a Associação Beneficente e de Recuperação Plantando e Colhendo (ABRPC).
Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo do Estado do Pará 
procederá os registros necessários nos livros do próprio órgão competente 
na forma da lei.
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de junho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

L e i   Nº 9.284, de 29 de JUNHo de 2021
institui, no âmbito do Estado do Pará, o “dia Estadual em Memória das Pessoas que 
faleceram em decorrência da coVid-19 durante a pandemia do coronavírus”.
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica instituído, no âmbito do Estado do Pará, o “dia Estadual em 
Memória das Pessoas que faleceram em decorrência da coVid-19 durante 
a pandemia do coronavírus”, a ser lembrado, anualmente, no dia 19 de 
março.
Parágrafo único. o dia estadual mencionado neste artigo passa a integrar 
o calendário oficial de eventos do Estado do Pará.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de junho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

L e i   Nº 9.285, de 29 de JUNHo de 2021
fixa data e turno para entrega de produtos ou realização de serviços aos con-
sumidores.
a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1°  ficam os fornecedores de bens e serviços que atuam no mercado 
de consumo, no âmbito do Estado do Pará, obrigados a fixar data e turno 
para a realização dos serviços ou entrega dos produtos, sem qualquer ônus 
adicional aos consumidores.
Parágrafo único. A fixação da data e turno para entrega do produto ou 
realização do serviço, ocorrerá no ato da sua contratação.
art. 2° ficam obrigados os fornecedores a informarem, com o mínimo de 2 
(duas) horas antes da realização do serviço no domicílio, o nome e rG do 
funcionário que irá realizar o serviço.
Art. 3° O fornecedor fixará em local visível aviso com o seguinte teor: “É 
direito do consumidor ter o produto adquirido entregue em dia e turno 
fixados”.
art. 4° VEtado.
art. 5° VEtado.
art. 6° VEtado.
art. 7° se o estabelecimento comercial não entregar os produtos compra-
dos no prazo acertado, o consumidor poderá, inclusive, cancelar a compra.
§ 1° o cancelamento deverá ser por escrito, e os valores já pagos 
deverão ser devolvidos.
§ 2° o consumidor não será obrigado a pagar taxa de cancelamento, por-
que a desistência foi provocada pelo fornecedor ou prestador de serviço.
art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de junho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

MeNsaGeM Nº 043/2021-GG  Belém, 29 de junho de 2021.
a sua Excelência o senhor
deputado fraNcisco das cHaGas silVa MElo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado
local
senhor Presidente,
senhoras deputadas e senhores deputados, 
Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, §§ 1º 
e 2º da constituição Estadual, resolvi vetar os arts. 4º, 5º e 6º do Projeto 
de lei nº 97/12, de 08 de junho de 2021, que “fixa data e turno para entrega 
de produtos ou realização de serviços aos consumidores”. 
os arts. 4º, 5º e 6º, ora vetados, estabelecem o pagamento de multa em 
caso de descumprimento das disposições legais. Verifica-se que a unidade 
adotada pelo legislador para a aplicação da penalidade consiste em índice 
de preços, qual seja, o Índice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc/
iBGE, inviabilizando, portanto, a pretendida cobrança de valores. desse 
modo, especificamente em relação ao meio de aplicação da multa, por não 
a expressar na moeda corrente, as disposições padecem de vício material, 
por contrariedade ao interesse público.

Essas, senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, são as 
razões que me levam a vetar parcialmente o Projeto de lei em causa (arts. 4º, 
5º e 6º), as quais ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o   Nº 1.684, de 29 de JUNHo de 2021
Estabelece o Valor da terra Nua (VtN) para regularização fundiária onerosa 
de terras públicas do Estado do Pará, em áreas rurais.
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando o art. 21 da lei Estadual nº 8.878, de 8 de julho de 2019; 
considerando que é dever da administração estipular, periodicamente, os valo-
res a serem cobrados nos casos de regularização onerosa e demais processos 
em curso no instituto de terras do Pará (itErPa), como forma de preservar o 
interesse público em geral;
considerando a necessidade da adoção de parâmetros técnicos de fácil aferição 
e transparência, contabilizando aspectos existentes na área em processo de re-
gularização,
d e c r e t a:

caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais

art. 1º fica instituída a tabela de referência do Valor da terra Nua (VtN) 
para fins de regularização fundiária onerosa de terras públicas em áreas 
rurais do Estado do Pará, nos termos do anexo ii deste decreto.
§ 1º a tabela referida no caput do presente artigo aplica-se somente à 
regularização fundiária de áreas rurais já ocupadas.
§ 2º o valor da terra Nua (VtN) para a regularização de áreas não ocu-
padas, nas quais se pretenda a implantação de atividades rurais, será 
fixado com base nos preços praticados no mercado imobiliário rural, 
conforme laudo de avaliação de profissional habilitado pelo Conselho 
regional de Engenharia e agronomia do Pará (crEa-Pa), observados os 
critérios estabelecidos pela associação Brasileira de Normas técnicas 
(aBNt) e pelo instituto Brasileiro de avaliações e Perícias de Engenha-
ria (iBaPE).
Art. 2º O cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) para fins de regularização 
fundiária de áreas rurais já ocupadas será obtido conforme a fórmula, o 
percentual e os índices estabelecidos neste decreto, após o qual serão apli-
cados os rebates previstos na lei Estadual nº 8.878, de 8 de julho de 2019.

caPÍtULo ii
critÉrios

Art. 3º O preço do imóvel será definido em função dos seguintes fatores:
i - distância;
ii - acesso;
iii - ancianidade; e
iV - dimensão da área.
§ 1º será adotado como preço de referência inicial o valor mínimo da pauta 
de valores da terra nua elaborada pelo instituto Nacional da colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), para fins de titulação e regularização fundiária 
de imóveis rurais, com as seguintes adaptações:
i - o critério de regionalização adotado é o de regiões de integração estabe-
lecido pelo Estado do Pará, para monitoramento e avaliação de suas políticas 
e ações; e
II - o preço de referência inicial será unificado para os Municípios integran-
tes de uma mesma região de integração.
§ 2º a alteração da pauta de valores da terra nua elaborada pelo instituto 
Nacional da colonização e reforma agrária (iNcra) será imediatamente 
aplicada no dia da publicação da tabela no sítio eletrônico oficial da autar-
quia federal.

caPÍtULo iii
Fatores e ÍNdices

Art. 4º O fator distância da área expressa influencia sobre o valor do imó-
vel rural decorrente de sua localização em relação à sede do Município ou 
ao núcleo urbano mais próximo, sendo que o índice aplicado diminui em 
função do aumento da distância, conforme tabela a seguir:

fator distância (ifa) Índice
até 30 km 0,80

acima de 30 km 0,60

Art. 5º O fator acesso à área expressa influência sobre o valor do imóvel 
rural decorrente da via de acesso, conforme tabela a seguir:

fator acesso (ifb) Índice
rodovia – via rural pavimentada 0,90

Estrada – via rural não pavimentada 0,70

Navegação 0,60

Parágrafo único.   o fator acesso é adotado individualmente e por 
exclusão, aplicando-se:
i - o índice referente à rodovia, se o acesso à área se der apenas por esta modalidade; 
ii - o índice referente à estrada, se o percurso incluir trecho de estra-
da, sem navegação; e
III - índice de navegação, se houver no percurso do acesso transporte fluvial.
art. 6º o fator ancianidade leva em conta o tempo de ocupação da área 
objeto de regularização, nos termos da tabela a seguir:

fator tempo de ocupação (ifc) Índice
até 5 anos 0,60

Maior que 5 anos e menor do que 10 anos 0,50

Maior ou igual a 10 anos 0,40
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Art. 7º O fator dimensão considera o tamanho da área em módulos fiscais e 
será estabelecido entre 10% (dez por cento) e 50% (cinquenta por cento) 
do valor mínimo da pauta de valores da terra nua do instituto Nacional 
da Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para fins de titulação e re-
gularização fundiária de imóveis rurais, em consonância com a região de 
integração de localização do imóvel rural, nos termos da tabela a seguir:

dimensão total da área requerida (sr)
Percentual do valor mínimo da 

pauta
Até 01 módulo fiscal 10%

Acima de 01 até 04 módulos fiscais 30%

Acima de 04 módulos fiscais até 2.500 hectares 50%

Parágrafo único. O tamanho do módulo fiscal de cada Município, conforme 
fixado pelo Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
consta na tabela do anexo i deste decreto.

caPÍtULo iV
cÁLcULo

art. 8º o Valor da terra Nua (VtN) é obtido pela multiplicação do valor de 
referência correspondente à dimensão da propriedade pelos índices dos 
fatores distância, ancianidade e acesso, conforme equação abaixo:

VtN = Vrd x ifa x ifb x ifc x sr

onde:
VtN - Valor da terra Nua
Vrd - Valor de referência correspondente à dimensão da propriedade
ifa - Índice do fator distância
ifb - Índice do fator acesso
ifc - Índice do fator tempo de ocupação
sr - dimensão total da área requerida
art. 9º Para os casos de aquisição de terras, com pagamento parcelado, 
serão cobrados dos beneficiários da regularização fundiária juros que inci-
dirão sobre o saldo devedor, conforme a escala de pagamentos pactuada, 
em parcelas anuais pelo prazo de até 10 (dez) anos.
Parágrafo único. Para os parcelamentos por pessoas físicas serão mantidos 
os juros devidos à taxa de 4% a.a. (quatro por cento ao ano) e, na mesma 
modalidade, por pessoa jurídica juros à taxa de 7,25% a.a. (sete inteiros e 
vinte e cinco centésimos por cento ao ano).
art. 10. Nos processos de regularização fundiária onerosa incidirá o Valor 
anual de ocupação de terras Públicas (VotP), que é devido pelo ocupante 
e requerente da regularização fundiária enquanto pendente o processo de 
titulação da área na forma do regulamento, cujo valor corresponde a 0,5% 
(meio por cento) do Valor da terra Nua (VtN) da terra pública ocupada.

caPÍtULo V
disPosiÇÕes FiNais

art. 11.  as custas processuais e de serviços prestados pelo instituto de terras do 
Pará (itErPa) serão cobrados de acordo com a tabela do anexo iii deste decreto.
art. 12.  Este decreto entra em vigor na data de publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de junho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo i
tabela de Módulo Fiscal dos Municípios Paraenses

MUNicÍPios Módulo fiscal 
(ha) MUNicÍPios Módulo fiscal 

(ha) MUNicÍPios
Módulo 
fiscal 
(ha)

abaetetuba 70 dom Eliseu 55 Prainha 70

abel figueiredo          70 Eldorado dos carajás 70 Primavera 55

acará   50 faro 75 Quatipuru 55

afuá      70 floresta do araguaia 75 redenção 75

água azul do Norte  70 Garrafão do Norte 55 rio Maria 75

alenquer   75 Goianésia do Pará 55 rondon do Pará 55

almeirim   70 Gurupá 70 rurópolis 75

altamira     75 igarapé-açu 55 salinópolis 55

anajás    70 igarapé-Miri 70 salvaterra 65

ananindeua  7 inhangapi 55 santa Bárbara do Pará 7

anapu 70 ipixuna do Pará 55 santa cruz do arari 65

augusto corrêa   55 irituia 55 santa isabel do Pará 55

aurora do Pará    55 itaituba 75 santa luzia do Pará 75

aveiro                75 itupiranga 70 santa Maria das Barreiras 75

Bagre             70 Jacareacanga 75 santa Maria do Pará 55

Baião      70 Jacundá 70 santana do araguaia 75

Bannach 75 Juruti 75 santarém 75

Barcarena  70 limoeiro do ajuru 70 santarém Novo 55

Belém        5 Mãe do rio 55 santo antônio do tauá 55

Belterra 75 Magalhães Barata 55 são caetano de odivelas 55

Benevides     7 Marabá 70 são domingos do araguaia 70

Bom Jesus do 
tocantins 70 Maracanã 55 são domingos do capim 55

Bonito        55 Marapanim 55 são félix do Xingu 75

Bragança         55 Marituba 7 são francisco do Pará 55

Brasil Novo       75 Medicilândia 70 são Geraldo do araguaia 75

Brejo Grande do 
araguaia 70 Melgaço 70 são João da Ponta 55

Breu Branco  70 Mocajuba 70 são João de Pirabas 55

Breves            70 Moju 70 são João do araguaia 70

Bujaru         55 Monte alegre 75 são Miguel do Guamá 55

cachoeira do arari 65 Muaná 65 são sebastião da Boa 
Vista 70

cachoeira do Piriá 75 Nova Esperança do Piriá 75 sapucaia 75

cametá     70 Nova ipixuna 70 senador José Porfírio 70

canaã dos carajás 70 Nova timboteua 55 soure 65

capanema      55 Novo Progresso 75 tailândia 50

capitão Poço  55 Novo repartimento 70 terra alta 55

castanhal        55 Óbidos 75 terra santa 75

chaves 65 oeiras do Pará 70 tomé-açu 50

colares 55 oriximiná 75 tracuateua 55

conceição do 
araguaia 75 ourém 55 trairão 75

concórdia do Pará 55 ourilândia do Norte 75 tucumã 75

cumaru do Norte 75 Pacajá 70 tucuruí 70

curionópolis 70 Palestina do Pará 70 Ulianópolis 55

curralinho 70 Paragominas 55 Uruará 70

curuá 75 Parauapebas 70 Vigia 55

curuçá 55 Pau d’arco 75 Viseu 75

Peixe-Boi 55 Ponta de Pedras 65 Vitória do Xingu 75

Piçarra 75 Portel 70 Xinguara 75

Placas 75 Porto de Moz 70

fonte: instituto Nacional da colonização e reforma agrária (iNcra)

aNeXo ii
VtN  de reFerÊNcia  e Por diMeNsÃo da Área seGUNdo MUNi-
cÍPio e reGiÃo de iNteGraÇÃo
       

Em r$

rEGiÃo dE 
iNtEGraÇÃo MUNicÍPio

VtN de refe-
rência /ha  

 
VtN para  

1 Mf  
(10% / VrM)

VtN para  
1 a 4 Mf  

(30% / VrM)

VtN para  
4 até 1.500 Mf  
(50% / VrM)

araguaia

água azul do Norte

                                        
612,00 

                  
61,20 

               
183,60 

                   
306,00 

Bannach
conceição do araguaia

cumaru do Norte
floresta do araguaia
ourilândia do Norte

Pau d’arco
redenção
rio Maria

santa Maria das Barreiras
santana do araguaia
são félix do Xingu

sapucaia
tucumã

Xinguara

Baixo amazonas

alenquer

                                        
612,00 

                  
61,20 

               
183,60 

                   
306,00 

almeirim
Belterra
curuá
faro
Juruti

Mojuí dos campos
Monte alegre

Óbidos
oriximiná
Prainha

santarém

terra santa
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rEGiÃo dE iNtE-
GraÇÃo MUNicÍPio VtN/ha  

(em r$)

VtN para  
1 Mf  

(10% / VrM)

VtN para  
1 a 4 Mf  

(30% / VrM)

VtN para  
4 até 1.500 Mf  
(50% / VrM)

carajás

Bom Jesus do tocantins

                                        
893,00 

                  
89,30 

               
267,90 

                   
446,50 

Brejo Grande do araguaia
canaã dos carajás

curionópolis
Eldorado dos carajás

Marabá
Palestina do Pará

Parauapebas
Piçarra

são domingos do araguaia
são Geraldo do araguaia

são João do araguaia

Guajará

ananindeua

                                        
487,00 

                  
48,70 

               
146,10 

                   
243,50 

Belém
Benevides
Marituba

santa Bárbara do Pará

Guamá

castanhal

                                        
487,00 

                  
48,70 

               
146,10 

                   
243,50 

colares
curuçá

igarapé-açu
inhangapi

Magalhães Barata
Maracanã

Marapanim
santa isabel do Pará
santa Maria do Pará

santo antônio do tauá
são caetano de odivelas
são domingos do capim
são francisco do Pará

são João da Ponta
são Miguel do Guamá

terra alta
Vigia

rEGiÃo dE iNtE-
GraÇÃo MUNicÍPio VtN/ha  

(em r$)

VtN para  
1 Mf  

(10% / VrM)

VtN para  
1 a 4 Mf  

(30% / VrM)

VtN para  
4 até 1.500 Mf  
(50% / VrM)

lago de tucuruí

Breu Branco

                                        
487,00 

                  
48,70 

               
146,10 

                   
243,50 

Goianésia do Pará
itupiranga
Jacundá

Nova ipixuna
Novo repartimento

tucuruí

Marajó

afuá

                                        
487,00 

                  
48,70 

               
146,10 

                   
243,50 

anajás
Bagre
Breves

cachoeira do arari
chaves

curralinho
Gurupá
Melgaço
Muaná

Ponta de Pedras
Portel

salvaterra
santa cruz do arari

são sebastião da Boa Vista

soure

rio caeté

augusto corrêa

                                        
487,00 

                  
48,70 

               
146,10 

                   
243,50 

Bonito
Bragança

cachoeira do Piriá
capanema

Nova timboteua
Peixe-Boi
Primavera
Quatipuru
salinópolis

santa luzia do Pará

rEGiÃo dE iNtE-
GraÇÃo MUNicÍPio VtN/ha  

(em r$)

VtN para  
1 Mf  

(10% / VrM)

VtN para  
1 a 4 Mf  

(30% / VrM)

VtN para  
4 até 1.500 Mf  
(50% / VrM)

rio caeté

santarém Novo

487,00 48,70 146,10 243,50
são João de Pirabas

tracuateua
Viseu

rio capim

abel figueiredo

                                        
330,00 

                  
33,00 

                  
99,00 

                   
165,00 

aurora do Pará
Bujaru

capitão Poço
concórdia do Pará

dom Eliseu
Garrafão do Norte
ipixuna do Pará

irituia
Mãe do rio

Nova Esperança do Piriá
ourém

Paragominas
rondon do Pará

tomé-açu
Ulianópolis

tapajós

aveiro

                                        
612,00 

                  
61,20 

               
183,60 

                   
306,00 

itaituba
Jacareacanga

Novo Progresso
rurópolis
trairão

tocantins

abaetetuba

                                        
487,00 

                  
48,70 

               
146,10 

                   
243,50 

acará
Baião

Barcarena
cametá

igarapé-Miri
limoeiro do ajuru

Mocajuba

rEGiÃo dE iNtE-
GraÇÃo MUNicÍPio VtN/ha  

(em r$)

VtN para  
1 Mf  

(10% / VrM)

VtN para  
1 a 4 Mf  

(30% / VrM)

VtN para  
4 até 1.500 Mf  
(50% / VrM)

tocantins

Moju

487,00 48,70 146,10 243,50oeiras do Pará

tailândia

Xingu

altamira

                                        
612,00 

                  
61,20 

               
183,60 

                   
306,00 

anapu

Brasil Novo

Medicilândia

Pacajá

Placas

Porto de Moz

senador José Porfírio

Uruará

Vitória do Xingu
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aNeXo iii
tabela de custas agrárias e Processuais

Nº dEscriÇÃo Qtd UPfPa Preço(r$)

1.1 Protocolo do requerimento inicial para processos de aliE-
NaÇÃo NÃo oNErosa  7,04 r$ 25,17

1.2 desarquivamento de processo  7,04 r$ 25,17

1.1 Análise das peças técnicas topográficas georreferenciadas 14,11 r$ 50,44/ módulo

1.2 análise do Plano de aproveitamento Econômico 28,23 r$ 100,92/ módulo

1.3 Cadastro Cartográfico Definitivo 14,11 r$ 50,44/ módulo

1.4 confecção de croquis e planta 0,07 r$ 0,27 / cm²

1.5 Confecção de Título Definitivo 14,11 r$ 50,44/ módulo

1.6 confecção de título Provisório 14,11 r$ 50,44/ módulo

1.7 consulta formal de preços de terras 28,23 r$ 100,92

1.8 custas iniciais de transferências de aforamento 28,23 r$ 100,92/ 500 há

1.9 declaração / atestado 28,23 r$ 100,92/ módulo

1.10 demarcação / Georreferenciamento 112,92 r$ 403,70/ dia/ servidor

1.11 desarquivamento de processo 47,04 r$ 168,17/ processo

1.12 Elaboração de Edital 11,77 r$ 42,08/ módulo

1.13 Exame de autenticidade de documentos 56,46 r$ 201,85 / módulo

1.14 Expedição de certidão 56,46 r$ 201,85/ folha

1.15 fiscalização da demarcação / Georreferenciamento / 
aviventação 112,92 r$ 403,70/ dia/ servidor

1.16 fiscalização do Plano de aproveitamento Econômico 84,69 r$ 302,77/ dia/ servidor

1.17 levantamento de informações cadastrais 14,11 r$ 50,44/ módulo

1.18 levantamento cadastral / plotagem na Bdf 14,11 r$ 50,44/ módulo

1.19 Parecer conclusivo do departamento técnico 14,11 r$ 50,44/ módulo

1.20 Parecer da Procuradoria Jurídica (inicial ou conclusivo) 14,11 r$ 50,44/ módulo

1.21 Parecer técnico ou Jurídico 1.645,65 r$ 5.883,36/ parecer)

1.22 Pesquisa documental (certidão) 7,04 r$ 25,17/ ano

1.23 Protocolo inicial para lEVaNtaMENto dE iNforMaÇÕEs 28,23 r$ 100,92/ registro de título

1.24 Protocolo do requerimento inicial para processos de 
aliENaÇÃo oNErosa 28,23 r$ 100,92/ módulo

1.25 Reanálise das peças técnicas topográficas georreferen-
ciadas 28,23 r$ 100,92/ módulo

1.26 reprodução de mapas e desenhos 0,01 r$ 0,05/ cm²

1.27 resgate de aforamento 117,62 r$ 420,50 / 500 ha

1.28 taxas de foro 56,46 r$ 201,85/ 500 ha

1.29 Termo de Revalidação/ Retificação 28,23 r$ 100,92 / módulo

1.30 transformação de processo de alienação não onerosa 
em onerosa 28,23 r$ 100,92/ módulo

1.31 Vistoria “in loco” 84,69 r$ 302,77/ dia/ servidor

d e c r e t o   Nº 1.685, de 29 de JUNHo de 2021
altera o decreto Estadual nº 93, de 9 de maio de 2019, que regulamenta o 
conselho Estadual de Política indigenista (coNsEPi/Pa), criado pela lei Esta-
dual n° 8.611, de 3 de abril de 2018.
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das suas atribuições que 
lhe confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
d E c r E t a:
art. 1º o decreto Estadual nº 93, de 9 de maio de 2019, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:
“art. 1º fica regulamentado, por meio do presente ato normativo, no âmbito 
da secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos (sEJUdH), o conse-
lho Estadual de Política indigenista do Estado do Pará (coNsEPi/Pa), órgão colegiado 
de caráter consultivo e deliberativo, responsável pela proposição, acompanhamento e 
monitoramento de políticas públicas voltadas aos povos indígenas do Estado do Pará.” 
“art. 2º..........................................................................………………...
i - apresentar, aos órgãos federais, estaduais e municipais competentes, 
propostas para políticas públicas voltadas aos povos indígenas do Estado 
do Pará, respeitada a legislação em vigor;
......................................................................................…………………
iV - propor e incentivar a implantação, a implementação e a harmonização 
entre as políticas públicas específicas, diferenciadas e direcionadas aos povos 
indígenas;
...............................................................................................………
Viii - acompanhar a elaboração e a execução do Plano Plurianual, da lei 
de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual no âmbito das 
políticas públicas voltadas aos povos indígenas do Estado do Pará;” 
“art. 3º ..........................................……………………....….........................
iii - 2 (dois) representantes de entidades indigenistas, sendo 1 (uma) de 
abrangência regional [coordenação das organizações indígenas da ama-
zônia Brasileira (coiaB)] e 1 (uma) de abrangência nacional [articulação 
dos Povos indígenas do Brasil (aPiB)].”
“art. 4º ...........….................................…………………………………………........
i -…………………....................................................................................
e) secretaria de Estado de Planejamento e administração (sEPlad);
…………….………………………………..…………………………………................................
………………………………………………………………………………...................................
n) secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia (sEdEME);
....................…………..........................................................…............
………………………………………………………………………………...................................
ii - representantes dos povos e entidades indígenas do Estado do Pará, 
respeitando suas diversidades étnicas e culturais e formas de organização, 
devendo estes serem indicados pelas respectivas etnorregiões e convalida-
dos pela federação Estadual dos Povos indígenas do Pará (fEPiPa).
…………………………………….……………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………................................
§ 5º os povos e as entidades indígenas responsáveis pela realização das 
reuniões regionais encaminharão ao coNsEPi/Pa, até 60 (sessenta) dias 
antes do término do mandato de seus representantes, os nomes dos novos 
titulares e suplentes, acompanhados dos documentos que demonstrem a 
regularidade do processo de escolha, de acordo com as formas de organi-
zação política e sociocultural de cada povo.
§ 6º o mandato dos representantes no coNsEPi/Pa será de 2 (dois) anos, 
priorizando, no caso da representação indígena, a alternância de povos, 
sendo admitida a reeleição por um único período subsequente.” 
“art. 5º as entidades indigenistas de que trata o inciso iii do caput 
do art. 3º serão escolhidas em reunião do coNsEPi/Pa, à qual serão 
convidadas pela fEPiPa.” 
“art. 6º os representantes da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, da 
defensoria Pública do Estado do Pará, da fundação Nacional do Índio (fU-
Nai) e da secretaria Especial de saúde indígena (sEsai/Ms) terão assen-
tos permanentes nas reuniões do coNsEPi/Pa, com direito a voz, mas sem 
direito a voto.” 
“art. 7º Poderão ser convidados a participar das reuniões do coNsEPi/Pa e 
a colaborar com o desenvolvimento dos trabalhos representantes do Poder 
Judiciário, do Poder legislativo, do Ministério Público do Estado do Pará 
e de outros órgãos dos Poderes Executivos Estadual e federal, além de 
representantes da sociedade civil e das entidades indígenas e indigenistas 
que não tenham assento no coNsEPi/Pa, com direito a voz.” 
“art. 9º a Presidência do coNsEPi/Pa será exercida, alternadamente, por 
conselheiro do Poder Executivo Estadual e por conselheiro representante 
dos povos indígenas do Estado do Pará, com mandato de 2 (dois) anos.”
“art. 13. ..................……………............................................................
§ 1º será assegurado aos representantes dos povos indígenas do Estado 
do Pará o direito de se reunirem, ao menos uma vez, antes das reuniões 
ordinárias ou extraordinárias do coNsEPi/Pa.” 
“art. 14. a conferência Estadual de Política indigenista constitui-se em 
instância de participação dos povos indígenas do Estado do Pará na formu-
lação da política indigenista e terá seus resultados e conclusões conside-
rados pelo coNsEPi/Pa na proposição das diretrizes de políticas públicas 
voltadas aos povos indígenas do Estado do Pará.” 
art. 2º revogam-se os §§ 7º e 8º do art. 4º do decreto Estadual nº 93, de 
2019.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de junho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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d e c r e t o    Nº 1.686, de 29 de JUNHo de 2021
Estabelece os critérios para a formalização dos acordos de Pesca em comu-
nidades pesqueiras no âmbito do Estado do Pará.
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e V, da constituição Estadual, e
considerando o disposto na lei federal nº 11.959, de 29 de junho de 2009;
considerando o disposto na lei Estadual nº 6.713, de 25 de janeiro de 
2005, regulamentada pelo decreto Estadual nº 2.020, de 24 de janeiro 
de 2006,
d E c r E t a:

caPÍtULo i
disPosiÇÕes PreLiMiNares

art. 1º Este decreto estabelece os critérios para a formalização dos acor-
dos de Pesca em comunidades pesqueiras no âmbito do Estado do Pará.
Parágrafo único. consideram-se também, como atividade de pesca pro-
fissional industrial ou cooperada, os trabalhos de confecção e reparos de 
artigos e apetrechos de pesca.
art. 2º Para os efeitos deste decreto, entende-se por:
i - acordo de pesca: instrumento de gestão que contempla o conjunto de 
medidas específicas aplicado a uma determinada área definida geografi-
camente, decorrente de tratados consensuais entre diversos usuários e o 
órgão gestor dos recursos pesqueiros, para fins de estratégias de manejo 
e controle pesqueiro;
II - pesca científica: atividade praticada por pessoa física ou jurídica, com 
a finalidade de pesquisa e estudos científicos;
III - pesca comercial artesanal: atividade praticada por pescador profis-
sional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meio 
de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, 
podendo utilizar embarcações de pequeno porte;
iV - pesca comercial industrial: atividade praticada por pessoa física ou ju-
rídica, que envolve pescadores profissionais (empregados ou em regime de 
parceria por cotas-parte) utilizando embarcações de pequeno, médio e grande 
porte, com finalidade comercial;
V - pesca de subsistência: atividade de pesca praticada com fins de consu-
mo doméstico ou escambo, sem fins de lucro, com a utilização de apetre-
chos previstos em legislação específica;
Vi - pesca esportiva: atividade de pesca praticada por pessoa física ou 
jurídica, de forma amadora, recreativa e desportiva, ou profissional, com 
utilização de apetrechos, métodos e equipamento específicos, conforme 
regulamentação específica, e que não tenha como destino final a comer-
cialização do pescado;
Vii - ordenamento pesqueiro: conjunto de normas e ações que permitem 
administrar a atividade pesqueira, com base no conhecimento atualizado 
dos seus componentes biológico-pesqueiros, ecossistêmicos, econômicos 
e sociais; e
Viii - recursos pesqueiros: os animais e os vegetais hidróbios passíveis de 
exploração, estudo ou pesquisa por meio de pesca de subsistência, cientí-
fica, comercial, esportiva e por aquicultura.
art. 3º os acordos de Pesca têm como objetivo:
i - estimular e fortalecer a interação de todos os usuários dos recursos 
pesqueiros de área que for receber o acordo de pesca;
ii - desenvolver a pesca sustentável como fonte de alimentação, emprego, 
renda e lazer da comunidade;
iii - incentivar a pesca esportiva no Estado do Pará;
iV - instituir regras objetivas e de fácil operacionalidade, aplicáveis a todos 
os usuários dos recursos pesqueiros, sem privilégios a quaisquer grupos de 
agentes sociais envolvidos no acordo;
V - preservar, conservar e recuperar os recursos pesqueiros da área geo-
gráfica do acordo; e
Vi - representar os interesses coletivos dos grupos atuantes na área geo-
gráfica do acordo de pesca.
art. 4º fica vedado aos acordos de Pesca:
i - autorizar medidas que estejam proibidas por lei;
II - beneficiar apenas parte da comunidade; e
iii - incluir elementos cuja regulamentação seja atribuição exclusiva do 
Poder Público prevista em lei.

caPÍtULo ii
acordo de Pesca

seção i
regulamentação

art. 5º constarão no instrumento de formalização do acordo de Pesca, 
apresentado pelas comunidades pesqueiras:
i - as características físicas, biológicas e paisagísticas locais;
II - as regras específicas de uso dos recursos pesqueiros voltadas à sustenta-
bilidade, com vistas à manutenção da qualidade de vida da população local;
iii - a forma de controle do cumprimento do acordo;
IV - os limites geográficos da área objeto do acordo;
V - as partes envolvidas e suas respectivas atribuições;
Vi - o prazo de vigência do acordo;
Vii - os torneios de pesca, quando ocorrerem; e
Viii - sanções aplicáveis nos casos de descumprimento do acordo.
Parágrafo único.  Poderão ser incluídos nos acordos de Pesca, mediante 
autorização do órgão público ambiental competente, os quelônios não pre-
sentes em lista de espécies ameaçadas em extinção.
art. 6º os acordos de Pesca devem considerar o modo de vida dos índios, 
dos povos tribais, dos quilombolas e das comunidades tradicionais, o co-
nhecimento científico, as normas e os instrumentos legais das áreas prote-
gidas, a gestão das áreas de Unidade de conservação, quando couber, e as 
demais áreas protegidas que possuem regramentos específicos.
art. 7º os acordos de Pesca serão formalizados por meio de ofício junto à 
secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, observados os 
requisitos do anexo Único deste decreto.

Parágrafo único. os acordos serão formalizados pelo instituto de desenvol-
vimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (idEflor-Bio) em 
casos de Unidades de conservação sob sua gestão.

seção ii
Homologação do acordo

art. 8º compete aos gestores das Unidades de conservação, aos órgãos pú-
blicos de meio ambiente, às entidades públicas e à sociedade civil organizada 
submeter proposta de acordos de Pesca formalizada ao órgão público ambien-
tal competente, para manifestação técnica sobre os aspectos ambientais e, 
quando couber, para manifestação jurídica.
art. 9º os acordos de Pesca serão homologados pelo titular do órgão públi-
co ambiental estadual competente, cujo procedimento será regulamentado 
mediante instrução Normativa.
Parágrafo único. Os acordos firmados em área geográfica pertencente à 
Unidade de conservação sob gestão do instituto de desenvolvimento flo-
restal e da Biodiversidade do Estado do Pará (idEflor-Bio) serão por este 
homologados.

seção iii
avaliação do acordo de Pesca

art. 10. o órgão ambiental competente, em suas respectivas áreas de 
atuação, realizará avaliação anual do acordo de Pesca.
Parágrafo único. a avaliação de que trata o caput também poderá ser rea-
lizada pela sociedade civil organizada.

caPÍtULo iii
disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias

art. 11. os acordos de Pesca regulamentados até a data de publicação 
deste decreto serão considerados válidos, sendo passíveis de avaliação e 
de revisão nos termos deste decreto.
art. 12. o descumprimento do acordo de Pesca está sujeito às penalidades 
previstas na legislação vigente.
Parágrafo único.  Qualquer pessoa, física ou jurídica, deverá denunciar o 
descumprimento de que trata o caput deste artigo.
art. 13. o ordenamento pesqueiro e o monitoramento serão implemen-
tados de forma participativa e compartilhada com as entidades públicas 
competentes.
art. 14. o órgão público ambiental estadual competente disponibilizará em 
seu sítio oficial eletrônico informações sobre os Acordos de Pesca firmados, 
especialmente quanto ao resultado das avaliações, do monitoramento e da 
regularidade do acordo.
art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de junho de 2021.          

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo ÚNico
ProcediMeNtos Para reGULaMeNtaÇÃo do acordo de Pesca
As comunidades pesqueiras interessadas em firmar Acordos de Pesca no 
Estado do Pará deverão adotar os seguintes procedimentos, para fins de 
regulamentação do instrumento:
i - Mobilização:
a) a comissão formada para mobilizar o acordo de Pesca naquela loca-
lidade deverá planejar as reuniões comunitárias (data, local, horário 
e nomeação do Presidente da reunião);
b) os interessados em firmar o Acordo deverão ser convidados formalmen-
te por meio de carta ou ofício, devendo conter o assunto da reunião, data, 
local e horário. o recebimento do convite será comprovado mediante folha 
de assinatura; e
c) as reuniões deverão ser realizadas com as lideranças comunitárias, re-
presentantes de colônia de Pescadores, entidades da sociedade civil e ór-
gãos públicos municipais, estaduais e federais intervenientes.
ii - as reuniões comunitárias deverão:
a) apresentar o problema;
b) discutir as diferentes ideias e propostas considerando a legislação vigen-
te, na busca da construção do consenso;
c) eleger representantes das comunidades para encaminhar, discutir e de-
fender suas propostas na assembleia intercomunitária; e
d) convidar, para acompanhamento técnico, representantes da secretaria de 
Estado de Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas) e das entidades públicas 
competentes, os gestores das Unidades de conservação e de assentamentos 
e representantes do órgão público municipal competente, assim como outras 
instituições parceiras.
iii - as reuniões intercomunitárias deverão:
a) ocorrer com a presença dos representantes de todas as comunidades 
envolvidas no acordo, bem como os demais usuários e/ou grupos interes-
sados nos recursos naturais da área a ser manejada;
b) apresentar todas as propostas existentes; e
c) sistematizar e aperfeiçoar as propostas.
oBsErVaÇÃo:
será indispensável a participação de representante da secretaria de Es-
tado de Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas) quando o regramento 
ultrapassar os limites de um Município; de representante do órgão público 
municipal de meio ambiente, quando o regramento não ultrapassar os limi-
tes de um Município; e do representante das áreas que possuem restrição 
específica de uso, como por exemplo Unidades de Conservação e assenta-
mentos legalmente instituídos.
iV - retorno das propostas discutidas e aperfeiçoadas para as comunida-
des:
os representantes de comunidades deverão apresentar e esclarecer a pro-
posta pré-aprovada às suas respectivas comunidades, sendo possível o 
encaminhamento de novas sugestões.
V - Encaminhamento à secretaria de Estado de Meio ambiente e sus-
tentabilidade (sEMas) ou ao instituto de desenvolvimento florestal e da 
Biodiversidade do Estado do Pará (idEflor-Bio):
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a) a proposta de acordo de Pesca deverá ser encaminhada à secretaria 
de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas) ou ao instituto 
de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (idE-
flor-Bio), nos casos de Unidades de conservação, mediante ofício, acom-
panhada da ata da assembleia que o aprovou, contendo todas as assina-
turas dos representantes das comunidades e dos demais participantes; e
b) a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas) 
poderá solicitar informações complementares, se entender necessário.
Vi - divulgação dos acordos de Pesca:
a) a divulgação será realizada com a publicação no Diário Oficial do Estado 
e nos meios de comunicação disponíveis pelos órgãos públicos ambientais 
competentes; e
b) serão distribuídas cópias do acordo de Pesca às comunidades, aos grupos 
de interesse e às instituições que participaram das discussões referidas.

d e c r e t o    Nº 1.687, de 29 de JUNHo de 2021
altera dispositivos do regulamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMs, aprovado pelo 
decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001.
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e V, da constituição Estadual, e tendo 
em vista o disposto no convênio icMs 52, de 30 de julho de 2020,
d E c r E t a:
art. 1º o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal de comunicação - ricMs-Pa, aprovado pelo decreto nº 4.676, 
de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“liVro PriMEiro
...................................................................
titUlo ii
.................................................................”

“caPitULo Xiii
do sisteMa de reGistro e coNtroLe de seLo FiscaL de ÁGUa
MiNEral NatUral, áGUa NatUral E áGUa adicioNada dE sais
art. 517-a. a utilização do selo fiscal de controle e Qualidade em vasi-
lhames acondicionadores de água mineral natural, água natural e água 
adicionada de sais, com capacidade de armazenamento igual ou superior a 
4 (quatro) litros, comercializadas no Estado do Pará, ainda que provenien-
tes de outra unidade federada, passa a ser disciplinada por este capítulo.
“art. 517-H. os vasilhames não selados, existentes no estoque do estabe-
lecimento comercial em 1º de maio de 2021, estão autorizados a circular 
até 30 de junho de 2021, neste Estado, sem o selo fiscal de controle e 
Qualidade.” 
“liVro tErcEiro
...................................................................
titUlo iX
.................................................................”

“caPitULo X
das oPeraÇÕes coM ÁGUa MiNeraL NatUraL, ÁGUa 

NatUraL e ÁGUa adicioNada de sais
art. 713-aG. a responsabilidade atribuída ao contribuinte, na condição de 
substituto tributário, previsto nos arts. 642 e 652 deste regulamento, pelo 
imposto correspondente às operações internas subsequentes no Estado do 
Pará, compreende a operação com água adicionada de sais, na descrição 
de água mineral e natural relacionadas no anexo Xiii deste regulamento.
art. 713-aH. o contribuinte de que trata o art. 713-aG deste regulamento 
deverá observar as disposições relativas à obrigação de aposição do selo 
fiscal de controle e Qualidade prevista no art. 517-B deste regulamento, 
nas operações com água mineral natural, água natural e água adicionada 
de sais.
...................................................................
Art. 713-AJ. Para fins de recolhimento do imposto relativo à substituição 
tributária, a base de cálculo é o valor da operação própria realizada pelo 
remetente ou fornecedor, acrescidos dos valores relacionados no inciso iii 
do art. 37 deste regulamento e, sobre o montante formado, adicionado 
da margem de valor agregado previsto no anexo Xiii - Mercadorias 
sujeitas ao regime da substituição tributária nas operações internas 
- deste regulamento.
...................................................................
§ 3º As notas fiscais de operações com água mineral natural, água natural 
e água adicionada de sais serão emitidas de acordo com disposições regu-
lamentares previstas na legislação.
........................................................” 
art. 2º ficam revogados os dispositivos, a seguir, do regulamento do 
icMs, aprovado pelo decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001:
i - o inciso XVii do art. 108;
ii - os arts. 713-ai, 713-aK, 713-al e 713-aM;
iii - os §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 713-aJ.
art. 3º os recolhimentos do icMs efetuados pelo contribuinte, em decorrên-
cia do disposto no art. 713-ai do regulamento do icMs, será apropriado na 
apuração do imposto da substituição tributária do mês em que ocorrer a pu-
blicação deste decreto.
Parágrafo único. Na hipótese de a apuração do imposto de que trata o 
caput deste artigo apresentar saldo credor, esse valor será compensado 
nos períodos seguintes à referida apuração.
art. 4º o imposto relativo à substituição tributária não recolhido na forma 
anterior, estabelecida antes desta alteração do capítulo X do título iX do 
livro terceiro do regulamento do icMs, será exigido com os acréscimos 
previstos na lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.
art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de julho de 2021.
Palácio do GoVErNo, 29 de junho de 2021.           

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 674104

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 7º, §1º, da lei Estadual nº. 5.819, de 11 
de fevereiro de 1994;
considerando o teor do ofício cEdca n°. 014/2021, de 11 de maio de 2021; 
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/502716;
r E s o l V E:
art. 1º Exonerar do conselho Estadual dos direitos da criança e do ado-
lescente – cEdca/Pa, a contar de 5 de maio de 2021, o representante a 
seguir nominado:  
ENtidadEs GoVErNaMENtais
secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social - sEGUP
suplente: Jorge luiz aragão silva 
art. 2º Exonerar do conselho Estadual dos direitos da criança e do ado-
lescente – cEdca/Pa, a contar de 3 de maio de 2021, o representante a 
seguir nominado:  
ENtidadEs GoVErNaMENtais
fundação de atendimento socioeducativo do Pará – fasEPa
titular: Miguel fortunato Gomes dos santos Júnior
art. 3º Nomear para o conselho Estadual dos direitos da criança e do 
adolescente – cEdca/Pa, a contar de 5 de maio de 2021, o representante 
a seguir nominado:
ENtidadEs GoVErNaMENtais
secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social – sEGUP
suplente: Helton charles araújo Moraes
art. 4º Nomear para o conselho Estadual dos direitos da criança e do ado-
lescente – cEdca/Pa, a contar de 3 de maio de 20201, o representante a 
seguir nominado:
ENtidadEs GoVErNaMENtais
fundação de atendimento socioeducativo do Pará – fasEPa
titular: luiz celso da silva 
art. 5º os membros ora nomeados, cumprirão o restante do mandato de 
seus antecessores.
art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e 
considerando o disposto no art. 15 da lei Estadual nº. 7.264/2009;
considerando as indicações dos membros constantes no ofício nº 1789/2021-
GaB/sEsPa;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/643614,
r E s o l V E:
art. 1º Exonerar do conselho Estadual de saúde – cEs/Pa, o membro a 
seguir nominado:
sEGMENto GEstor E PrEstador
titular: suzana Moura lima
art. 2º Nomear para o conselho Estadual de saúde – cEs/Pa, o membro a 
seguir nominado:
sEGMENto GEstor E PrEstador
titular: Mônika camila Pereira camêlo Braga
art. 3º o membro ora nomeado, cumprirá o restante do mandato de seu 
antecessor, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
dispõe sobre o enquadramento da servidora Maria dE JEsUs aMaral da-
MascENo, ocupante do cargo efetivo de Professora ad-4, na forma da 
lei nº 7.442, de 2 de julho de 2010, alterada pela lei nº 7.643, de 12 de 
julho de 2012, e regulamentada pelo decreto Estadual n.º 189, de 9 de 
setembro de 2011.
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos iii e V, da constituição Estadual, e
considerando o disposto na lei nº 7.442, de 2 de julho de 2010, alterada 
pela lei nº 7.643, de 12 de julho de 2012, que trata do Plano de cargos, 
Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica;
considerando as disposições constantes no decreto Estadual n.º 189, de 9 
de setembro de 2011, que regulamenta o enquadramento dos Profissionais 
de Educação Básica ocupante de cargo efetivo de professor da secretaria 
de Estado de Educação – SEDUC, nos termos definidos no Plano de Car-
gos, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação Básica da rede 
pública de ensino do Estado do Pará, instituído pela lei nº 7.442, de 2 de 
julho de 2010.
considerando, ainda, que nos termos do art. 40 da lei referenciada, as-
segura-se o enquadramento no Plano de cargos, carreira e remuneração, 
do profissional de Educação Básica ocupante de cargo efetivo, que se en-
contrar cedido, somente após o retorno às funções junto à secretaria de 
Estado de Educação.
d E c r E t a:
Art.1º. Fica enquadrada a Profissional de Educação Básica, MARIA DE JE-
sUs aMaral daMascENo, ocupante de cargo efetivo de Professora ad-4, 
matrícula nº 5054664-1, no cargo de Professor, classe iii, Nível “E”, do 
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação 
Básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, instituído pela lei 
nº 7.442, de 2 de julho de 2010.
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Parágrafo Único. Para efeito de enquadramento de que trata este decreto foi 
considerado o tempo de efetivo magistério no cargo até então ocupado e a 
graduação que a servidora possui.
art. 2º. o enquadramento de que trata este decreto produzirá efeitos a 
partir de 7 de maio de 2019, data do retorno da servidora à secretaria de 
Estado de Educação.
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a contar de 7 de maio de 2019.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art.135, incisos iii e XX, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial proferida 
no Processo nº. 0844626-79.2020.8.14.0301, ajuizada por daVi tEiXEira 
filGUEiras;
Considerando o resultado final do Concurso Público C-173 da Secretaria 
de Educação – SEDUC, publica no Diário Oficial do Estado de 25 de março 
de 2019;
considerando os termos do ofício nº. 001950/2021-PGE-GaB-Pcta, da 
Procuradoria-Geral do Estado – PGE, de 2 de junho de 2021, constante no 
Processo nº. 2020/738644,
r E s o l V E:
art.1º. Nomear, de acordo com art. 34, §1º da constituição Estadual, com-
binado com o art. 6º, inciso i, da lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, daVi tEiXEira filGUEiras, para exercer, na condição sub ju-
dice, o cargo de Professor classe i, Nível a, 19ª UrE – Belém, disciplina: 
Matemática, com lotação na secretaria de Estado de Educação – sEdUc.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações e constantes no Processo nº 2021/61523,
d E c r E t a:
art. 1º fica excepcionada a cessão do servidor daVirlEY saMPaio da 
silVa, ocupante do cargo de Professor classe i, matrícula funcional nº 
5794064/3, no interesse do respectivo Órgão e do serviço Público.
art. 2º compete à secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão do supraci-
tado servidor, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações e constantes no Processo nº 2021/161641,
d E c r E t a:
art. 1º fica excepcionada a cessão do servidor Nairo BENtEs dE 
MElo, ocupante do cargo de Professor classe iii, matrícula funcional nº 
54193708-2, no interesse do respectivo Órgão e do serviço Público.
art. 2º compete à secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão do supraci-
tado servidor, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações e constantes no Processo nº 2021/95131,
d E c r E t a:
art. 1º fica excepcionada a cessão da servidora MaGali PiNto GoUVEa, 
ocupante do cargo de Especialista em Educação classe i, matrícula funcio-
nal nº 5510538/2, no interesse do respectivo Órgão e do serviço Público.
art. 2º compete à secretária de Estado de Educação editar os atos ne-
cessários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão da su-

pracitada servidora, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro 
de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações e constantes no Processo nº 2021/121493,
d E c r E t a:
art. 1º fica excepcionada a cessão do servidor alicKsoN sÉrGio loPEs 
dE soUZa, ocupante do cargo de Professor classe ii, matrícula funcional 
nº 80845641-2, no interesse do respectivo Órgão e do serviço Público.
art. 2º compete à secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão do supraci-
tado servidor, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-182 da fundação centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Pará – HEMOPA, cujo resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial 
do Estado nº. 34.076 de 30 de dezembro de 2019;
considerando as informações e os documentos constantes no processo 
2021/365837,
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 fundação centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará – HE-
MoPa. 
carGo: tÉcNico dE ENfErMaGEM 
BEatriZ daNdara rEMiGio GUEdEs
Kátia silENE MarQUEs da rocHa 
ElisaNGEla saNtos dE JEsUs alMEida
clEidiaNE GoMEs rEBElo NasciMENto
BarBara BotElHo cUNHa
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-182 da fundação centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Pará – HEMOPA, cujo resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial 
do Estado nº. 34.076 de 30 de dezembro de 2019;
considerando os termos do ofício nº 039/2021-PrEsi/HEMoPa, de 25 de 
janeiro de 2021;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo 
2021/95033,
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 fundação centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará – HE-
MoPa. 
carGo: tÉcNico dE ENfErMaGEM 
sHEila cristiNa liNs soarEs silVa
raYlaNE do socorro loPEs alVEs
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando o decreto Estadual nº. 892, de 11 de novembro de 2013, o 
qual regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva remune-
rada prevista no art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 
1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará);
considerando os autos do Processo nº. 2021/552975,
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d E c r E t a:
art. 1º fica renovada a convocação pelo período de vigência do convênio 
001/2018 firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Polícia 
Militar, não podendo exceder o prazo previsto em lei de 2 (dois) anos, a 
contar de 12 de agosto de 2021, dos Policiais Militares da reserva remune-
rada a seguir nominados, de acordo com §6º do art. 105-a da lei Estadual 
nº. 5.251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia 
Militar do Estado do Pará), com a nova redação dada pela lei Estadual nº. 
7.730/2013:
2º sGt PM rr rG 14673 cristÓVÃo daVi PErEira aMaraNtE
2º sGt PM rr rG 15443 JorGE lUiZ rodriGUEs MElo 
2º sGt PM rr rG 18787 rUi GUilHErME XaViEr Bastos
art. 2º Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual n°. 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº. 0385/2021 – Gab. cmdº. cBMPa, de 19 
de maio de 2021,
considerando as informações constantes no processo nº. 2021/422971,
r E so l V E:
art. 1º. colocar à disposição da diretoria de atendimento ao servidor da 
Polícia civil do Estado do Pará – PcPa, o 2º sGt BM JEaN ViEira fiMa, Mf: 
5432316/2, a contar de 24 de maio de 2021.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº 2.400/1982; 
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso i c/c art. 90, ambos da lei 
Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/534446;
r E s o l V E:
art. 1º colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará, os 
militares abaixo relacionados:
sUB tEN PM rG 23.125 Márcio GEraldo oliVEira da costa;
1º sGt PM rG 22.211 GilcilENE do socorro BraBo MENdEs;
3º sGt PM rG 34711 aMaNda GaMa E GaMa;
3º sGt PM rG 28.666 Ítalo MacEdo daMascENo;
cB PM rG 33.268 PaUlo afoNso BarBosa da coNcEiÇÃo JUNior;
cB PM rG 35.300 diEGo GoNÇalVEs dE loUrEiro;
cB PM rG 36.855 Victor tiaGo BrUNEtta;
cB PM rG38.974 KaMilla dE alMEida E silVa;
cB PM rG 38.123 rafaEl soriaNo dos saNtos;
cB PM rG 38.778 aNdrÉ lUÍs calViNHo dias;
cB PM rG 38121WEllYtoN da silVa costa;
sd PM rG 43010 tHaMirEs silVa riBEiro.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/621272,
r E s o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 098, de 1º de janeiro de 
2015, lENi saNtos silVa do cargo em comissão de Gerente iii, código 
GEP-das-011.2, com lotação na fundação de atendimento socioeducativo 
do Pará - fasEPa, a contar de 9 de junho de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo 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, 
adElia silVaNa da silVa soarEs do cargo em comissão de assessor de 
Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo 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, 
WaldENira dE alMEida VascoNcElos para exercer o cargo em comis-
são de assessor de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do Estado rEsolVE:
tornar sem efeito o Decreto de 23 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 34.620, de 24 de junho de 2021, que exonerou isaias liMEira 
da costa do cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do Estado rEsolVE:
autorizar rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior, secretário de Estado da 
fazenda, a se ausentar de suas funções, no período de 12 a 19 de julho 
de 2021, em gozo de férias interrompidas por meio do decreto de 21 de 
janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº. 34.467, referen-
tes ao período aquisitivo de 2020, devendo responder pelo expediente do 
Órgão, no impedimento do titular, Eli sosiNHo riBEiro, subsecretário 
da administração tributária.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do Estado rEsolVE:
autorizar HaNa saMPaio GHassaN, secretária de Estado de Planejamento 
e administração, a se ausentar de suas funções, no período de 5 a 19 de 
julho de 2021, em gozo de férias residuais, referente ao período aquisitivo 
2019/2020, devendo responder pelo expediente da secretaria de Estado 
de Planejamento, no impedimento da titular, JosYNÉlia taVarEs raiol, 
secretária adjunta de Modernização e Gestão administrativa.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no §2º do art. 86 da lei Estadual nº. 6.182, de 
30 de dezembro de 1998;
considerando o disposto no art. 5º, XXXii e no art. 19, Viii, da lei com-
plementar Estadual nº. 41, de 29 de agosto de 2002;
considerando o teor do ofício nº. 6/2021 tarf-sG-sEfa, de 13 de maio 
de 2021;
considerando as informações constantes no processo nº. 2021/512284,
r E s o l V E:
art. 1º designar o Procurador do Estado aNtoNio PaUlo MoraEs das 
cHaGas, matrícula nº. 5402808/1, para desempenhar função junto às câ-
maras de Julgamento do tribunal administrativo de recursos fazendários 
– tarf.
art. 2º o mandato do representante ora designado será de 2 (dois) anos, 
a contar de 2 de maio de 2021.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, retroagindo seus efeito a contar 2 de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 29 de JUNHo de 2021
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos X e XX, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 123 da lei Estadual nº. 6.833, de 13 de 
fevereiro de 2006;
considerando os termos do decreto de 7 de abril de 2021, publicado no diário 
Oficial do Estado nº. 34.545, de 8 de abril de 2021, que instaurou o Conselho 
de Justificação destinado a apurar as suposta faltas funcionais do Justificante 
caP QoPM rG 35491 rUBENs toUriNHo da GaMa NEto;
considerando as informações do Processo nº. 2021/590671 e os funda-
mentos do Parecer referencial nº. 00003/2019 – PGE e da Manifestação nº. 
000032/2021 da Procuradoria-Geral do Estado,
d E c r E t a:
art. 1º fica prorrogado por 20 (vinte) dias o prazo para conclusão dos traba-
lhos do Conselho de Justificação destinado a apurar as supostas faltas fun-
cionais do Justificante CAP QOPM RG 35491 RUBENS TOURINHO DA GAMA 
NEto, descritas no decreto de 7 de abril de 2021, publicado em 8 de abril 
de 2021.
art. 2º o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 20 (vinte) dias, contado 
a partir de 8 de junho de 2021.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 8 de junho de 2021.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto
o GoVErNador do Estado rEsolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.756, de 3 de dezembro de 2013, 
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa para exercer o cargo de diretor-Geral 
do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes – NEPMV.
Palácio do GoVErNo, 29 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
No Decreto de 31 de maio de 2021, publicado no Diário Oficial do 
estado nº. 34.605 de 8 de junho de 2021, página 5, coluna 1, que 
trata da demissão e conversão de exoneração de servidores:
onde se lê: “art. 1º. demitir, “a bem do serviço público”, o servidor Mi-
GUEl aNGElo da silVa frEitas, matrícula nº 57197132/1, do cargo efe-
tivo de assistente de trânsito, lotado na cirEtraN de santarém do depar-
tamento de trânsito do Estado do Pará, com base nos arts. 177, inciso Vi; 
178, inciso V; 190, incisos iV e Xiii; 194, todos da lei Estadual nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994.”
Leia-se: “art. 1º. demitir, “a bem do serviço público”, o servidor MiGUEl 
aNGElo PErEira costa, matrícula nº 57197132/1, do cargo efetivo de 
assistente de trânsito, lotado na cirEtraN de santarém do departamen-
to de trânsito do Estado do Pará, com base nos arts. 177, inciso Vi; 178, 
inciso V; 190, incisos iV e Xiii; 194, todos da lei Estadual nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994.”

Protocolo: 674105

d e c r e t o  Nº 1682, de 29 de JUNHo de 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por sUPEráVit, no 
valor de r$ 1.074.601,79 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.074.601,79 (Hum Milhão, setenta 
e Quatro Mil, seiscentos e Um reais e setenta e Nove centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

792011854114978365 - idEflor-Bio 0656 335041 84.930,10
792011854114978365 - idEflor-Bio 0656 445042 27.769,90
792011854314978781 - idEflor-Bio 0656 339030 295.501,79

901011030515078881 - fEs 0349 339014 202.400,00
901011030515078881 - fEs 0349 339030 110.000,00
901011030515078881 - fEs 0349 339033 56.000,00
901011030515078881 - fEs 0349 339039 298.000,00

total 1.074.601,79

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de junho 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 1683, de 29 de JUNHo de 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 11.331.280,37 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 11.331.280,37 (onze Milhões, tre-
zentos e trinta e Um Mil, duzentos e oitenta reais e trinta e sete centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

071011545115087552 - sEdoP 0101 449051 731.776,78
071011751214897480 - sEdoP 0101 449035 1.640.269,18

071011751214897567 - sEdoP 0101 449051 409.234,41

081012781214998317 - sEEl 0101 335041 1.700.000,00
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319091 2.000.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 200.000,00
481011957114908929 - sEctEt 0324 449092 3.000.000,00

792031812212978407 - fca 0116 339037 1.500.000,00
871010824415058859 - fEas 0101 334181 75.000,00
901011030115078874 - fEs 0101 334181 75.000,00

total 11.331.280,37

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

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dEsPEsa Valor

071011545114897645 - sEdoP 0101 449051 2.372.045,96
071011545115087556 - sEdoP 0101 449051 409.234,41
081012781114997659 - sEEl 0101 449051 1.000.000,00
081012781114998794 - sEEl 0101 449051 900.000,00

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 1.000.000,00
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319113 1.000.000,00
271011812212978338 - sEMas 0116 339033 270.000,00
271011812815088887 - sEMas 0116 339039 200.000,00
271011854114978782 - sEMas 0116 339035 530.000,00
271011854114978819 - sEMas 0116 339035 500.000,00
481011936315018507 - sEctEt 0324 339039 200.000,00
481011957114908929 - sEctEt 0324 335041 1.900.000,00
481011957114908929 - sEctEt 0324 339039 900.000,00

911022884600008590 - Enc. sEPlad-Pl 0101 339039 150.000,00
total 11.331.280,37

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de junho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 674102

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.049/2021-ccG, de 28 de JUNHo 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. 2209/2021-GaB/sEaP/Pa,
r E s o l V E:
i. exonerar aMarildo soUZa dE aBrEU do cargo em comissão de Geren-
te administrativo de Unidade Prisional, código GEP-das-011.3, com lota-
ção na secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 22 
de janeiro de 2021.
ii. nomear laUENio GoMEs dE liMa para exercer o cargo em comissão de 
Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-das-011.3, com 
lotação na secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 29 de junho de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 29 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº. 34.623, de 29 de junho de 2021.

Portaria Nº 1.054/2021-ccG, de 29 de JUNHo 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. 2021/703866,
r E s o l V E:
i. exonerar BErNardo BraGaNÇa loPEs do cargo em comissão de coor-
denador de assistência ao Estudante, código GEP-das-011.3, com lotação 
na secretaria de Estado de Educação, a contar de 2 de junho de 2021.
ii. nomear BrUNo cÉsar araÚJo NEVEs para exercer o cargo em comis-
são de coordenador de assistência ao Estudante, código GEP-das-011.3, 
com lotação na secretaria de Estado de Educação, a contar de 2 de junho 
de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 29 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
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Portaria Nº 1.055/2021-ccG, de 29 de JUNHo de 2021
cHEfE da casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/692587,
r E s o l V E:
i. exonerar Katia rEGiNa farias Barros do cargo em comissão de co-
ordenador de Programas e investimentos, código GEP-das-011.4, com lo-
tação na secretaria de Estado de turismo, a contar de 1º de julho de 2021.
ii. nomear lUcas artUr alBUQUErQUE cUNHa para exercer o cargo 
em comissão de coordenador de Programas e investimentos, código GEP-
das-011.4, com lotação na secretaria de Estado de turismo, a contar de 
1º de julho de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 29 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.056/2021-ccG, de 29 de JUNHo de 2021
cHEfE da casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/692587,
r E s o l V E:
i. exonerar lUcas artUr alBUQUErQUE cUNHa do cargo em comissão 
de coordenador de Estudos, Pesquisa, Estatísticas e informação, código 
GEP-das-011.4, com lotação na secretaria de Estado de turismo, a contar 
de 1º de julho de 2021.
ii. nomear Katia rEGiNa farias Barros para exercer o cargo em co-
missão de coordenadora de Estudos, Pesquisa, Estatísticas e informação, 
código GEP-das-011.4, com lotação na secretaria de Estado de turismo, a 
contar de 1º de julho de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 29 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº 1.035/2021-ccG, de 23 de JUNHo de 
2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado. Nº 34.620, de 
24 de JUNHo de 2021.
onde se lê: nomear GLAYCE KARINA SILVA...
Leia-se: nomear GLAYCE KARINA SILVA E SILVA...
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 471/2021 – crG, de 29 de JUNHo de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNsidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo ainda, o termo do Processo nº. 2021/596129,
rEsolVE:
i – conceder ao servidor fritZ GaUcH, id. funcional n° 3176932/1, ocu-
pante do cargo de Extensionista rural i, pertencente ao quadro de ser-
vidores efetivos da Empresa de assistência técnica e Extensão rural do 
Estado do Pará – EMatEr, a disposição desta casa civil da Governadoria 
do Estado, atuando no Núcleo de representação do Estado do Pará no dis-
trito federal, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 16/08/2021 
a 14/09/2021, correspondente ao período aquisitivo de 01/03/2003 a 
28/02/2008 (2ª parte do quinquênio 2003/2008). 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 29 de Junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N°. 472/2021-crG, de 29 de JUNHo de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2021/698975, de 28/06/2021;
rEsolVE:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 29/06/21, o gozo de 
férias da servidora darlYaNa corrEia liMa, id. funcional nº. 5946822/1, 
concedida por meio da Portaria nº.268 /2021-crG, publicada no doE Nº. 
34.576, de 07/05/2021, para gozo oportuno. 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 29 de Junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N°. 473/2021-crG, de 29 de JUNHo de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2021/704933, de 29/06/2021;
rEsolVE:
Excluir da Portaria de férias nº. 378/2021-crG, publicada no doE nº. 
34.607, de 10/06/2021, o servidor Mario fErNaNdo siMÕEs dos saN-
tos JUNior, identidade funcional nº. 5946441/2.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 29 de Junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 674106

Portaria
.

Portaria Nº 467/2021-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 2021/697310,  de 28/06/2021;
rEsolVE:
i – coNcEdEr ao servidor rUidGlaN da silVa fErrEira, id. funcio-
nal  nº 5947106/1, cPf nº 636.648.102-44, ocupante do cargo de asses-
sor de Gabinete, lotado na diretoria de Gestão de logística, suprimento 
de fundos no valor de r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), para 
atender despesas de pequeno vulto, na diretoria de logística, o qual deve-
rá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$)
0412212978338 0101 339030 3.400,00
0412212978338 0101 339039 1.000,00

ii – EstaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
Prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria, 29 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 673876

aViso de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação - Pregão eletrônico n.º - 09/2021 - ccG/Pa
a casa civil da Governadoria do Estado do Pará avisa que realizará lici-
tação, no tipo menor preço por lote único, cujo objeto é a contratação de 
empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios comuns para aten-
der as necessidades da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, para 
o período de 12 (doze) meses, conforme especificações, estimativas de 
quantidades e valores contidos do anexo i (termo de referência) do Edital 
e seus anexos.
Entrega do Edital: a partir do dia 30/06/2021 no site: www.comprasnet.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 12/07/2021
Hora da abertura: 10:30hs (Horário dE BrasÍlia).
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 673475

diÁria
.

Portaria Nº 465/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2021/696588, de 28 de junho de 2021;
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BrasÍlia/df, no período de 27 a 28/06/2021.

servidor objetivo
carlos alVEs dE MENdoNca, cPf 392.923.471-87, matrícula 
funcional nº 5946816/ 2, assessor, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.
a  serviço do Governo do Estado, na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 28 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 466/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2021/693022, de 25 de junho de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saliNÓPolis/Pa, no período de 26 a 27/06/2021.

servidor objetivo
saMUEl carValHo VEloso, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 28 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 468/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2021/697696, de 28 de junho de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de oUrilÂNdia do NortE /Pa, no período de 28/06 a 03/07/2021.

servidor objetivo
ElissaNdro GoMEs dE farias, cPf 832.410.274-49, matrícula  
funcional  nº 5946370/ 1, ocupante do cargo de assessor admi-

nistrativo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial da Gover-
nadoria, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 29 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 469/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2021/697433, de 28 de junho de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de sÃo fEliX do XiNGU/Pa, no período de 28/06 a 01/07/2021.

servidor objetivo
silVio JosE PaNtoJa fErNaNdEs, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 29 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 470/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2021/697385 de 28 de junho de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de sÃo fEliX do XiNGU/Pa, no período de 28/06 a 03/07/2020.

servidor objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNto, cPf 207.295.102-04, matrícula 

funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 
do Governador.

Precursora e execução da agenda pública do Governo 
do Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 29 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 673873

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 056/2021 – cMG, de 29 de JUNHo de 2021
o cHEfE da casa Militar da GoVErNadoria do Estado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando o disposto no inciso iV, do art. 3º, da lei federal nº 10.520 
de 2012 c/c lei n. 10.024/2019, que instituem no âmbito da União, Esta-
dos, distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada 
Pregão Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de locação de veículos interesta-
dual, com motoristas, para atender o Gabinete do Exmo. sr. Governador do 
Estado do Pará e outras demandas de segurança inerentes às atribuições 
da casa Militar da Governadoria do Estado, quando em deslocamento para 
outros Estados da federação e o distrito federal, por um período de 12 
(doze) meses.

rEsolVE:
i – designar os servidores HEidEr da silVa MartiNs, matrícula nº 
57199676/3, ocupante do cargo de coordenador de logística administrati-
va, aGostiNHo MoNtEiro JUNior, matrícula nº 5946485/2, ocupante do 
cargo de assessor de segurança Especial e alEcio faBio cUNHa silVa, 
matrícula nº 4218819/2, ocupante do cargo de assessor administrativo 
ii, para atuarem como equipe de apoio do Pregão Eletrônico nº 003/2021 
– cPl/cMG, que terá como Pregoeiro o servidor BrUNo lUiZ silVa dE 
soUsa, matrícula nº 4219470/2, ocupante do cargo de assessor admi-
nistrativo ii;
ii – fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a 
constar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa Militar da GoVErNadoria do Estado, 29 dE JUNHo dE 2021
osMar ViEira da costa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 674002

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 057/2021 – sF/cMG, 
de 29 de JUNHo de 2021

suprido: sUB tEN PM r/r rG 24203 Maria JosÉ dos saNtos fErNaN-
dEs, Mf nº 5630070/2; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 (Material de consumo) - r$ 4.000,00 Elemento de 
despesa: 33.90.39 (outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica) - r$ 
4.000,00 fonte de recurso: 0301 (recursos ordinários); ordenador de 
despesa: osmar Vieira da costa Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 673998
 eXtrato de Portaria Nº 058/2021 – sF/cMG, 

de 29 de JUNHo de 2021
suprido: taiNÃ rocHa BotElHo, Mf nº 57199733/2, assessor de segu-
rança Especial; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 (outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica); fonte de recur-
so: 0301 (recursos ordinários); ordenador de despesa: osmar Vieira da 
costa Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 674023
eXtrato de Portaria Nº 059/2021 – sF/cMG, 

de 29 de JUNHo de 2021
suprido: daVid EMaNoEl costa dos saNtos, Mf nº 6402578/2, as-
sessor de segurança; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.39 (outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica); fonte 
de recurso: 0301 (recursos ordinários); ordenador de despesa: osmar 
Vieira da costa Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 674035

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 529/2021 – di/cMG, 
de 29 de JUNHo de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: curuçá/Pa; Período: 22 a 24/06/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); servidor: 2º sGt BM artur Veronico 
ribeiro filho, Mf nº 5598427/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 673752
eXtrato de Portaria Nº 530/2021 – di/cMG, 

de 29 de JUNHo de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: curuçá/Pa; Período: 
22 a 24/06/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousa-
da); servidor: 2º sGt PM r/r célio Negrão Gomes, Mf nº 5018951/2; or-
denador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 673755

Vice-GoVerNadoria do estado

.

FÉrias
.

Portaria Nº 055/2021-GVG  de 29 de JUNHo de 2021
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 001/2019-GVG, de 18 de 
janeiro de 2019.
coNsidEraNdo o art. 74 e 75, lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.
rEsolVE:
coNcEdEr, 30 dias de férias regulamentares ao servidor desta Vice-Go-
vernadoria, conforme abaixo relacionados:
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NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
leonam Eduardo Pereira oliveira 

dos santos 01.03.2020 a 29.02.2021 01.08.2021 a 30.08.2021

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE
carlos alberto da silva alcântara
diretor Geral

Protocolo: 673819

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 307/2021-PGe.G., de 29 de junho de 2021.
o Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais.
rEsolVE:
aUtoriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. funcional Portaria de interrupção Período Gozo 

ana Margarida Vianna rodrigues 5761689/3 Nº 04/2021-PGE.G., de 05.01.2021 05.07 a 19.07.2021

aparecida Neves Ponte souza 5747635/1 Nº 527/2020-PGE.G., de 09.12.2020 12.07 a 30.07.2021

ary lima cavalcanti 5819997/1 Nº 262/2021-PGE.G., de 28.05.2021 19.07 a 07.08.2021

camyla Galeão de azevedo 5927492/2 Nº 137/2020-PGE.G., de 19.03.2020 16.07 a 30.07.2021

carolina Medeiros Miralha 5889068/2 Nº 181/2021-PGE.G., de 05.04.2021 30.06 a 17.07.2021

Erivelto souza cunha 8080781/1 Nº 47/2020-PGE.G., de 05.02.2021 08.07 a 30.07.2021

José Henrique Mouta araujo 5763967/1 Nº 96/2021-PGE.G., de 19.02.2021 08.07 a 22.07.2021

June Judite soares lobato 5859263/1 Nº 47/2021-PGE.G., de 08.02.2021 19.07 a 01.08.2021

Katiane cristina da silva Borges 5888805/1 Nº 271/2021-PGE.G., de 02.06.2021 12.07 a 26.07.2021 

lorena de Paula rego salman 55589670/1 Nº 527/2020-PGE.G., de 09.12.2020 01.07 a 15.07.2021

Marcela Braga reis 5903070/2 Nº 303/2021-PGE.G., de 28.06.2021 16.07 a 30.07.2021

tatiana chamon seligmann ledo 5634407/2 Nº184/2021-PGE.G., de 08.04.2021 19.07 a 28.07.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ENorÊ corrÊa MoNtEiro
Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício

Protocolo: 673869
Portaria nº 311/2021-PGe.G., de 29 de junho de 2021.
o Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais.
rEsolVE:
interromper, por necessidade de serviço, a contar de 16.07.2021, o gozo 
de férias do servidor, Marildo dias ribeiro, id. funcional nº 2010372/1, 
concedida pela portaria nº 247/2021-PGE.G., de 28.05.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ENorÊ corrÊa MoNtEiro
Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício

Protocolo: 673905

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 308/2021-PGe.G., de 29 de junho de 2021.
o Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais.
rEsolVE:
aUtoriZar o gozo de licença prêmio dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. funcional triênio Período
celso Pires castelo Branco 3085376/1 2ª parcela 2017/2020 05.07 a 03.08.2021

denis Maximo ferreira 5852544/3 1ª parcela 2017/2020 15.07 a 13.08.2021
Elisa anjos da silva 54191471/1 2ª parcela 2008/2011 12.07 a 10.08.2021 

Jose augusto freire figueiredo 57223898/ 1 2ª parcela 2013/2016 15.07 a 13.08.2021
Juraci Neri castro filho 5139201/1 2ª parcela 2008/2011 29.07 a 27.08.2021

Katia Maria Bezerra cavalcante 2010038/1 2ª parcela 2004/2007 23.06 a 22.07.2011 
Katia Maria Bezerra cavalcante 2010038/1 1ª parcela 2007/2010 23.07 a 21.08.2011 

licia Mara da silva oliveira 5775264/ 2 2ª parcela 2015/2018 05.07 a 03.08.2021
sueny Maria dos santos imbiriba 446530/2 2ª parcela 2010/2013 21.06 a 20.07.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ENorÊ corrÊa MoNtEiro
Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício

Protocolo: 673885

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 304/2021-PGe.G., de 28 de junho de 2021
o Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais...

rEsolVE:
coNcEdEr, 10 (dez) dias de licença saúde ao servidor oberdan almeida 
dos santos, identidade funcional nº 5561230/2, no período de 18.06 a 
27.06.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ENorÊ corrÊa MoNtEiro
Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício

Protocolo: 673346

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 310/2021-PGe.G., de 29 de junho de 2021.
o Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais.
rEsolVE:
dEsiGNar, a assessora carolina Nascimento Martins Pereira, id. funcional 
nº 5920148/2, para responder pelo  cargo de coordenador financeiro, por 
motivo de férias da titular Katiane cristina da silva Borges, id. funcional 
nº 5888805/1 no período de 12.07 a 26.07.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ENorÊ corrÊa MoNtEiro
Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício

Protocolo: 673896

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 312/2021 – PGe. G. Belém (Pa), 22 de junho de 2021.
o ProcUrador-GEral do Estado,no uso de suas atribuições legais
rEsolVE:
i - dEsiGNar, a servidora Élida Guimarães Valente, ocupante do cargo de 
assistente de Procuradoria, Matrícula nº 5889963/1 para acompanhar e 
fiscalizar o Contrato abaixo discriminado:
contrato nº 007/2021 – PGE e cENtro dE iNtEGraÇÃo EMPrEsa-Es-
cola (ciEE).
II - As atribuições de fiscalização estão insertas na Cláusula Décima – DA 
fiscaliZaÇÃo, item 10.1 e 10.2 do contrato.
iii – dEsiGNar como fiscal substituta a servidora Ediany caniceiro Mattar, 
assessora, matrícula nº 5900033/2.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
ricardo NassEr sEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 673581

coNtrato
.

extrato de contrato: 007/2021-PGe
Exercício: 2021
origem: dispensa de licitação 003/2021
data da assinatura: 22/06/2021
Vigência: 22/06/2021 a 22/06/2022
Valor Global: r$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).
dotação orçamentária: U.G. – 25101. funcional Programática: 
25101.03.122.1297.8338. Elemento de despesa 339039. fonte de recurso 0101.
objeto: Prestação dos serviços de seleção e concessão de estágios super-
visionados a estudantes-estagiários.
contratada: centro de integração Empresa-Escola -ciEE
cNPJ/Mf: 61.600.839/0001-55
Endereço: rua tabapuã, 540, Bairro: itaim Bibi, cEP: 04.533-001
ordenador: ricardo NassEr sEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 673578

FÉrias
.

Portaria nº 306/2021-PGe.G., de 29 de junho de 2021.
o Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais.
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste Órgão, no período 
determinado conforme abaixo relacionados:

Nome id. funcional Período aquisitivo Gozo
alcir antonio cariolano lima 5007313/1 2020/2021 02.08 a 31.08.2021
ana claudia Mallet da silva 57203212/1 2018/2019 02.08 a 31.08.2021
alexandre Mallet alvarez 54189195/2 2020/2021 02.08 a 31.08.2021

artemio Marcos damasceno ferreira 5819067/1 2020/2021 16.08 a 14.09.2021
Barbara Nobre lobato 8400600/1 2018/2019 02.08 a 31.08.2021

cintia Helena castro Malcher 55589373/1 2020/2021 23.08 a 21.09.2021
Edson Guilherme lamarão correa 3082962/1 2020/2021 16.08 a 14.09.2021

Erivelto souza cunha 8080781/1 2020/2021 03.08 a 01.09.2021
Geicedete de fatima de souza santos 05955855/1 2020/2021 09.08 a 07.09.2021

Giselle Benarroch Barcessat freire 5747651/1 2020/2021 02.08 a 31.08.2021
Jean carlos Pinheiro reis 57188226/1 2020/2021 09.08 a 07.09.2021

leda lopes da silva santos 5926386/3 2020/2021 16.08 a 14.09.2021
renata souza dos santos 54189413/2 2020/2021 30.08 a 28.09.2021

rita conceição couto de oliveira 5138469/1 2020/2021 02.08 a 31.08.2021
rodrigo Baia Nogueira 5903084/2 2019/2020 16.08 a 14.09.2021

roseli Pantoja cavalcante 5892912/3 2020/2021 02.08 a 31.08.2021
rosilene Gomes Mallet 55589369/3 2020/2021 02.08 a 31.08.2021

rubens ferreira caxias Junior 55589381/1 2020/2021 02.08 a 31.08.2021
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samira Hachem franco costa 57206455/1 2019/2020 19.08 a 17.09.2021
silvana Elza Peixoto rodrigues 5859298/1 2020/2021 24.08 a 22.09.2021

Wilson Gomes Maciel 3153860/1 2019/2020 09.08 a 07.09.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ENorÊ corrÊa MoNtEiro
Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício

Protocolo: 674026

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria nº 305/2021-PGe.G., de 28 de junho de 2021.
o Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais.
rEsolVE:
traNsfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2020/2021 
da servidora, andreza casanova Von Grapp santos, identidade funcional nº 
55589964/1, concedida pela portaria nº 247/2021-PGE.G., de 28.05.2021, 
para o período de 05.07 a 03.08.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ENorÊ corrÊa MoNtEiro
Procurador-Geral adjunto administrativo, em exercício

Protocolo: 674070
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 121 de 29 de JUNHo de 2021
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
coNsidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do ProcEsso: 2021/543765
rEsolVE:
art.1º designar o servidor, aNdErsoN lUiZ dE soUZa castro, identida-
de funcional nº5949112, ocupante do cargo de assessor operacional, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 009/2021 celebrado 
entre a fundação ParáPaZ e crEdicar locadora dE VEÍcUlos ltda, 
cNPJ nº 22.257.109/0001-41, cujo objeto é contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de locação de veículos tipo sUV e 
PicK-UP adaptados, sem motorista, em caráter permanente, em regime 
mensalista, com quilometragem livre, destinada ao atendimento das de-
mandas da fUNdaÇÃo ParáPaZ
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do titular, o acom-
panhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será exerci-
do pelo suplente, servidor JoÃo carlos NasciMENto BaNdEira JUNior, 
identidade funcional nº5931217, ocupante do cargo de assessor técnico.
GaBiNEtE do PrEsidENtE, 29 dE JUNHo dE 2021.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros - Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 673598
Portaria Nº 126 de 29 de JUNHo de 2021
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015 e ainda,
coNsidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do ProcEsso nº 2017/54204;
rEsolVE:
art. 1º - designar a servidora Patricia liMa fErrEira, assessora opera-
cional, Identidade Funcional nº 55588559, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do coNtrato Nº 11/2017, celebrado entre a fundação ParaPaZ e 
ticKEt solUÇÕEs Hdft s/a., cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviço de sistema de gestão de abastecimento 
de combustível de unidades consumidoras e gerido pela administração Publica 
Estadual, com utilização de cartão Magnético e com fornecimento continuo 
e ininterrupto de combustível, através de redes e postos credenciados de 
abastecimento para os entes do Estado de acordo com as regras e normas 
instituídas no edital de pregão eletrônico srP nº12/2016.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do titular, o acom-
panhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será exercido 
pelo suplente, servidor aNdErsoN lUiZ dE soUZa castro, identidade fun-
cional nº5949112, ocupante do cargo de assessor operacional.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 
Nº 060 de 15 dE aBril dE 2021.
GaBiNEtE do PrEsidENtE, 29 dE JUNHo dE 2021.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros - Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 673602

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 09/2021
Processo administrativo nº 2021/543765
oBJEto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de locação de veículos tipo sUV e PicK-UP adaptados, sem motorista, em 
caráter permanente, em regime mensalista, com quilometragem livre, des-
tinada ao atendimento das demandas da fUNdaÇÃo ParáPaZ.
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo Pará
coNtratada: crEdicar locadora dE VEÍcUlos ltda, cNPJ/Mf sob o 
nº 22.257.109/0001-41
dotaÇÃo orÇaMENtária:
funcional programática: 14.122.1297.8338  - (operacionalização das 
ações administrativas)
Elemento de despesa: 3390-33.03 (Passagens e despesas com locomoção 
de Meio de transporte)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do tesouro)
ação: 227275
Pi: 4120008338c
Valor Mensal: 49.600,00
Valor anual (12 meses): 595.200,00
ViGÊNcia:  o prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, inician-
do-se a partir da data de sua assinatura
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: Processo administrativo n° 044.2020, que se 
regerá pela lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela 
lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e posteriores alterações, pelas obri-
gações constantes no Pregão Eletrônico nº 004/2020 - registro de Preços 
nº 004/2020 e anexos
data da assiNatUra: 28/06/2021
ordENador rEsPoNsáVEl: alberto Henrique teixeira de Barros - Presi-
dente fundação da Parapáz

Protocolo: 673595

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

aViso de disPeNsa Por cotaÇÃo eLetrÔNica
editaL de disPeNsa Por cotaÇÃo eLetrÔNica FUNdaÇÃo Pa-
rÁPaZ Nº 005/2021
ProcEsso Nº 2021/625666
 a fundação ParáPaZ, fundação Pública Estadual, comunica que realizará 
dispensa de licitação, por cotação Eletrônica, do tipo menor preço por 
ÍtEM, conforme abaixo:
oBJEto: aquisição de tENdas EM loNa, para atender as demandas da 
fundação ParáPaZ.
data da aBErtUra: 02 de Julho de 2021
Hora da aBErtUra: 9 horas (horário de Brasília)
local dE aBErtUra: http://web.banparanet.com.br/cotacao.
ENdErEÇo ElEtrÔNico: UasG: 926516 – fundação ParáPaZ - (avenida 
João Paulo ii, nº 632, cEP.: 66095-492, Marco, Belém-Pa).
a íntegra do Edital poderá ser obtida no BaNParáNEt, no endereço 
http://web.banparanet.com.br/cotacao, e no Portal Eletrônico de compras 
do Governo do Estado do Pará – coMPrasPará, no endereço www.com-
praspara.pa.gov.br .
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 673946

diÁria
.

Portaria Nº 125 de 26 de JUNHo de 2021
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNsidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rEsolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ diárias à servido-
ra taBata PErEira VEloso, Matrícula 5948811/1, cPf 022.415.119-35, 
para participar da interlocução de experiências entre as coordenadoras dos 
polos Marabá e Parauapebas no município de ParaUaPEBas no período de 
28 a 29 de Junho de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do PrEsidENtE, 26 dE JUNHo dE 2021.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 673364
Portaria Nº 127 de 29 de JUNHo de 2021
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNsidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rEsolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) 
diárias para cada servidor listado abaixo, que viajaram para realizar en-
trega de cestas Básicas do projeto ParaPaZ solidário nas comunidades 
nos municípios de Parauapebas e canaã dos carajás, no período de 27 de 
junho a 01 de julho de 2021:
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sErVidor MatricUla
aNdErsoN ViEira aciolEs 5946715/1

rariZa soarEs dE liMa 5949041/1

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do PrEsidENtE, 29 dE JUNHo dE 2021.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 673503

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 32/2021 – sePLad/daF
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo - sEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa.
coNtratada: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 37.170.992/0001-05, sediado(a) na rua celestino rocha, nº 
210 Bairro: águas lindas, cEP: 67.110 – 470, ananindeua/Pa.
oBJEto: fornecimento de água mineral natural, para atender às necessi-
dades da sEPlad/Estação cidadania de Marabá/Pa, em conformidade com 
as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de 
referência - anexo i do Edital
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
ação: 04.422.1500.8805 – implementação da estação cidadania
Natureza de despesa: 339030 – Material de consumo
Valor total: r$ 15.300,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
data da assiNatUra: 28/06/2021.
ViGÊNcia: 28/06/2021 à 27/06/2022.
ordENador: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 674058

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 599/2021-daF/sePLad, de 29 de JUNHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas pela 
Portaria nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada 
no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2021/698977, 28.06.2021
r E s o l V E:
coNcEdEr ao servidor daNiEl aBEN atHar loBato da silVa, id. funcio-
nal nº 5936833/2 e cPf nº 008.435.992-78 ocupante do cargo de assessor 
técnico ii, lotado nesta secretaria, suprimento de fundos no valor total 
de r$-300,00 (trezentos reais), o qual deverá observar a classificação or-
çamentária abaixo:

04.122.1508.8240 33.90.33 – despesas com locomoção - r$ 300,00

o prazo para aplicação deverá ser de 07 (sete) dias, a contar da data da 
emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 05 (cinco) dias, após o término da aplicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 29 dE 
JUNHo dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 673874

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°. 600/2021-Gs/sePLad, de 29 de JUNHo de 2021
a diretora de administração e finanças, no uso das 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 delega-
das pela Portaria nº002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/693130;
r E s o l V E:
coNcEdEr ao servidor JosE Maria costa dE carValHo, id. funcional 
nº 55587301/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na coordenadoria 
de Logística e Gestão, Gratificação de Atividade de Motorista - GAM, no pe-
ríodo de 12.07.2021 a 10.08.2021, em decorrência das férias do servidor 
afoNso Maria frEitas MEsQUita, id. funcional nº. 5392390/1.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 29 dE 
JUNHo dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 673864

Portaria Nº 177, de 29 de JUNHo de 2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 1682, de 29/06/2021.
rEsolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 177, de 29 de JUNHo de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENtária/

GrUPo dE dEsPE-
sa/sUBGrUPo dE 

dEsPEsa

foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total

dEsENVolViMENto 
sÓcio-EcoNÔMico
EMatEr-caPaNEMa

outras despesas 
correntes 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

despesas ordinárias
ProVisÃo rEcEBi-
da do(a) EMatEr

 0261 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
fca

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00

contrato Global
 0116 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00

fUNdEflor
investimentos 0,00 0,00 27.769,90 0,00 27.769,90

Equipamentos e Ma-
terial Permanente

ProVisÃo 
rEcEBida do(a) 

idEflor-Bio
 0656 0,00 0,00 27.769,90 0,00 27.769,90

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 84.930,10 295.501,79 380.431,89

contrato Global
ProVisÃo 

rEcEBida do(a) 
idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 0,00 295.501,79 295.501,79
despesas ordinárias

ProVisÃo 
rEcEBida do(a) 

idEflor-Bio
 0656 0,00 0,00 84.930,10 0,00 84.930,10

sEctEt
investimentos 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

dEa
 0324 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

iNfra-EstrUtUra 
E traNsPortE

sEdoP
investimentos 0,00 3.112.861,25 0,00 0,00 3.112.861,25

obras e instalações
 0101 0,00 1.472.592,07 0,00 0,00 1.472.592,07

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 1.640.269,18 0,00 0,00 1.640.269,18
PolÍtica social

crs - altamira
outras despesas 

correntes 0,00 355.600,00 156.900,00 153.900,00 666.400,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBi-

do do(a) fEs
 0349 0,00 355.600,00 156.900,00 153.900,00 666.400,00
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fEas
outras despesas 

correntes 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

fEs
outras despesas 

correntes 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

sEEl
outras despesas 

correntes 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

EMatEr-caPa-
NEMa

ProVisÃo rE-
cEBida do(a) 

EMatEr

 0261 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

ciência, tecnolo-
gia e inovação 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

sEctEt
 0324 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

cultura 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
fcP
 0101 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

desenvolvi-
mento Urbano 
- Habitação, 

saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 2.049.503,59 0,00 0,00 2.049.503,59

sEdoP
 0101 0,00 2.049.503,59 0,00 0,00 2.049.503,59

direitos socioas-
sistenciais 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

fEas
 0101 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

Esporte e lazer 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
sEEl

 0101 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
Governança 

Pública 0,00 1.063.357,66 0,00 0,00 1.063.357,66

sEdoP
 0101 0,00 1.063.357,66 0,00 0,00 1.063.357,66

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00

fca

 0116 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00
Meio ambiente 
e ordenamento 

territorial
0,00 0,00 112.700,00 295.501,79 408.201,79

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

 0656 0,00 0,00 112.700,00 295.501,79 408.201,79

saúde 0,00 430.600,00 156.900,00 153.900,00 741.400,00

crs - altamira
dEstaQUE 
rEcEBido 
do(a) fEs

 0349 0,00 355.600,00 156.900,00 153.900,00 666.400,00
fEs
 0101 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

foNtE
2º QUadriMEstrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGosto total
0101 - rEcUrsos ordi-

Narios                                         0,00 5.162.861,25 0,00 0,00 5.162.861,25

0116 - recursos Próprios 
do fundo Estadual de Meio 

ambiente
0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00

0261 - rEc.ProP.dirEta-
MENtE arrEc.PElo orG.

adM.iNdir               
0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

0324 - royaltie Mineral 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
0349 - fEs - sUs / fundo 

a fundo 0,00 355.600,00 156.900,00 153.900,00 666.400,00

0656 - fundo Estadual de 
desenvolvimento florestal 0,00 0,00 112.700,00 295.501,79 408.201,79

total 0,00 8.519.161,25 1.019.600,00 1.199.401,79 10.738.163,04

Protocolo: 674103

Portaria Nº 595/2021-daF/sePLad, de 28 de JUNHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas pela 
Portaria nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada 
no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2021/687636, de 24 de junho de 2021
r E s o l V E:
coNcEdEr ao servidor arNaldo caMPos MENEZEs, id. funcional 
nº 2016516/1 e cPf nº 176.039.432-72 ocupante do cargo agente de 
serviços Gerais, lotada nesta secretaria, suprimento de fundos no valor 
total de r$-4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária abaixo:

04.122.1297.8338 33.90.30 – Material de consumo - r$-3.000,00
33.90.39 – outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica - r$-1.400,00

o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 28 dE 
JUNHo dE 2021. 
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 674095

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo - sePLad
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 

PeNiteNciÁria – seaP
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio)
coNcUrso PÚBLico c-208

editaL No 01 /seaP/sePLad, de 29 de JUNHo de 2021.
a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sE-
Plad) e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária 
(sEaP), no uso das suas atribuições legais, torNaM PÚBlica a realização 
do concurso público destinado ao provimento de vagas no cargo de Policial 
Penal (agente Penitenciário), mediante as condições estabelecidas neste 
edital.
1 das NorMas aPLicÁVeis
constituição federal da república federativa do Brasil; constituição do 
Estado do Pará; lei Estadual n.º 5.810/94 (regime Jurídico Único dos 
servidores Públicos civis da administração direta, das autarquias e das 
fundações Públicas do Estado do Pará); lei Estadual n.º 8.937/2019 (dis-
põe sobre a transformação da superintendência do sistema Penitenciário 
do Estado do Pará - sUsiPE em secretaria de Estado de administração 
Penitenciária - sEaP); resolução n. º 01/2021-GaB/sEaP, de 13 de maio 
de 2021 (dispõe sobre as normas para o Exame Médico); resolução n. 
º 02/2021-GaB/sEaP, de 13 de maio de 2021 (dispõe sobre as normas 
para a avaliação do exame de habilidades e conhecimentos); resolução 
n. º 03/2021-GaB/sEaP, de 13 de maio de 2021 (dispõe sobre as normas 
para a aplicação da investigação para verificação de antecedentes pesso-
ais); resolução n. º 04/2021-GaB/sEaP, de 13 de maio de 2021 (dispõe 
sobre as normas para a aplicação da avaliação psicológica); resolução n. 
º 05/2021-GaB/sEaP, de 02 de junho de 2021 (dispõe sobre as normas 
para as normas reguladoras para o teste de avaliação física); resolução 
n. º 06/2021-GaB/sEaP, de 14 de maio de 2021 (dispõe sobre as normas 
para as normas reguladoras do Curso de Formação Profissional); Emenda 
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constitucional nº 104 de 04 de dezembro de 2019 e demais normas per-
tinentes.
2 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
2.1 o concurso público será regulado pelas normas contidas no presen-
te edital e seus anexos e executado pelo cEtaP – centro de Extensão, 
Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA, doravante denominado 
cEtaP, em conjunto com a secretaria de Estado de administração Peniten-
ciária (sEaP) e a secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(sEPlad).
2.2 o acompanhamento e a supervisão de todo o processo de seleção 
pública, bem como as deliberações que se fizerem necessárias objetivan-
do o regular desenvolvimento do certame, serão feitos pela comissão do 
concurso, designada mediante Portaria nº 076, de 27 de maio de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Pará em 31 de maio de 2021.
2.3 o presente concurso público destina-se ao preenchimento do número 
total de 1.646 (um mil, seiscentos e quarenta e seis) vagas para provi-
mento imediato e 299 (duzentos e noventa e nove vagas) para cadastro 
de reserva para o cargo de Policial Penal (agente Penitenciário), conforme 
distribuídas no item 4.2.
2.2.3.1 a lotação poderá ocorrer em qualquer município de cada região 
ofertada e observará a classificação do candidato no certame.
2.3.2 É vedado o ingresso no cargo de provimento efetivo de Policial Penal 
(agente Penitenciário) de candidato portador de necessidades especiais, 
em virtude das atribuições e especificidades do cargo, de acordo com o art. 
39 inciso ii, do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que 
regulamenta a lei federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989.
2.4 o concurso público de que trata este edital será composto de 02 (duas) 
fases, sendo a PriMEira fasE divididas em 05 (cinco) Etapas, a saber:
a) 1ª Etapa – Exame de Habilidades e conhecimentos, mediante a aplica-
ção de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classifi-
catório, de responsabilidade do cEtaP;
b) 2ª Etapa – avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, de responsa-
bilidade do cEtaP;
c) 3ª Etapa – Exame Médico, de caráter eliminatório, de responsabilidade 
do cEtaP;
d) 4ª Etapa – Prova de aptidão física, de caráter eliminatório, de respon-
sabilidade do cEtaP; e
e) 5ª Etapa – Investigação Social para verificação de Antecedentes Pesso-
ais, de caráter eliminatório, de responsabilidade da sEaP.
2.4.1 A 5ª Etapa – Investigação Social para verificação de Antecedentes 
Pessoais dar-se-á durante todo o transcurso do concurso público, incluindo 
primeira e segunda fase, por meio de investigação no âmbito social, funcio-
nal, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem que o 
candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para 
o exercício das atribuições inerentes ao cargo.
2.5 a sEGUNda fasE é concernente à realização do curso de formação 
Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade 
da sEaP.
2.6 as etapas referentes à PriMEira fasE do concurso público serão re-
alizadas no Estado do Pará, nos seguintes municípios: Belém, castanhal, 
Marabá, santarém, altamira e itaituba.
2.6.1 O Curso de Formação Profissional (SEGUNDA FASE) será realizado 
pela Escola de administração Penitenciária, situada no Município de Maritu-
ba/Pa, Br 316, nº 207 – Bairro Mirizal.
2.7 os horários mencionados no presente edital e nos demais editais e 
comunicados a serem publicados para este concurso público obedecerão 
ao horário oficial de Brasília.
2.8 fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
a) aNEXo i – conteúdo Programático;
b) aNEXo ii – cronograma completo;
c) aNEXo iii – informações do cargo;
d) aNEXo iV – solicitação de atendimento Especial;
e) ANEXO V – Ficha de Informações Confidenciais – FIC;
f) aNEXo Vi – regiões de integração e Municípios do Estado do Pará.
2.9 a convocação para as vagas informadas no subitem 2.3 deste Edital 
será feita de acordo com a necessidade e a conveniência da sEaP, dentro 
do prazo de validade do presente concurso público, que é de 2 (dois) anos 
a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da sEaP.
2.10 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público 
no Diário Oficial do Estado do Pará (https://www.ioepa.pa.br), bem como 
aqueles que forem divulgados na internet, no endereço eletrônicos do cE-
taP (https://www.cetapnet.com.br).
2.11 O candidato ficará responsável por todas as despesas decorrentes de 
sua participação nas fases e Etapas deste concurso.
2.12 o cronograma inicial para a realização deste concurso público é o des-
crito no anexo ii deste edital, sujeito a eventuais alterações posteriores.
3 da iMPUGNaÇÃo do editaL
3.1 É facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação de impugnação 
ao presente edital e(ou) eventuais retificações, no período de 01 e 02 de 
julho de 2021.
3.2 o pedido de impugnação deverá ser protocolado na central de atendi-
mento ao candidato do cEtaP (cac-cEtaP) av. Presidente Vargas, n.° 158, 
sala 1202, cEP: 66.010-000, centro, Belém/Pa. (Horário de funcionamento: 
08:00 às 18:00 horas) e indicar o(s) item(ns) a ser(em) impugnado(s).
3.2.1 opcionalmente, o pedido de impugnação poderá ser realizado na 
página do concurso público no site https://www.cetapnet.com.br, fazendo 
o login, clicando no botão “impugnação contra o Edital de abertura” e pre-
enchendo eletronicamente o formulário próprio.
3.3 os eventuais pedidos de impugnação serão analisados e julgados pela 
comissão do concurso e pelo cEtaP.

3.4 ao término da apreciação das solicitações de impugnação, de que trata 
o subitem anterior, o cEtaP divulgará em seu sítio eletrônico, endereço 
https://www.cetapnet.com.br, relatório contendo a análise e o julgamento 
dos eventuais pedidos de impugnação.
3.5 Não caberá, sob nenhuma hipótese, recurso administrativo sobre o 
resultado do julgamento dos pedidos de impugnação.
4 das VaGas
4.1 O número de vagas a ser preenchido após o resultado final de todas as 
fases previstas neste edital será de 1.646 (um mil, seiscentos e quarenta e 
seis) para provimento imediato, sendo 1.292 (um mil, duzentos e noventa 
e dois) para o sexo masculino e 354 (trezentos e cinquenta e quatro) para 
o sexo feminino, bem como 299 (duzentos e noventa e nove) vagas para 
cadastro de reservas, sendo 234 (duzentos e trinta e quatro) para o sexo 
masculino e 65 (sessenta e cinco) para o sexo feminino, considerando a 
especificidade do exercício das atividades penitenciárias a serem desen-
volvidas pelos futuros Policiais Penais, como profissionais de segurança 
pública da área de defesa social e cidadania.
4.2 o número de vagas está distribuído pelo sistema de regionalização, 
conforme previsto na tabela abaixo:

taBEla 01
NÍVEl MÉdio

cargo região de lotação da vaga
Vagas provimento imediato Vagas cadastro de reserva

Masculino feminino Masculino feminino

Policial 
Penal

araguaia 28 3 7 1
Baixo amazonas 69 27 22 5

caeté 76 12 7 2
carajás 79 29 17 5
Guajará 433 128 50 24
Guamá 358 113 86 21

lago tucuruí 28 9 10 2
Marajó 24 3 5 1

rio capim 51 6 8 1
tapajós 36 7 5 1

tocantins 82 11 13 2
Xingu 28 6 4 0
total 1.292 354 234 65

4.3 No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o cargo e a região de 
lotação da vaga que pretende concorrer.
4.4 os candidatos concorrerão às vagas destinadas à região de lotação 
indicada no ato da inscrição.
4.5 o número de vagas descritas nos subitens 4.1 e 4.2 é válido somente 
para este concurso público.
4.6 As nomeações dos candidatos aprovados e classificados dentro do nú-
mero de vagas de provimento imediato acontecerão a critério da adminis-
tração Pública no prazo de validade do certame.
4.6.1 Os candidatos classificados em cadastro de reserva são meros deten-
tores de expectativa de direito à nomeação.
5 dos reQUisitos Para iNVestidUra No carGo de PoLiciaL 
PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio)
5.1 o candidato aprovado no presente concurso Público deverá atender, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos para a investidura no cargo:
a) ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal 
nas condições previstas no artigo 12, §1º da constituição federal; no caso 
de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da constituição da república 
federativa do Brasil e na forma do disposto no artigo 13 do decreto nº 
70.436, de 18 de abril de 1972;
b) ter idade igual ou superior a dezoito anos;
c) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e, no caso de candidato 
do sexo masculino, das obrigações militares;
d) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
e) possuir a escolaridade exigida de nível médio completo e demais requi-
sitos exigidos para o cargo;
f) gozar de aptidão física, mental e psicológica;
g) possuir idoneidade moral comprovada por investigação social e certi-
dões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, federal e distrital;
h) não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transi-
tada em julgado, ou sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo ou 
emprego público por qualquer órgão público ou entidade nas esferas mu-
nicipal, estadual ou federal;
i) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função 
pública nos órgãos e entidades da administração Pública Estadual, federal 
ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;
j) Ensino Médio completo;
k) carteira Nacional de Habilitação – cNH, categorias “a” e “d”;
m) cumprir todos os termos deste Edital, seus anexos e retificações.
5.2 a não-comprovação ou apresentação de qualquer dos requisitos espe-
cificados no subitem 5.1 do presente Edital impedirá a posse do candidato.
5.3 o candidato deverá cumprir as demais previsões contidas neste edital, 
nos demais editais a serem publicados relacionados ao presente concurso 
público e na legislação em vigor.
5.4 Para admissão na sEaP o candidato deverá ter sido aprovado em todas as 
Fases e classificado no presente concurso público dentro do número de vagas 
ofertadas à respectiva região de lotação escolhida no ato da inscrição.
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6 da iNscriÇÃo No coNcUrso PÚBLico
6.1 o valor da taxa de inscrição será de r$ 50,00 (cinquenta reais).
6.2 as inscrições serão feitas exclusivamente via internet no endereço ele-
trônico https://www.cetapnet.com.br, no período entre às 8h (oito horas) 
do dia 06 de julho de 2021 até às 23h e 59 min (vinte e três horas e cin-
quenta e nove minutos) do dia 08 de setembro de 2021.
6.2.1 o cEtaP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via inter-
net não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
6.2.2 após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o paga-
mento da taxa de inscrição por meio do documento de arrecadação Esta-
dual (daE), pagável apenas nos seguintes Bancos:
a) Banco do Brasil;
b) caixa Econômica;
c) Bradesco;
d) itaú;
e) Banpará;
f) Banco da amazônia (Basa).
6.2.3 o documento de arrecadação Estadual (daE) estará disponível para vi-
sualização e impressão no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br.
6.3 o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 09 
de setembro de 2021. o pagamento após a data de vencimento implica o 
cancelamento da inscrição.
6.3.1 as inscrições somente serão efetivadas após a quitação do valor da 
taxa de inscrição por meio do daE ou do deferimento da isenção da taxa 
de inscrição validado pelo cEtaP.
6.3.2 o daE poderá ser reimpresso até a data do término das inscrições, 
sendo que a cada reimpressão do daE constará uma nova data de venci-
mento, devendo a sua quitação ser realizada obrigatoriamente em um dos 
bancos listados no subitem 6.2.2 do presente edital.
6.4 das disPosiÇÕEs GErais soBrE a iNscriÇÃo No coNcUrso PÚBlico
6.4.1 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital 
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
6.4.2 o candidato é responsável pela veracidade dos dados cadastrais in-
formados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
6.4.3 É vedada a inscrição condicional, fora do prazo previsto de inscrições 
estipulado no presente edital e no anexo ii – cronograma completo.
6.4.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de cadastro de 
Pessoa física (cPf) do candidato emitido pelo Ministério da fazenda.
6.4.5 as informações prestadas na inscrição serão de inteira responsabi-
lidade do candidato, dispondo o cEtaP do direito de excluir do concurso 
público aquele que não preencher o formulário de forma completa.
6.4.5.1 o candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma completa 
o campo referente ao nome, endereço, telefone e e-mail, bem como deve-
rá informar o cEP correspondente à sua residência.
6.4.5.2 o candidato deverá obrigatoriamente, no ato da inscrição, escolher 
o cargo e a respectiva região de lotação da vaga a que irá concorrer, sendo 
vedado alterá-la.
6.4.6 o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devol-
vido, salvo nas condições legalmente previstas.
6.4.6.1 No caso do pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com che-
que bancário que, porventura, venha a ser devolvido, por qualquer motivo, 
o cEtaP reserva-se o direito de tomar as medidas legais cabíveis, não 
efetivando a inscrição.
6.4.6.2 É vedado ao candidato a transferência para terceiros do valor pago 
da taxa de inscrição.
6.4.7 o candidato deverá declarar, no formulário de inscrição, que tem 
ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar, por ocasião da 
habilitação, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o 
respectivo cargo, conforme o disposto no item 5 deste edital, sob pena de 
eliminação no certame.
6.4.8 a não integralização dos procedimentos de inscrição implica a desis-
tência do candidato e sua consequente eliminação deste concurso público.
6.4.9 o candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, 
considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos moldes estabe-
lecidos neste edital, será automaticamente considerada não efetivada pelo 
cEtaP, não assistindo nenhum direito ao interessado, garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.
6.4.9.1 após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese 
alguma, solicitação de alteração dos dados contidos na inscrição.
6.4.9.2 O procedimento de confirmação das inscrições é exclusivamente 
para verificar se a inscrição do candidato foi realizada e confirmar que o 
seu pagamento e (ou) pedido de isenção foi processado, não sendo ana-
lisados, neste momento, os requisitos elencados no item 5 do presente 
edital.
6.4.10 o candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência 
quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em listagens e resul-
tados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de nasci-
mento, notas e desempenho nas etapas, entre outros, tendo em vista que 
essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade 
dos atos atinentes ao concurso público.
6.4.11 Os candidatos ficam cientes, também, de que tais informações po-
derão ser encontradas na rede mundial de computadores, por meio dos 
mecanismos de busca atualmente existentes.
7 das coNdiÇÕes Para iseNÇÃo da taXa de iNscriÇÃo
7.1 Em conformidade com a legislação em vigor, a isenção da taxa de 
inscrição será concedida para o candidato que estiver inscrito no cadastro 
Único para Programas sociais do Governo federal (cadÚnico) e for membro 
de família de baixa renda, nos termos do decreto federal no 6.135/2007;
7.2 os candidatos inscritos no cadÚnico deverão apresentar requerimen-
to específico (ver modelo disponível na página de acompanhamento do 

concurso público) devidamente preenchido, com indicação do Número de 
Identificação Social (NIS), cópia do documento de identidade (ver subitem 
9.4) e o comprovante de inscrição no cadÚnico em plena validade.
7.3 Para o protocolo de entrega e/ou envio do requerimento de isenção da 
taxa de inscrição, o candidato poderá utilizar-se de um dos meios a seguir 
descritos:
a) presencial: dirigir-se à cac-cEtaP (ver item 21) e protocolar a docu-
mentação indicada no subitem 7.2 do presente edital. o candidato poderá 
apresentar cópia simples acompanhada do documento original para veri-
ficação; ou
b) via postal: envio da documentação indicada no subitem 7.2 do presente 
edital, em cópia autenticada, via sEdEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento, para a sede do cEtaP em Belém/Pa (ver endereço no item 
21 deste Edital); ou
c) via internet: por upload da documentação indicada no subitem 7.2 do 
presente edital em formato Pdf, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB, 
por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.
cetapnet.com.br.
7.4 os requerimentos de isenção da taxa de inscrição deverão ser pro-
tocolados/enviados, impreterivelmente, entre os dias 06 e 07 de julho de 
2021. os requerimentos protocolados/enviados após esse período não se-
rão conhecidos.
7.4.1 Para requerimentos feitos de forma presencial, o candidato deve pro-
tocolar nos dias 06 e 07 de julho de 2021, entre os horários de 8h e 18h.
7.4.2 Para requerimentos feitos veia postal, valerá a data do protocolo.
7.4.3 requerimentos feitos via internet, deverão ser enviados entre as 8h 
do dia 06 até às 23he59min do dia 07 de julho de 2021.
7.5 O deferimento do Requerimento de isenção da taxa de inscrição ficará 
condicionado à comprovação da condição de inscrito ativo no cadÚnico, 
bem como pelo encaminhamento da documentação especificada no subi-
tem 7.2 do presente edital.
7.6 a veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção 
da taxa de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato, po-
dendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas 
informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra 
a fé pública, o que acarretará a eliminação do concurso público, aplicando-
se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do decreto federal no. 
83.936/1979.
7.7 o simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da 
isenção de taxa de inscrição não garante ao interessado a sua concessão, 
a qual estará sujeita à análise e deferimento do pedido por parte do cEtaP, 
conforme o caso.
7.8 o candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição 
deferida, mas que tenha efetivado o pagamento do daE terá a sua isenção 
cancelada.
7.9 Não será permitido, após o período de solicitação de isenção de taxa de 
inscrição, complementação da documentação, bem como solicitação de revisão.
7.10 será considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição 
ao candidato que:
a) omitir informações e (ou) apresentar informações inverídicas; e (ou)
b) fraudar e (ou) falsificar documentação.
7.10.1 Nos casos previstos no subitem 7.10 do presente edital, o candi-
dato terá sua situação informada à autoridade policial competente para as 
providências cabíveis.
7.11 Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) estar inscrito/a no cadastro Único para Programas sociais do Governo 
federal há menos de 45 dias;
d) estar com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses;
e) os dados informados no cadastro do site do cEtaP estarem divergentes 
dos dados cadastrados no cadastro Único;
f) os documentos enviados/entregues forem ilegíveis, inviabilizando sua 
análise;
g) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; 
h) não observar o prazo e os horários estabelecidos no anexo 02 – crono-
grama completo deste Edital;
i) não possuir condição contemplada no subitem 7.1 do presente edital;
j) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos no subitem 
7.2 deste edital.
7.12 Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via fax ou 
qualquer outro meio que não os informados neste edital.
7.13 ao término da apreciação dos requerimentos de isenção da taxa de 
inscrição e dos respectivos documentos, será publicado no Diário Oficial 
do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://ww.cetapnet.
com.br, na data provável de 26 de julho de 2021, a relação Preliminar das 
solicitações de isenção da taxa de inscrição deferidas e indeferidas.
7.14 caberá recurso contra a relação Preliminar das solicitações de isen-
ção da taxa de inscrição deferidas e indeferidas, nos termos do item 18 do 
presente edital, o qual deverá ser interposto no período compreendido de 
2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
7.15 ao término da apreciação dos recursos contra a relação Preliminar 
das solicitações de isenção da taxa de inscrição deferidas e indeferidas, 
será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço 
eletrônico http://ww.cetapnet.com.br, na data provável de 17 de agosto de 
2021, a Relação Definitiva das Solicitações de Isenção da taxa de inscrição 
deferidas e indeferidas.
8 da soLicitaÇÃo de ateNdiMeNto esPeciaL
8.1 o candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial 
para a realização das Etapas deverá indicar, no formulário Eletrônico de 
inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar im-
preterivelmente até o dia 08 de setembro de 2021, via sEdEX (com data 
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de postagem até o último dia do período de envio da documentação), para 
a sede do cEtaP em Belém/Pa (ver endereço no item 21 deste Edital) 
OU via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrô-
nico https://www.cetapnet.com.br, a solicitação de atendimento especial 
acompanhada de laudo médico emitido com data dos últimos 12 (doze) 
meses, a contar da data da publicação do presente edital, todos legíveis 
e que justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s). Deve, ainda, 
conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição 
no conselho regional de Medicina (crM). após esse período, a solicitação 
será indeferida, salvo nos casos de força maior, devidamente justificados 
e comprovados.
8.1.1 caso o candidato opte pelo envio via upload, somente serão aceitos 
documentos no formato Pdf, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB.
8.1.2 a inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de atendi-
mento especial implicará em seu não atendimento.
8.2 o laudo médico referido no subitem 8.1 deste edital não será devolvi-
do, tampouco será fornecida cópia ao interessado.
8.3. a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realiza-
ção das provas, deverá anexar junto à solicitação de atendimento especial 
cópia da certidão de nascimento da criança, salvo se o nascimento ocorrer 
após essa data, quando então deverá levar a certidão de nascimento (ori-
ginal ou cópia autenticada), no dia da prova.
8.3.1 a candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acom-
panhante maior de idade, sob pena de ser impedida de realizar as provas. 
O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reser-
vada para amamentação. durante a amamentação, é vedada a comunica-
ção da lactante com o acompanhante.
8.3.2 ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos 
e equipamentos descritos nos subitens 9.7, 10.10 e 10.11 deste Edital 
durante a realização do certame.
8.3.3 Nos horários previstos para amamentação, a cada intervalo de 2 
(duas) horas, a candidata lactante poderá ausentar-se até 30 (trinta) mi-
nutos da sala de prova acompanhada de um fiscal.
8.3.4 o tempo despendido pela amamentação será compensado durante a 
realização da prova em igual período.
8.3.5 o lactente deverá ter até 6 (seis) meses de vida.
8.4 ficam assegurados às pessoas transexuais, transgêneros e travestis os 
direitos à identificação por meio do seu nome social e à escolha de trata-
mento nominal. Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis e 
transexuais se reconhecem, bem como são identificadas por sua comuni-
dade e em seu meio social.
8.4.1 o candidato que desejar atendimento pelo NoME social poderá re-
querê-lo por meio do formulário de solicitação de atendimento pelo Nome 
social, disponível na página do cEtaP no endereço eletrônico https://www.
cetapnet.com.br, no período respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma 
completo deste Edital.
8.4.2 o candidato somente conseguirá fazer o preenchimento do formu-
lário de solicitação de atendimento pelo Nome social após ter concluído o 
seu processo de inscrição no presente concurso público.
8.4.3 No formulário de solicitação de atendimento pelo Nome social, o 
candidato deverá indicar o NoME social a ser utilizado, o qual estará 
vinculado ao seu nome civil, bem como ao documento de identidade, cPf 
e data de nascimento.
8.4.4 além da informação do NoME social, o candidato deverá fazer o 
carregamento (upload) dos seguintes arquivos:
a) fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que en-
quadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro sem o uso de óculos 
escuros e artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, gorro ou 
similares;
b) cópia digitalizada da frente e do verso de um documento de identificação 
oficial com foto.
8.4.5 os documentos de que trata o subitem 8.4.4 devem conter todas 
as especificações citadas, serem legíveis para análise, sob pena de serem 
considerados documentos inválidos para comprovação do atendimento.
8.4.6 somente serão aceitos documentos no formato Pdf, PNG ou JPG, no 
tamanho máximo de 2MB, enviados por meio do formulário de solicitação 
de atendimento pelo Nome social.
8.4.7 Não serão considerados válidos documentos apresentados por via 
postal, fax, correio eletrônico ou entregues no dia de aplicação das provas, 
mesmo que estejam em conformidade com o estabelecido neste Edital.
8.4.8 o candidato que solicitou o atendimento pelo NoME social terá o 
seu pedido indeferido quando:
a) não anexar os documentos relacionados no subitem 8.4.4 do presente edital;
b) os documentos anexados forem ilegíveis, inviabilizando sua análise;
c) for identificada qualquer fraude nas informações prestadas e/ou nos 
documentos apresentados.
8.4.9 Não serão aceitas outras formas de solicitação de atendimento pelo 
Nome social, tais como: via postal, telefone ou fax.
8.4.10 a anotação do nome social de travestis, transgêneros e transexuais 
constará por escrito nos Editais, relações e resultados do concurso, entre 
parênteses, antes do respectivo nome civil. as pessoas transexuais, trans-
gêneros e travestis, candidatas a este concurso, deverão apresentar como 
identificação oficial no dia de aplicação das provas um dos documentos 
previstos no subitem 9.4 do presente edital.
8.4.11 o cEtaP reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, docu-
mentos que atestem a condição que motiva a solicitação do atendimento 
declarado.
8.5 O candidato que fizer uso de aparelho auditivo por orientação médica 
deverá solicitar permissão para uso do referido aparelho, de acordo com as 
instruções contidas no subitem 8.1 do presente Edital.
8.6 o candidato que por convicção religiosa necessitar realizar a prova da 
1ª Etapa – Exame de Habilidades e conhecimentos após horário impedi-

tivo, deverá protocolar requerimento indicando a sua condição, solicitan-
do o atendimento especial. Nesse caso, será reservada sala especial para 
aguardar o término do horário impeditivo.
8.7 o candidato que necessitar fazer uso do porte de arma deverá apre-
sentar documentação que comprove estar amparado pelo art. 6º da lei nº 
10.826/2003, em especial o Certificado de Registro de Arma de Fogo ou 
autorização de Porte.
8.7.1 o candidato que estiver armado será encaminhado à coordenação 
de local de Prova, para desmuniciamento da arma, antes do início da re-
alização das provas. Em nenhuma hipótese, será permitido o ingresso de 
candidato portando arma de fogo na sala de aplicação da prova.
8.7.2 a Polícia civil do Estado do Pará, em conjunto com o cEtaP, garantirá 
a devida guarda e o acautelamento das armas, em ambiente seguro, até 
a finalização das provas pelo candidato, desde que o pedido tenha sido 
previamente solicitado (de acordo com o prazo indicado no subitem 8.1 do 
presente edital) e justificado.
8.8 todas as solicitações de atendimento especial serão atendidas segundo 
os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
8.9 ao término da apreciação dos requerimentos de solicitações de aten-
dimento especial e dos respectivos documentos, será publicado no diário 
Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço  eletrônico http://www.
cetapnet.com.br, na data provável de 20 de setembro de 2021, a relação 
Preliminar de solicitações de atendimento Especial deferidos e indeferidos.
8.10 caberá recurso contra a relação Preliminar de solicitações de atendi-
mento Especial deferidos e indeferidos, nos termos do item 18 do presente 
edital, o qual deverá ser interposto no período compreendido de 2 (dois) 
dias úteis após a sua divulgação.
8.11 ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a relação 
Preliminar de solicitações de atendimento Especial deferidos e indeferi-
dos, será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no en-
dereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 28 de 
setembro de 2021, a Relação Definitiva de Solicitações de Atendimento 
Especial deferidos e indeferidos para realização da prova.
9 das iNstrUÇÕes Gerais acerca das etaPas do coNcUrso 
PÚBLico
9.1 Não haverá segunda chamada e o não comparecimento a quaisquer 
das etapas e das convocações implicará a eliminação automática do can-
didato.
9.2 Em hipótese alguma será aplicada prova e (ou) atividade fora dos 
espaços físicos, datas e horários determinados no presente edital e nos 
editais de convocação para cada etapa, exceto na hipótese do subitem 
14.16 deste Edital.
9.3 Por ocasião da realização de qualquer prova, etapa e (ou) atividade, o 
candidato que não apresentar documento de identidade original (ver subi-
tem 9.4), quando exigido, será excluído do concurso público, à exceção da 
situação prevista no subitem 9.5 deste edital.
9.4 serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos comandos Militares, pelas secretarias de segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação, pelas Polícias Civil  e Militares e pelos Corpos 
de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens, conselhos, entre outros); passaporte bra-
sileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; 
e carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo aprovado pelo art. 
159 da lei nº 9.503/1997).
9.4.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nas-
cimento; cartão de inscrição no cPf; título eleitoral; carteira Nacional de 
Habilitação (modelo eletrônico); carteira Nacional de Habilitação (modelo 
antigo/sem foto); carteira de estudante; carteiras funcionais sem valor 
de identidade; carteiras de identidade digitais (modelo eletrônico); docu-
mentos fora do prazo de validade; carteira de trabalho – ctPs (modelo 
eletrônico); e documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e 
cópias autenticadas.
9.4.2 outros documentos ou documentos fora do prazo de validade não se-
rão aceitos como documentos de identidade, bem como documentos ilegí-
veis, não identificáveis e/ou danificados e cópias autenticadas e protocolos 
de documento de identidade.
9.5 caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplica-
ção das provas e/ou etapas, documento de identidade original, por motivo 
de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) 
dias da data de realização da prova e/ou etapa respectiva, ocasião em que o 
candidato será submetido à identificação especial que compreenderá coleta 
de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
9.6 Quando houver fundada suspeita acerca da identidade do candidato, 
é facultado ao cEtaP realizar procedimentos adicionais de identificação. A 
identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento 
de identificação apresente dúvidas relativas à titularidade, fisionomia e/ou 
à assinatura do portador.
9.7 Em hipótese alguma será permitido o ingresso de candidato portando 
arma de fogo nas salas de aplicação de provas e/ou etapas. a Polícia civil 
do Estado do Pará, em conjunto com o cEtaP, garantirá a devida guarda 
e o acautelamento das armas, em ambiente seguro, até a finalização das 
provas e/ou etapas pelo candidato, desde que o pedido tenha sido previa-
mente solicitado em conformidade com o item 8, subitens 8.7.1 e 8.7.2 do 
presente edital.
9.8 terá suas provas e/ou etapas anuladas e será automaticamente elimi-
nado do concurso público o candidato que, durante a realização de qual-
quer uma das provas e/ou etapas:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua rea-
lização e/ou para obter vantagens para si e/ou para terceiros;
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b) for surpreendido dando ou recebendo qualquer forma de auxílio para a 
execução de prova e/ou etapa;
c) for surpreendido portando anotações;
d) utilizar-se de lápis, borracha, livros, dicionários, meios, notas e /ou im-
pressos e quaisquer objetos que não forem expressamente permitidos em 
edital, bem como se comunicar com outro candidato;
e) for surpreendido com qualquer recipiente ou embalagem, tais como: 
garrafa de água, suco, refrigerante, embalagem de alimentos (biscoitos, 
barras de cereais, chocolates, balas, etc), que não seja fabricado com ma-
terial transparente. os alimentos devem ser acondicionados em saco de 
plástico transparente; ou porta objetos de plástico transparente, que de-
verá ser providenciado pelo candidato;
f) for surpreendido portando máquina fotográfica, telefone celular, relógio 
de qualquer espécie, gravador, bip, receptor, pager, notebook, tablets ele-
trônicos, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução 
de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, 
régua de cálculo, máquina de calcular e/ou equipamento similar;
g) faltar com o devido respeito e cortesia para com qualquer um dos fiscais, 
examinadores, auxiliares, instrutores, autoridades ou outros candidatos;
h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas ou à sua iden-
tificação no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio;
i) for surpreendido portando e/ou utilizando aparelhos eletrônicos e/ou ou-
tros objetos, tais como os listados nos subitens 10.10 e 10.11 deste edital;
j) recusar-se a entregar o cartão resposta ou a folha de redação do Exa-
me de Habilidades e conhecimentos e demais materiais relacionados às 
provas e/ou etapas ao término do tempo regulamentar;
k) afastar-se do local das provas e/ou de realização das etapas, a qualquer tem-
po, sem o acompanhamento de fiscal ou membro da coordenação do CETAP;
l) ausentar-se do local das provas, a qualquer tempo, portando o cartão 
resposta ou a folha de redação do Exame de Habilidades e conhecimen-
tos, bem como portando o caderno de provas antes do horário permitido 
para que o candidato possa levá-lo;
m) não permitir a coleta de sua assinatura, de sua impressão digital, sua 
fotografia ou outros mecanismos de identificação de candidatos a serem 
utilizados pelo cEtaP;
n) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, no cartão 
resposta e na folha de redação, bem como nos editais de convocações e 
demais instruções de regulamentação das provas e etapas;
o) se recusar a transcrever para o cartão resposta a frase-mestra apresen-
tada durante a aplicação da prova objetiva para posterior exame grafológico;
p) se recusar ao registro fotográfico realizado pelo CETAP, se for o caso, 
para confirmação da presença e da identidade quando da realização das 
provas e/ou etapas;
q) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido;
r) tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrôni-
cos ou relógio de qualquer espécie, que venha a emitir ruídos, mesmo 
que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou 
conforme as orientações deste Edital, durante a realização das provas; ou
s) descumprir este edital e/ou outros que vierem a ser publicados.
9.9 o candidato que, constatado por qualquer meio, tenha se utilizado de 
procedimento ilícito, terá sua prova e/ou etapa anulada e será imediata-
mente eliminado do concurso.
9.10 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para 
a aplicação das provas objetiva e discursiva e demais etapas, em virtude 
de afastamento do candidato do local de prova e/ou etapa.
9.11 o cEtaP, quando da realização das provas e etapas, poderá submeter 
os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e ba-
nheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato 
está portando material não permitido.
9.12 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concurso, o 
CETAP poderá proceder a coleta de registro fotográfico de todos os candi-
datos, de forma individual ou coletiva, para confirmação da presença e da 
identidade quando da realização das provas e das etapas.
10 das iNstrUÇÕes Para aPLicaÇÃo da ProVa oBJetiVa e da 
ProVa discUrsiVa
10.1 a prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 4h30 (qua-
tro horas e trinta minutos) e serão aplicadas na data provável de 24 de 
outubro de 2021.
10.2 os locais, datas e horários de aplicação da prova objetiva e da prova 
discursiva serão divulgados no endereço eletrônico http://www.cetapnet.
com.br, na data provável de 28 de setembro de 2021.
10.3 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta 
preta, fabricada com material transparente, as respostas da prova objeti-
va para o cartão resposta e da prova discursiva para a folha de redação, 
que serão os únicos documentos válidos para a correção das provas. o 
preenchimento do cartão resposta e da folha de redação será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com 
as instruções específicas contidas neste edital, no caderno de questões, no 
cartão resposta e na folha de redação. Em hipótese alguma haverá subs-
tituição do cartão resposta e da folha de redação por erro do candidato.
10.3.1 o candidato é responsável pela devolução do seu cartão resposta e 
da folha de redação devidamente preenchidos ao final da prova. Em hipó-
tese alguma o candidato poderá sair da sala de aplicação da prova com o 
cartão resposta ou a folha de redação, sob pena de eliminação do certame.
10.3.2 o preenchimento do cartão resposta e da folha de redação deverá 
ser feito dentro do prazo de duração estipulado no subitem 10.1.
10.4 serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
do preenchimento indevido do cartão resposta ou da folha de redação. 
serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo 
com este edital e/ou com o cartão resposta, tais como: marcação rasura-
da ou emendada, campo de marcação não preenchido integralmente e/ou 
mais de uma marcação por questão.

10.5 o candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qual-
quer modo, danificar o seu cartão resposta ou folha de redação, sob pena 
de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da 
leitura eletrônica do documento.
10.6 Não será permitido que as marcações no cartão resposta sejam feitas por 
outras pessoas, salvo em caso de candidato que tiver sua solicitação de aten-
dimento especial deferida conforme item 8 do presente edital. Nesse caso, o 
candidato será acompanhado por um fiscal do CETAP, devidamente treinado.
10.7 Não serão fornecidas, por telefone, fax e/ou e-mail, informações a 
respeito de data, local e horário de aplicação das provas. o candidato de-
verá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem publica-
dos na internet, no sítio eletrônico https://www.cetapnet.com.br.
10.8 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado 
para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 
com material transparente, de comprovante de inscrição e de documento 
de identidade original conforme previsto no subitem 9.4 do presente edital. 
Não será permitido em hipótese alguma o uso de lápis, lapiseira/grafite e/
ou borracha durante a realização das provas.
10.8.1 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após o horário fixado para o seu início.
10.9 o candidato que se retirar da sala de aplicação de prova não poderá retornar 
a ela, em hipótese alguma, exceto se sua saída for acompanhada, durante todo o 
tempo de ausência, de fiscal ou de membro da coordenação do CETAP.
10.10 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação 
entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou simi-
lares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro 
material de consulta.
10.11 No dia de realização das provas, não será permitido o ingresso de 
candidato portando armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, 
relógio de qualquer espécie, walkman, aparelho portátil de armazenamen-
to e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda 
eletrônica, notebook, tablets eletrônicos, palmtop, receptor, gravador, en-
tre outros). caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá 
permanecer desligado e, se possível, com a bateria retirada durante todo o 
período de prova, devendo, ainda, ser acondicionado em embalagem for-
necida pelo cEtaP. o descumprimento do disposto neste subitem implicará 
a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
10.11.1 Não será permitida, durante a realização das provas, a utilização 
de aparelho auditivo, salvo o candidato que teve seu uso autorizado em 
conformidade com o subitem 8.5 deste edital.
10.12 o cEtaP recomenda que o candidato não leve, no dia de realização 
das provas, objeto algum citado nos subitens 10.10 e 10.11 deste edital. o 
funcionamento de qualquer tipo de aparelho eletrônico durante a realiza-
ção das provas implicará a eliminação automática do candidato.
10.13 Não será admitido, durante a realização das provas, o uso de boné, lenço, 
chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do candidato.
10.14 o cEtaP não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação das provas, 
nem por danos a eles causados.
10.15 o controle de horário de duração da prova será efetuado conforme 
critério definido pelo CETAP e divulgado no início da realização da etapa.
10.16 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de 
aplicação da prova após 2 (duas) horas de seu início e não poderá levar o 
caderno de prova.
10.17 o candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da pro-
va, levando o caderno de prova, faltando 30 (trinta) minutos para o final 
do tempo destinado à realização da prova objetiva e da prova discursiva.
10.18 a inobservância dos subitens 10.16 e 10.17 deste edital acarretará 
a não correção da prova e, consequentemente, a eliminação do candidato 
no concurso público.
10.19 se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatís-
tico, visual, grafológico e/ou por meio de investigação policial, ter o candi-
dato utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada e ele será auto-
maticamente eliminado do concurso público.
10.20 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação da prova em razão do afastamento de candidato da sala 
de prova.
10.21 No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação da prova e/ou pelas autoridades presen-
tes, informações referentes ao conteúdo da prova e/ou aos critérios de 
avaliação e de classificação.
10.22 No dia de realização da prova objetiva e da prova discursiva, para 
abertura do envelope contendo as provas, o fiscal de cada sala chamará 
3 (três) candidatos para atestarem o lacre dos referidos envelopes, bem 
como ao final da prova, os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a 
sala após entregarem seus cartões resposta e folhas de redação, e assina-
rem o termo de fechamento da ata de sala.
10.22.1 os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de provas só pode-
rão sair juntos. caso algum destes candidatos insista em sair do local de 
aplicação antes de autorizado pelo fiscal de sala, será lavrado Termo de 
ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal de sala e pelo coordenador do local de provas.
11 da 1ª etaPa – eXaMe de HaBiLidades e coNHeciMeNtos
11.1 a 1ª Etapa – Exame de Habilidades e conhecimentos, de caráter 
eliminatório e classificatório, será composta por prova objetiva com 50 
(cinquenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas em 
cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, com valor 
igual a 1,0 (um ponto) por questão, e pontuação total variando entre o 
mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 50,00 (cinquenta) pontos, de 
acordo com os conteúdos programáticos definidos no Anexo I e o número 
de questões definidos a seguir: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa; 
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4 (quatro) questões de lei de Execução Penal; 4 (quatro) questões de No-
ções de direito administrativo; 4 (quatro) questões de Noções de direito 
constitucional; 4 (quatro) questões de Noções de direito Penal; 4 (quatro) 
questões de Noções de direito Processual Penal; e 20 (vinte) questões 
de Conhecimentos Específicos; e prova discursiva que consistirá na ela-
boração de texto narrativo, dissertativo e/ou descritivo, com pontuação 
total variando entre o mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de  50,00 
(cinquenta) pontos, de acordo com os conteúdos programáticos definidos 
no anexo i deste edital.
11.2 a prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico.
11.3 serão considerados aProVados na prova objetiva os candidatos que 
obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da 
prova e que não obtenham pontuação igual a 0 (zero) nas questões de 
língua Portuguesa.
11.3.1 o candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, obter 
pontuação igual a 0 (zero) nas questões de língua Portuguesa e/ou pon-
tuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da prova objetiva.
11.4 Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no en-
dereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, na data provável de 09 de 
novembro de 2021, o resultado Preliminar da Prova objetiva.
11.5 caberá recurso contra a resultado Preliminar da Prova objetiva, nos 
termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto no perí-
odo compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
11.6 ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a resultado 
Preliminar da Prova Objetiva, será publicado no Diário Oficial do Estado 
do Pará e divulgado no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, 
na data provável de 16 de novembro de 2021, o Resultado Definitivo da 
Prova objetiva.
11.7 a prova discursiva será aplicada juntamente com a prova objetiva.
11.8 somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos apro-
vados na prova objetiva e que estejam mais bem classificados até duas 
vezes o número de vagas que está concorrendo conforme a escolha pelo 
candidato no ato da inscrição da região de lotação da vaga, respeitados os 
empates na última colocação.
11.9 À prova discursiva será atribuída nota de 0,00 (zero) ponto e o máxi-
mo de 50,00 (cinquenta) pontos.
11.10 o candidato deverá escrever a prova discursiva primando pelo uso 
das normas do registro formal e culto da língua Portuguesa (de acordo 
com o novo acordo ortográfico) e Coesão Textual e, ainda, demonstrar o 
domínio do conteúdo e conhecimento do tema.
11.11 a prova discursiva observará os seguintes critérios e pontuações 
definidos a seguir:
a) Uso das normas do registro formal culto da língua Portuguesa e coesão textual:
a.1) Usa norma culta quanto aos aspectos gramaticais (6 pontos);
a.2) Emprega coesão textual (6 pontos);
a.3) Estrutura a frase adequadamente (5 pontos);
a.4) Emprega pontuação corretamente (6 pontos);
a.5) Utiliza ortografia e acentuação gráfica correta (6 pontos).
b) domínio do conteúdo e argumentação pertinente ao tema:
b.1) apresenta adequação ao tema proposto (7 pontos);
b.2) demonstra adequação à tipologia textual (7 pontos);
b.3) apresenta coerência textual – texto completo com início, desenvolvi-
mento e fim, sem contradições (7 pontos).
11.12 ao candidato que incorrer em erro na prova discursiva, será realiza-
do o seguinte desconto da pontuação da mesma:
a) 1,0 (um ponto) para cada erro referente aos critérios previstos nos su-
bitens de a.1 até a.5 do subitem 11.11;
b) 3,5 (três e meio pontos) para o caso de haver tangenciamento ao tema 
proposto no subitem b.1 do subitem 11.11 ou para o caso de haver apenas a 
expressão parcial ao solicitado nos subitens de b.2 e b.3 do mesmo subitem.
11.12.1 a falta de contemplação a qualquer dos critérios previstos nos 
subitens de b.1 até b.3 do subitem 11.11 acarretará pontuação igual à 0 
(zero) ao critério respectivo.
11.13 será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos nos 
subitens de a.1 até a.5 do subitem 11.11 quando o candidato não incorrer 
em qualquer erro no respectivo critério.
11.14 será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos nos 
subitens de b.1 até b.3 do subitem 11.11 quando o candidato atender in-
tegralmente ao critério proposto.
11.15 Quando a Prova discursiva fugir ao tema ou estiver escrita com 
grafia ilegível será atribuída pontuação igual a 0 (zero) nos dois critérios 
de avaliação.
11.16 a prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com ca-
neta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, não 
sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo 
em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial 
para a realização das provas quanto a esse aspecto nos termos do item 8 
do presente edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal 
do cEtaP, devidamente treinado, para o qual deverá ditar a redação, espe-
cificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
11.17 a prova discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas e o 
máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da mesma. 
Não serão corrigidas as redações com menos de 20 linhas, sendo atribuída 
nota 0 (zero) às mesmas.
11.18 a folha de redação não poderá ser assinada, rubricada nem conter, 
em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a 
identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção 
de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do 
texto definitivo acarretará a anulação da Prova.
11.19 serão considerados aProVados na prova discursiva os candidatos 
que obtiverem o mínimo de 40% (quarenta por cento) da pontuação total 
da prova.

11.20 Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no 
endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, na data provável de 26 
de novembro de 2021, o resultado Preliminar da Prova discursiva.
11.21 caberá recurso contra a resultado Preliminar da Prova discursiva, 
nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto no 
período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
11.22 ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a resul-
tado Preliminar da Prova Discursiva, será publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.
com.br, na data provável de 03 de dezembro de 2021, o Resultado Defini-
tivo da Prova discursiva.
11.23 serão considerados aPtos na 1ª Etapa – Exame de Habilidades e 
conhecimentos os candidatos aprovados nas provas objetiva e discursiva.
11.24 será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no 
endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 03 
de dezembro de 2021, o resultado Preliminar da 1ª Etapa – Exame de 
Habilidades e conhecimentos.
11.25 caberá recurso contra a resultado Preliminar da 1ª Etapa – Exame 
de Habilidades e conhecimentos, nos termos do item 19 do presente edi-
tal, o qual deverá ser interposto no período compreendido de 2 (dois) dias 
úteis após a sua divulgação.
11.26 ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a resul-
tado Preliminar da 1ª Etapa – Exame de Habilidades e conhecimentos 
será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço  
eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 09 de dezem-
bro de 2021, o Resultado Definitivo da 1ª Etapa – Exame de Habilidades 
e conhecimentos.
11.27 Em caso de empate na 1ª Etapa do concurso, terá preferência o 
candidato:
i - com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da lei 
federal nº 10.741/2003 (Estatuto do idoso);
ii - maior nota na prova objetiva;
iii - maior nota na prova discursiva.
11.28 A classificação se dará pela soma das provas objetiva e discursiva.
12 da 2ª etaPa – aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica
12.1 a 2ª Etapa – avaliação Psicológica, de caráter exclusivamente elimi-
natório, consistirá na aplicação de procedimentos objetivos e científicos, a 
fim de identificar no candidato a aptidão para o
exercício do cargo de provimento efetivo a que concorre, observando o 
disposto na resolução do conselho federal de Psicologia - cfP nº 02/2016.
12.2 serão convocados para a 2ª Etapa – avaliação Psicológica todos os can-
didatos considerados aPtos na aplicação da 1ª Etapa – Exame de Habilidades 
e conhecimentos de acordo com o subitem 11.23 do presente edital.
12.3 a 2ª Etapa – avaliação Psicológica, de presença obrigatória e de ca-
ráter eliminatório, será realizada pelo cEtaP, em local, dia e horário a 
serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para 
a etapa.
12.4 a 2ª Etapa – avaliação Psicológica será realizada mediante o emprego 
de um conjunto de instrumentos e técnicas científicas que propiciem um 
diagnóstico a respeito do desempenho do candidato e sobre as condições 
psicológicas para o porte e uso de arma de fogo, especialmente no cargo 
de Policial Penal (agente Penitenciário).
12.5 Na Avaliação Psicológica serão utilizados instrumentos definidos de 
acordo com o perfil profissiográfico exigido ao candidato, a qual será com-
posta pela aplicação coletiva e individual dos testes de personalidade, de 
inteligência e de habilidades específicas.
12.6 Na avaliação psicológica serão observados os seguintes requisitos psi-
cológicos:
a) inteligência, no mínimo, mediana;
b) controle e equilíbrio emocional;
c) atenção, percepção e memória;
d) resistência à pressão e frustração;
e) agressividade controlada;
f) facilidade de se relacionar e se comunicar;
g) iniciativa e dinamismo;
h) controle da ansiedade e da impulsividade;
12.6.1 Para efeito de aferição dos requisitos de que trata o subitem 12.6, 
serão consideradas as seguintes características:
a) Prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva, im-
pulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência baixo da 
média;
b) indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamentos inadequa-
dos, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;
c) restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada, atenção, 
percepção e memória com percentuais inferiores.
12.7 A Avaliação Psicológica deverá classificar o candidato como APTO ou 
iNaPto. será considerado iNaPto o candidato que incorrer em um dos 
critérios estabelecidos a seguir:
a) Quatro características prejudiciais;
b) três características prejudiciais e duas indesejáveis;
c) duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;
d) três características indesejáveis;
e) duas características prejudiciais, uma indesejável e /ou uma restritiva;
f) duas características indesejáveis e duas restritivas;
g) Uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.
12.8 será considerado aPto o candidato que, submetido a todos os ele-
mentos componentes da avaliação Psicológica, não se enquadrar nos crité-
rios descritos no subitem 12.7 do presente edital.
12.9 A classificação INAPTO na Avaliação Psicológica não significará, ne-
cessariamente, incapacidade intelectual ou existência de transtornos de 
personalidade, indicará apenas que o candidato não atendeu aos requisitos 
para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
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12.10  será EliMiNado do concurso público o candidato iNaPto na 
avaliação Psicológica ou que não tenha sido avaliado em razão do não 
comparecimento nas datas e horários estabelecidos em edital específico.
12.11 Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no 
endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 28 
de dezembro de 2021, o resultado Preliminar da avaliação Psicológica que 
informará a relação dos candidatos aPtos na referida fase.
12.11.1 a publicação do resultado Preliminar da avaliação Psicológica lis-
tará apenas os candidatos aPtos, em obediência ao que preceitua o artigo 
6º da resolução cfP nº 02/2016.
12.12 será assegurado ao candidato conhecer as razões que determinaram 
a sua classificação como INAPTO, bem como a possibilidade de interpor 
recurso, na forma do item 12.15.
12.13 será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer os resulta-
dos da avaliação psicológica por meio de entrevista devolutiva.
12.13.1 o candidato que tiver interesse deverá solicitar o agendamento de 
entrevista devolutiva à instituição organizadora do concurso.
12.14 a entrevista devolutiva é procedimento técnico, no qual um psicó-
logo, de posse dos protocolos de testes psicológicos elaborados pelo can-
didato, bem como do perfil psicológico exigido para o cargo, explica-lhe 
qual foi a sua INAPTIDÃO ao perfil, orientando-o em função dos resultados 
obtidos e esclarecendo suas eventuais dúvidas.
12.14.1 o procedimento da entrevista devolutiva será exclusivamente de 
caráter informativo para esclarecimento do motivo da iNaPtidÃo do can-
didato ao propósito seletivo, não sendo considerado como nova avaliação 
psicológica.
12.14.2 Na entrevista devolutiva, o candidato, se assim desejar, poderá 
ser assessorado por psicólogo contratado às suas expensas, devidamente 
inscrito em conselho regional de Psicologia.
12.14.3 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, 
gravar a sessão de conhecimento e nem retirar ou reproduzir os testes 
psicológicos e as folhas de respostas.
12.14.4 o psicólogo contratado somente poderá ter acesso à documen-
tação pertinente à avaliação psicológica do candidato na presença de um 
psicólogo da banca examinadora.
12.15 o candidato iNaPto poderá interpor recurso contra o resultado Pre-
liminar da avaliação Psicológica , nos termos do item 18 do presente edital, 
o qual deverá ser interposto no período compreendido de 02 (dois) dias 
úteis.
12.16 ao término da apreciação dos recursos interpostos contra o resulta-
do Preliminar da Avaliação Psicológica, será publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará e divulgado no endereço  eletrônico http://www.cetapnet.
com.br, na data provável de 17 de janeiro de 2022, a Resultado Definitivo 
da avaliação Psicológica.
13 da 3ª etaPa – eXaMe MÉdico
13.1 a 3ª Etapa – Exame Médico, de caráter exclusivamente eliminatório, 
será realizada por meio de:
a) exame médico que será composto de avaliação clínica, realizada por 
junta médica, e de exames médicos e laboratoriais;
13.2 serão convocados para a 3ª Etapa – Exame Médico todos os candida-
tos considerados aPtos na 2ª Etapa – avaliação Psicológica.
13.3 o Exame Médico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, 
incluindo o exame clínico e a entrega dos exames necessários, será realiza-
do pelo cEtaP, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente 
em edital específico de convocação para a etapa.
13.4 durante o Exame Médico será realizada a avaliação antropométrica 
que mensurará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por 
intermédio do Índice de Massa corpórea (iMc), considerando os seguintes 
parâmetros:
a) o cálculo do iMc será realizado pela fórmula iMc=Kg-m2 (onde o peso, 
em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);
b) o iMc que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25;
c) os candidatos que apresentem iMc acima de 25 e até o limite de 30 à 
custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela Junta 
de saúde do concurso.
13.5 cada candidato deve apresentar obrigatoriamente à junta médica o 
resultado dos seguintes exames complementares e laudos especializados 
realizados nos últimos 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de con-
vocação da etapa, conforme relacionado a seguir, todos realizados sob sua 
responsabilidade, sendo que a falta de qualquer um deles ensejará a sua 
eliminação do concurso:
i. sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, co-
lesterol total, triglicerídeos, transaminases (tGo/tGP), bilirrubinas (total 
e frações), sorologia para doença de chagas, Vdrl, Hbsag, anti HVc e 
tipagem sanguínea (grupo aBo e fator rH);
ii. Urina: elementos anormais e sedimentos (Eas);
iii. fezes: Exame Parasitológico de fezes (EPf);
IV. Exame radiográfico (RX), com o respectivo laudo para tórax PA e perfil;
V. cardiológicos, todos com laudo, emitidos e assinados por Médico car-
diologista:
a) avaliação clínica cardiológica;
b) Eletrocardiograma;
c) Ecocardiograma bidimensional com doppler;
d) Ergométrico.
Vi. avaliação Psiquiátrica: realizada por Médico Psiquiatra, que deverá 
emitir o laudo sobre comportamento, humor, coerência e relevância do 
pensamento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamen-
to de ideias, orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso 
ou não de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), e ainda, qualquer 
antecedente de doença psiquiátrica, conforme o modelo previsto no anexo 
i da resolução n. 01/2021-GaB/sEaP, de 13 de maio de 2021;
Vii. Exames antidrogas: será realizado exame com janela de detecção mí-

nima de 60 (sessenta) dias, realizado por meio de amostra de queratina, 
para detecção de:
a) maconha;
b) metabólicos do delta-9 tHc;
c) cocaína;
d) anfetaminas (inclusive metabólicos e seus derivados);
e) opiáceos.
13.5.1 os candidatos convocados para o Exame Médico deverão arcar com 
as despesas de realização dos exames médicos e laboratoriais, laudos e 
imagens que forem necessários à sua avaliação médica.
13.5.2 Em caso de resultado positivo para uma ou mais substâncias 
entorpecentes ilícitas, o candidato será considerado iNaPto. o resultado 
do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Banca 
Examinadora do concursos Públicos, que obedecerá ao que prescreve a 
norma referente à salvaguarda de documentos classificados, sob pena de 
responsabilidade, conforme legislação vigente.
13.5.3 Em todos resultados dos exames e laudos exigidos, além do 
nome completo do candidato e número do seu documento de identidade, 
impresso ou escrito, e ter prazo de validade não superior a 180 (cento e 
oitenta) dias contados da data de sua emissão, deverá constar, obrigatoria-
mente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe espe-
cífico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade destes 
a inobservância ou a omissão do referido número.
13.6 Para todos os candidatos convocados para o Exame Médico, serão 
verificadas tatuagens, para identificar as que expressam motivos ofensivos 
à raça, religião ou de morte, que façam apologias ao crime ou relacio-
nem o portador da tatuagem a qualquer associação criminosa ou racial, 
que representem símbolos ou inscrições alusivos a ideologias contrárias às 
instituições democráticas ou que incitem a violência ou qualquer forma de 
preconceito ou discriminação, sendo eliminado do certame o candidato que 
possuir tatuagens que firam valores constitucionais, visíveis ou não visíveis.
13.7 os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados por 
Junta Médica, em complementação à avaliação clínica.
13.8 a Junta Médica, após análise da avaliação e dos exames laboratoriais 
e médicos do candidato, emitirá apenas parecer conclusivo de sua aPti-
dÃo ou iNaPtidÃo.
13.9 se na análise do exame clínico, dos exames laboratoriais e médicos, 
for evidenciada alguma alteração clínica, a junta médica deverá determinar 
se a mesma é:
i. incompatível com o cargo pretendido;
ii. potencializada com as atividades a serem desenvolvidas;
iii. determinante de frequentes ausências;
iV. capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segu-
rança do candidato ou de outras pessoas;
V. potencialmente incapacitante a curto prazo.
13.10 Evidenciadas quaisquer das alterações descritas no subitem 13.9 do 
presente Edital, o candidato será considerado iNaPto.
13.11 serão aprovados nesta Etapa os candidatos considerados aPtos na 
avaliação antropométrica e Médica, sendo considerado iNaPtos os demais 
candidatos.
13.11.1 será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, 
por ocasião da realização do Exame Médico, for considerado iNaPto para 
o exercício do cargo pretendido ou deixar de apresentar um dos exames 
previstos nesta etapa.
13.12 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá 
o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o 
motivo alegado, e será considerado eliminado.
13.13 a critério do cEtaP, o candidato deverá, às suas expensas, provi-
denciar de imediato qualquer outro exame complementar que se torne ne-
cessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, po-
dendo ainda, a critério do cEtaP, ser convocado para novo exame clínico.
13.14 os motivos de inaptidão serão divulgados somente ao candidato ou 
ao seu representante legal, atendendo-se aos ditames da Ética Médica.
13.15 Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, 
obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico 
do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a ino-
bservância ou a omissão dessas informações.
13.16 os exames entregues serão avaliados pelo Junta de saúde, em com-
plementação ao exame clínico.
13.17 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido 
em edital.
13.18 ao término da avaliação pela Junta competente, será publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://
www.cetapnet.com.br, na data provável de 07 de fevereiro de 2022, o re-
sultado Preliminar da 3ª Etapa – Exame Médico.
13.19 caberá recurso contra a resultado Preliminar da 3ª Etapa – Exa-
me Médico, nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser 
interposto no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua di-
vulgação.
13.20 ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a resul-
tado Preliminar da 3ª Etapa – Exame Médico, será publicado no diário 
Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.
cetapnet.com.br, na data provável de 15 de fevereiro de 2022, o resultado 
Definitivo da 3ª Etapa – Exame Médico.
13.21 regras complementares ao exame médico e avaliação antropomé-
trica poderão ser estabelecidas em edital posterior, de convocação para a 
etapa, bem como demais informações necessárias à sua realização.
14 da 4ª etaPa – ProVa de aPtidÃo FÍsica – PaF
14.1 a 4ª Etapa – Prova de aptidão física – Paf, de caráter exclusivamente 
eliminatório, visa avaliar o condicionamento físico do candidato, exigindo 
os índices mínimos de desempenho físico necessários no desenvolvimento 
das atividades físicas inerentes ao cargo.
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14.2 serão convocados para a 4ª Etapa – Prova de aptidão física – Paf 
todos os candidatos considerados aptos na 3ª Etapa – Exame Médico.
14.3 a prova de aptidão física, de presença obrigatória e de caráter elimi-
natório, será realizado pelo cEtaP, em local, dia e horário a serem divul-
gados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa.
14.4 o candidato deverá comparecer com roupa e calçado apropriados à 
prática da educação física, munido de documento de identidade original, 
com foto, capaz de identificá-lo, em conformidade com o subitem 9.4 do 
presente edital; e de atestado médico original específico para tal fim, emi-
tido às expensas do candidato, no máximo, 15 (quinze) dias anteriores à 
realização dos testes da 4ª Etapa – Prova de aptidão física.
14.4.1 o atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de 
que o candidato está apto a realizar os testes de aptidão física do concurso 
público, sem qualquer restrição.
14.4.2 o atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo 
do médico responsável por sua emissão, além do número de seu registro 
no conselho regional de Medicina (crM). Não serão aceitos atestados mé-
dicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam 
apenas que o candidato goza de saúde física e mental e que não constam 
explicitamente a aptidão para a realização dos testes de aptidão física do 
concurso público.
14.4.3 todas as informações constantes no atestado médico devem estar legíveis.
14.4.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 14.4.1 e 14.4.2 deste edital.
14.4.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identifica-
ção do candidato para o início da prova e será retido pelo cEtaP.
14.4.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento poste-
rior ao da realização Prova de aptidão física.
14.4.7 o candidato que deixar de apresentar o atestado médico será im-
pedido de realizar 4ª Etapa – Prova de aptidão física, sendo, consequente-
mente, eliminado do certame.
14.5 a aplicação da Prova de aptidão física será realizada em conformida-
de com as normas em vigor e em qualquer dia da semana, inclusive os não 
úteis, a critério da administração.
14.6 Na Prova de aptidão física o candidato não receberá nota, sendo con-
siderado apto ou inapto para o exercício do cargo de Policial Penal (agente 
Penitenciário).
14.7 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o 
direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o mo-
tivo alegado, e será considerado eliminado.
14.8 os testes físicos serão realizados em até 2 (duas) tentativas, com 
exceção da corrida, que será realizada em apenas 1 (uma) tentativa. caso 
o candidato não alcance o índice mínimo na primeira tentativa, poderá rea-
lizar uma segunda tentativa com um intervalo mínimo de 5 (cinco) minutos 
e máximo de 1 (uma) hora entre a primeira e a segunda tentativa, para 
sua recuperação física.
14.9 os testes e índices mínimos Prova de aptidão física obedecerão às 
normas relacionadas a seguir, para ambos os sexos, conforme índices mí-
nimos dos seguintes exercícios físicos:
a) teste de barra fixa: 2 (duas) repetições para o sexo masculino e 8 (oito) 
segundos de sustentação para o sexo feminino, como primeira avaliação 
para ambos os sexos;
b) flexão abdominal sobre o solo com duração de 1 (um) minuto: 20 (vin-
te) repetições para o sexo masculino e 15 (quinze) repetições para o sexo 
feminino, como segunda avaliação para ambos os sexos;
c) flexão de braço no solo: 15 (quinze) repetições para candidatos do sexo 
masculino, sendo a execução em 4 (quatro) apoios (mãos e pés) e 12 
(doze) repetições para candidatos do sexo feminino, sendo a execução em 
6 (seis) apoios (mãos, joelhos e pés), como terceira avaliação para candi-
datos de ambos os sexos;
d) teste de corrida com duração de 12 (doze) minutos: 2.000 (dois mil) 
metros para o sexo masculino e 1.600 (um mil e seiscentos) metros para 
o sexo feminino, como quarta e última avaliação.
14.9.1 será considerado(a) aPto(a) na Prova de aptidão física o(a) candi-
dato(a) que atingir o desempenho mínimo em todos os testes.
14.10 os testes físicos terão a descrição, pontuação e execução conforme 
os subitens a seguir.
14.10.1 Teste de barra fixa para candidatos do sexo masculino:
a) posição inicial: ao comando “em posição”, o candidato deverá dependu-
rar-se na barra, com pegada livre (pronação ou supinação) e braços esten-
didos, podendo receber ajuda para atingir essa posição, devendo manter o 
corpo na vertical e sem contato com o solo.
b) execução: ao comando de “iniciar”, o candidato deverá flexionar simul-
taneamente os cotovelos, elevando o seu corpo até que o queixo ultrapas-
se o nível da barra. Em seguida, deverá estender novamente os cotove-
los, baixando o seu corpo até a posição inicial. Esse movimento completo, 
finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a um exercício 
completo.
14.10.1.1 o corpo deve permanecer na posição vertical durante o exercício.
14.10.1.2 a contagem das execuções corretas levará em consideração as 
seguintes observações:
a) o teste somente será iniciado com o candidato na posição completamen-
te vertical de todo o corpo e após o comando dado pelo auxiliar de banca;
b) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, come-
çando e terminando sempre na posição inicial;
c) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendi-
dos – somente neste momento será contada como uma execução completa 
e correta. a não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova 
execução, será considerado um movimento incorreto, o qual não será com-
putado no desempenho do candidato;
d) para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo, será 
permitida, somente neste caso, a flexão dos joelhos;

14.10.1.3 será proibido ao candidato, quando da realização do teste em 
barra fixa:
a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da 
barra após o início das execuções;
b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;
c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;
d) apoiar o queixo na barra; e(ou)
14.10.1.4 O candidato deverá realizar no mínimo duas flexões completas 
para obter a aprovação no exercício. a não execução de pelo menos duas 
flexões válidas eliminará o candidato do concurso.
14.10.1.5 o auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repeti-
ções realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, 
o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira cor-
reta. A contagem a ser considerada oficialmente será somente a realizada 
pelo integrante da banca examinadora.
14.10.2 teste de Barra fixa para candidatos do sexo feminino:
a) posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisando 
sobre um ponto de apoio, caso necessário. ao comando de “em posição”, a 
candidata empunhará a barra com pegada livre (pronação ou supinação), 
cotovelos flexionados, mantendo o pescoço acima da barra fixa (sem tocá
-la), com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e podendo os pés 
estar em contato com o ponto de apoio;
b) execução: ao comando de “iniciar”, será iniciada a cronometragem do 
tempo de permanência da candidata na posição estendida, e caso haja 
o ponto de apoio, este será retirado, devendo a candidata permanecer 
sustentada apenas com o esforço de seus membros superiores, com os 
cotovelos flexionados, mantendo o pescoço acima da barra e sem apoiá-lo, 
e o corpo na posição vertical e pernas estendidas, dentro do tempo previs-
to para sua execução. Neste momento, será iniciada a cronometragem do 
tempo de permanência da candidata.
14.10.2.1 a cronometragem será encerrada quando a candidata:
a) ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da 
barra, ou apoiar o queixo na barra;
b) descumprir qualquer exigência para a realização deste teste.
14.10.2.2 a contagem do tempo levará em consideração as seguintes ob-
servações:
a) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo 
mínimo exigido pelo edital.
b) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de 
banca registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava 
sendo realizado de maneira prevista no edital;
c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente 
será somente o computado pela banca examinadora;
d) o teste somente será iniciado com a candidata na posição inicial correta 
e após o comando dado pelo auxiliar de banca;
e) a contagem do tempo de realização do teste somente será iniciada com 
a candidata na posição inicial correta e após o comando dado pelo auxiliar 
de banca;
f) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será 
permitido, neste caso, a flexão dos joelhos;
h) só será contado o tempo em que a candidata estiver na posição correta 
prevista neste edital.
14.10.2.3 será proibido à candidata, quando da realização do teste de 
barra fixa:
a) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção 
nos casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joe-
lhos, para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo no 
momento que estiver na posição inicial;
b) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da 
barra após o início da execução;
c) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;
d) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;
e) apoiar o queixo na barra;
14.10.2.4 a candidata deverá permanecer por no mínimo 8 (oito) segun-
dos em suspensão na barra horizontal para ser considerada aprovada no do 
teste. a não permanência em suspensão por no mínimo 8 (oito) segundos 
eliminará a candidata do concurso.
14.10.2.5 o auxiliar de banca irá contar em voz alta o tempo em segun-
dos alcançado. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, 
o auxiliar de banca repetirá o último tempo realizado de maneira correta. 
A contagem a ser considerada oficialmente será somente a realizada pelo 
integrante da banca examinadora.
14.10.3 teste de flexão abdominal, para candidatos de ambos os sexos:
a) posição inicial: ao comando “em posição”, os candidatos deitados de 
costas, na posição completamente horizontal de todo o corpo em relação 
ao solo, com os membros, as costas e a cabeça em contato pleno com o 
solo, pernas estendidas, os braços atrás da cabeça, com os cotovelos es-
tendidos e dorso das mãos tocando o solo;
b) execução: ao comando de “iniciar”, os candidatos deverão executar a 
primeira fase do teste, realizando um movimento simultâneo no qual os 
joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo, o quadril de-
verá ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos deverão alcançar ou 
ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo com os braços Em seguida 
e sem interrupção, os candidatos deverão voltar à posição inicial, realizan-
do o movimento inverso. O movimento completo, finalizado com o retorno 
à posição inicial, corresponderá a um exercício completo.
14.10.3.1 a contagem das execuções corretas levará em consideração as 
seguintes observações:
a) ao final de cada repetição, a cabeça e o dorso das mãos devem encos-
tar-se ao solo;
b) somente serão computados os exercícios executados de acordo com o 
previsto nesta resolução, e caso o candidato execute a repetição de forma 
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incorreta ou incompleta, o fiscal de prova que fará a contagem em voz 
alta, levará em consideração o número da última repetição realizada de 
maneira correta;
c) cada execução começa e termina sempre na posição inicial, somente aí 
será contada como sendo uma execução completa;
d) somente será contado o exercício realizado completamente; e
e) a execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repou-
so ou pausa entre as repetições. a pausa ou repouso entre as repetições 
serão considerados como término do exercício, sendo computadas apenas 
as repetições realizadas até aquele momento.
14.10.3.2 será considerado apto o candidato do sexo masculino que con-
seguir realizar 20 (vinte) repetições, e a candidata do sexo feminino que 
conseguir realizar 15 (quinze) repetições.
14.10.4 teste de flexão de Braço no solo para candidatos do sexo mascu-
lino, em 4 (quatro) apoios:
a) posição inicial: ao comando “em posição”, o candidato deverá se posicio-
nar em decúbito ventral, apoiando as palmas das mãos no solo, ficando as 
mãos ao lado do tronco com os dedos apontados para a frente e os polega-
res tangenciando os ombros, permitindo, assim, que as mãos fiquem com 
um afastamento aproximadamente à largura do ombro. os braços devem 
ficar totalmente estendidos, mantendo os pés próximos e apoiados sobre 
o solo, deixando o corpo em uma posição horizontal em relação ao solo;
b) execução: ao comando de “iniciar”, o candidato deverá abaixar o tronco 
e as pernas ao mesmo tempo, flexionando os braços paralelamente ao 
corpo até que o cotovelo alcance ou ultrapasse a linha das costas, sem que 
o corpo (a parte frontal) encoste no solo. Elevará, então, novamente os 
braços, estendendo-os simultaneamente para erguer o tronco e as pernas 
até que os braços fiquem totalmente estendidos, o que corresponderá a 
um exercício completo. cada candidato deverá executar o número máximo 
de flexões de braços sucessivas, sem interrupção do movimento. O ritmo 
das flexões de braços será opção do candidato e não há limite de tempo.
14.10.4.1 será considerado apto o candidato que conseguir realizar 15 
(quinze) repetições.
14.10.5 teste de flexão de Braço no solo para candidatas do sexo femini-
no, em 6 (seis) apoios:
a) posição inicial: ao comando “em posição”, a candidata deverá se posicio-
nar em decúbito ventral, apoiando as palmas das mãos no solo, ficando as 
mãos ao lado do tronco com os dedos apontados para a frente e os polega-
res tangenciando os ombros, permitindo, assim, que as mãos fiquem com 
um afastamento aproximadamente à largura do ombro. os braços devem 
ficar totalmente estendidos, mantendo os pés próximos e apoiados sobre 
o solo juntamente com os joelhos, deixando o tronco em uma posição ho-
rizontal em relação ao solo;
b) execução: ao comando de “iniciar”, a candidata deverá abaixar o tronco, 
flexionando os braços paralelamente ao corpo até que o cotovelo alcance 
ou ultrapasse a linha das costas, sem que o corpo (a parte frontal) encoste 
no Elevará, então, novamente os braços, estendendo-os simultaneamente 
para erguer o tronco até que os braços fiquem totalmente estendidos, o 
que corresponderá a um exercício completo. cada candidata deverá exe-
cutar o número máximo de flexões de braços sucessivas, sem interrupção 
do movimento. O ritmo das flexões de braços será opção da candidata e
não há limite de tempo.
14.10.5.1 será considerada apta a candidata que conseguir realizar 12 
(doze) repetições.
14.10.6 teste de corrida de 12 (doze) minutos para candidatos de ambos os sexos:
a) execução: os candidatos, em uma única tentativa, terão o tempo de 
12 (doze) minutos para percorrer a distância mínima exigida. a meto-
dologia para a preparação e execução do teste obedecerá aos seguintes 
critérios: o candidato poderá deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou 
caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; o candidato 
poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo durante a prova; ao 
passar pelo local determinado, cada candidato deverá dizer o seu nome ou 
número em voz alta para o avaliador; após soar o apito encerrando o teste, 
o candidato deverá parar o trajeto e permanecer no local onde encerrou 
a prova, podendo continuar caminhando perpendicularmente na pista, no 
ponto em que se encontrava quando soou o apito de término da prova, 
aguardando a presença do avaliador, que irá aferir mais precisamente a 
metragem percorrida.
14.10.6.1 o candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, 
da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste.
14.10.6.2 o candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física 
(como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc).
14.10.6.3 deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação 
da pista, após findos os doze minutos, sem a respectiva liberação da banca.
14.10.6.4 Não será permitido ao candidato uma segunda tentativa.
14.10.6.5 será considerado apto o candidato do sexo masculino que al-
cançar a distância mínima de 2.000 (dois mil) metros e a candidata do 
sexo feminino que alcançar a distância mínima de 1.600 (mil e seiscentos) 
metros.
14.11 os candidatos poderão desistir de realizar os testes que compõem a 
4ª Etapa – Prova de aptidão física, por escrito, em formulário próprio a ser 
fornecido pela comissão organizadora.
14.12 o candidato que for considerado inapto em qualquer teste não po-
derá prosseguir nos demais.
14.12.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária ou 
permanente que impossibilitem a realização dos testes ou que diminuam a 
capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, mesmo que ocorram 
durante a realização dos testes.
14.13 os testes do exame de aptidão física serão gravados em vídeo pela 
banca. o candidato que se recusar a ter os seus testes do exame de apti-
dão física gravados em vídeo será eliminado do concurso.

14.14 são condições que implicam na eliminação do candidato:
a) faltar ou chegar atrasado para o exame físico;
b) ser considerado inapto por não ter atingido o índice mínimo exigido em 
qualquer um dos testes;
c) não realizar os testes físicos na data prevista, seja por qualquer motivo 
de alterações psicológicas e/ou fisiológicas temporárias ou permanentes;
d) deixar a candidata gestante ou em estado de puerpério de apresentar 
atestado médico, emitido até 48 (quarenta e oito) horas antes da reali-
zação da Prova de aptidão física, por médico especialista habilitado para 
emiti-lo, atestando que ela pode realizar da Prova de aptidão física, e 
(ou) não assinar o termo de responsabilidade fornecido pela comissão 
organizadora;
d) desistir, por escrito, de realizar qualquer um dos testes que compõem a 
4ª Etapa –Prova de aptidão física; e
e) se recusar a ter os seus testes do exame de aptidão física gravados em vídeo.
14.15 será considerado apto o candidato que atingir o desempenho míni-
mo em todos os testes.
14.16 a gravidez, por si só, não é fator inabilitante para a realização dos 
testes de aptidão física, conforme previsto no parágrafo 3º do art. 1º da 
lei Estadual no 9.143/2020. Entretanto, caso a candidata se apresente em 
situação gestacional que a inabilite ou impossibilite a realizar os testes de 
aptidão física deverá, até 3 (três) dias antes da data e horário estabele-
cidos em Edital específico de convocação para a prova, requerer sua re-
marcação à Comissão do Concurso, por meio do formulário específico a ser 
disponibilizado na página de acompanhamento do certame (endereço ele-
trônico https://www.cetapnet.com.br), comprovando documentalmente o 
estado de gravidez e apresentando declaração médica competente de sua 
inabilitação para os testes em razão do estado gestacional, acompanhada 
de exames laboratoriais, conforme dispõe o parágrafo 6º da lei citada.
14.16.1 recebido o requerimento da candidata gestante, conforme subi-
tem 14.16, e deferida a remarcação da prova de aptidão física, esta se dará 
após, no mínimo, 30 (trinta) e, no máximo, 90 (noventa) dias do término 
da gravidez, cabendo à candidata comunicar formalmente à organização do 
concurso o encerramento dessa condição de sua incapacidade temporária.
14.16.2 a comprovação de falsidade ou desconformidade em qualquer dos 
documentos referidos no subitem 14.16 deste Edital, verificada com obser-
vância ao contraditório e à ampla defesa, sujeita a candidata, sem prejuízo 
das sanções cíveis e criminais cabíveis: a) à exclusão sumária do concurso 
público; b) ao ressarcimento ao Estado do Pará de todas as despesas ha-
vidas com a realização dos testes de aptidão física remarcados; e c) se já 
nomeada, empossada ou em exercício, à anulação do ato administrativo, 
com a devolução de todos os valores recebidos.
14.16.3 os documentos médicos e laboratoriais deverão ser entregues 
com o requerimento de que trata o subitem 14.16 deste Edital, não sendo 
aceitos em momento diverso pela organização do certame. caso a candi-
data não apresente os documentos em tempo hábil ou se recuse a realizar 
os exercícios da 4ª Etapa – Prova de aptidão física alegando estado de 
gravidez, será imediatamente eliminada do concurso público.
14.16.4 a candidata que tenha solicitado a remarcação da prova mediante 
apresentação de documentos que comprovem sua incapacidade temporá-
ria em razão do estado de gravidez e que, ainda assim, deseje realizar os 
exercícios da 4ª Etapa – Prova de aptidão física na data constante da con-
vocação original, poderá fazê-lo uma vez que apresente atestado médico 
atualizado e válido no dia do exame, em que conste, expressamente, sua 
aptidão para os exercícios físicos exigidos, caso em que o requerimento 
para redesignação dos testes ficará invalidado”.
14.16.5 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata.
14.16.6 a candidata gestante que não realizar temporariamente os exa-
mes de aptidão física deverá prosseguir no concurso e, caso seja eliminada 
nas etapas subsequentes à 4ª Etapa – da Prova de aptidão física, será 
automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar os 
testes de aptidão física no prazo assinalado no subitem 14.16.1.
14.16.7 o disposto neste Edital para candidatas gestantes não se estende 
às provas de habilidades e conhecimentos, avaliação psicológica, exame 
médico, investigação de antecedentes pessoais ou qualquer outra etapa 
do certame.
14.17 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física.
14.18 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, da realiza-
da pela Banca Examinadora.
14.19 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a parti-
cipação de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física.
14.20 Não haverá segunda chamada para a realização da Prova de aptidão 
física. será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer 
ao local e horário previstos para a realização da mesma, de acordo com 
edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente.
14.21 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quais-
quer imprevistos ocorridos durante a etapa de Prova de aptidão física.
14.22 Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no ende-
reço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 02 de março 
de 2022, o resultado Preliminar da 4ª Etapa – Prova de aptidão física.
14.23 caberá recurso contra a resultado Preliminar da 4ª Etapa – Prova de apti-
dão física, nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto 
no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
14.24 ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a resul-
tado Preliminar da 4ª Etapa – Prova de aptidão física, será publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://
www.cetapnet.com.br, na data provável de 15 de março de 2022, o resul-
tado Definitivo da 4ª Etapa – Prova de aptidão física.
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14.25 regras complementares à 4ª Etapa – Prova de aptidão física pode-
rão ser estabelecidas em edital posterior, de convocação para a etapa, bem 
como demais informações necessárias à sua realização.
15 da 5ª etaPa – iNVestiGaÇÃo sociaL Para VeriFicaÇÃo de 
aNtecedeNtes Pessoais
15.1 A 5ª Etapa – Investigação Social para Verificação dos Antecedentes 
Pessoais, de caráter exclusivamente eliminatório, dar-se-á durante o trans-
curso do concurso público, incluindo primeira e segunda fase, por meio de 
investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar 
os elementos que demonstrem que o candidato possui idoneidade moral e 
conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes 
ao cargo de Policial Penal (agente Penitenciário).
15.2 a investigação de antecedentes pessoais abrangerá o tempo anterior ao 
ingresso e será realizada pela sEaP, nos termos que dispõe o presente edital.
15.3 serão convocados para a apresentação da documentação relativa à 
5ª Etapa – Investigação Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais, 
todos os candidatos aPtos na 1ª Etapa – Exame de Habilidades e conhe-
cimentos e convocados para realização da 2ª Etapa – avaliação Psicológica.
15.3.1 serão analisados os documentos da investigação social para  
Verificação de Antecedentes Criminais somente dos candidatos que reali-
zaram a entrega dos documentos de acordo com as datas fixadas no Anexo 
02 – cronograma completo do presente Edital e aPtos na 4ª Etapa – Pro-
va de aptidão física do concurso Público, conforme critérios estabelecidos 
no item 14 do presente Edital.
15.4 Será constituída comissão para fins de avaliação dos dados apura-
dos na investigação de antecedentes pessoais, a qual considerará apto ou 
inapto o candidato.
15.5 a investigação de antecedentes pessoais se fundamentará nas regras 
definidas no presente edital.
15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de In-
formações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, 
que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital 
específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos 
seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu 
nos últimos 5 (cinco) anos:
a) certidão de antecedentes criminais;
b) certidão de quitação eleitoral;
c) antecedente criminal da Polícia federal;
d) antecedente criminal da Polícia civil;
e) certidão negativa da Justiça comum;
f) certidão negativa da Justiça Militar, inclusive para as candidatas do sexo 
feminino;
g) certidão negativa da Justiça federal.
15.6.1 somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 
(noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do 
prazo de validade específico constante nos documentos.
15.6.2 serão desconsiderados os documentos rasurados.
15.6.3 Serão aceitas certidões obtidas por meio de site oficial,na forma de 
lei específica.
15.6.4 a comissão de investigação social poderá solicitar, a qualquer tem-
po durante a investigação, outros documentos necessários à comprovação 
de dados ou esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.
15.7 a investigação dos antecedentes pessoais será realizada por comissões 
de Investigação dos Antecedentes Pessoais da SEAP, instituídas para este fim.
15.8 são fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade 
moral inatacável do candidato tornando-o iNaPto:
i - vício de embriaguez;
ii - uso de droga ilícita;
iii - envolvimento com prática ou exploração de prostituição;
iV - ter sofrido condenação judicial transitada em julgada pela prática de 
infração penal
V - demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no 
exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta ou 
indireta, nas esferas estadual e municipal, a bem do serviço público nos 
últimos 5 (cinco) anos, mesmo que com base em legislação especial;
Vi - declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa.
15.9 será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, o candidato que:
i- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 
15.6 do presente edital, nos prazos estabelecidos no edital do concurso;
ii- apresentar documento ou certidão falsa;
iii - apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 
15.6.1 do presente edital;
iV - apresentar documentos rasurados;
V- tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no 
subitem 15.8 deste edital;
Vi- tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do pre-
enchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atu-
alizações.
15.12 Ao final da investigação dos antecedentes pessoais o candidato será 
considerado aPto ou iNaPto.
15.13 o candidato considerado inapto na investigação de antecedentes 
pessoais estará eliminado do certame e poderá, mediante requerimento, 
ter acesso à decisão fundamentada sobre sua inaptidão.
15.14 Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no en-
dereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 15 de 
março de 2022, o resultado Preliminar da 5ª Etapa – investigação social 
para Verificação dos Antecedentes Pessoais.
15.15 caberá recurso contra a resultado Preliminar da 5ª Etapa – inves-
tigação Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais, nos termos do 
item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto no período com-
preendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.

15.16 ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a resulta-
do Preliminar da 5ª Etapa – investigação social para  Ver i f icação 
dos Antecedentes Pessoais, será publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na 
data provável de 22 de março de 2022, o Resultado Definitivo da 5ª Etapa 
– Investigação Social para  Verificação dos Antecedentes Pessoais.
15.17 regras complementares para a investigação de antecedentes pes-
soais poderão ser estabelecidas em edital posterior, de convocação para a 
etapa, bem como demais informações necessárias à sua realização.
16 do resULtado FiNaL da 1ª Fase e da cLassiFicaÇÃo Para 
a 2ª Fase – cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
16.1 será considerado aProVado na 1ª fase do presente concurso público 
o candidato que tiver sido considerado aPto na 5ª Etapa - investigação 
Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais, após te sido aprovado, 
classificado e apto em todas as demais etapas conforme os critérios fixados 
no presente edital.
16.2 será considerado classificado para a 2ª fase – curso de formação 
Profissional do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, 
nos termos do subitem 16.1 do presente edital, e que estejam classificados 
dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva 
distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato no ato da 
inscrição.
16.3 O candidato não classificado será eliminado do concurso.
16.4 Os candidatos serão classificados para o CFP em ordem decrescente 
da soma das notas das provas objetiva e discursiva, observado o cargo e a 
respectiva região de lotação por vaga a que estiver concorrendo.
16.5 Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no en-
dereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data provável de 22 de 
março de 2022, o resultado final Preliminar da 1ª fase.
16.6 caberá recurso contra a resultado final Preliminar da 1ª fase, nos 
termos do item 18 do presente edital, o qual deverá ser interposto no perí-
odo compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
16.7 ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a resultado 
Final Preliminar da 1ª Fase, será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará 
e divulgado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, na data pro-
vável de 28 de março de 2022, o Resultado Final Definitivo da 1ª Fase.
17 dos critÉrios de deseMPate
17.1 No caso de igualdade de pontuação na classificação para a 2ª Fase - 
Curso de Formação Profissional, terá preferência o candidato que:
a) for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, conforme artigo 27, parágrafo único da lei n° 10.741/2003 (Estatuto 
do idoso);
b) obtiver maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos;
c) obtiver maior nota na Prova de língua Portuguesa;
d) obtiver maior nota na Prova da lei de Execução Penal;
e) obtiver maior nota na Prova de Noções de direito administrativo;
f) obtiver maior nota na Prova de Noções de direito constitucional;
g) obtiver maior nota na Prova de Noções de Noções de direito Penal;
h) obtiver maior nota na Prova de Noções de direito Processual Penal;
i) obtiver maior nota na Prova discursiva;
j) possuir maior idade, considerando o dia, mês e ano de nascimento.
17.2 No caso da persistência do empate, mesmo depois de aplicados todos 
os critérios de desempate estabelecidos por este edital, o cEtaP promo-
verá sorteio público com critérios específicos a serem definidos em edital 
específico de convocação.
18 dos recUrsos
18.1 o gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado no dia seguin-
te à realização da prova objetiva.
18.2 o candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar 
da prova objetiva, ou dos resultados divulgados em caráter preliminar para 
a solicitação de isenção da taxa de inscrição, para o atendimento especial 
e para a relação de inscritos; disporá de até 2 (dois) dias úteis para fazê
-lo, a contar do dia subsequente ao da sua divulgação no Diário Oficial do 
Estado do Pará.
18.3 o candidato que desejar interpor recurso contra os resultados Pre-
liminares das Provas objetivas e discursivas e da 1ª Etapa – avaliação 
de Habilidades e conhecimentos disporá de até 2 (dois) dias úteis para 
fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da sua divulgação Diário Oficial do 
Estado do Pará.
18.4 o candidato que desejar interpor recurso contra os resultados preli-
minares das etapas de exame de saúde, Prova de aptidão física e inves-
tigação social para verificação dos antecedentes pessoais disporá de até 2 
(dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente no Diário Oficial 
do Estado do Pará.
18.4.1 o candidato que desejar interpor recurso contra o resultado prelimi-
nar da avaliação psicológica disporá de até 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, 
a contar do dia subsequente ao último dia da entrevista devolutiva para 
esta etapa.
18.5 o candidato que desejar interpor recurso contra o resultado prelimi-
nar da 1ª fase do presente concurso público disporá de até 2 (dois) dias 
úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente no Diário Oficial do Estado 
do Pará.
18.6 os recursos contra os resultados preliminares deverão ser interpostos 
on-line, através do área do candidato no endereço eletrônico https://www.
cetapnet.com.br
18.7 Não serão aceitos recursos diferentes do estabelecido nos subitens 
18.2 a 18.5 deste edital e/ou enviados fora dos prazos estipulados neste 
e nos demais editais. Não serão aceitos recursos enviados via postal, via 
fax, por correio eletrônico e/ou qualquer outro meio via internet, fora do 
ambiente do cEtaP.
18.8 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito e 
preencher devidamente todos os campos solicitados no(s) formulário(s) 
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de recursos disponibilizados pelo cEtaP. recursos incompletos, inconsis-
tentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido e/ou fora das 
especificações estabelecidas neste edital e em outros editais serão consi-
derados não conhecidos e serão indeferidos.
18.9 o recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser preliminar-
mente indeferido.
18.10 Não será aceita documentação complementar durante o período de 
recurso.
18.11 se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de 
questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugna-
ções, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
Em hipótese alguma, o quantitativo de questões da prova objetiva sofrerá 
alterações.
18.12 Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso, 
tampouco recurso de recurso ou recurso contra o(s) gabarito(s) e (ou) 
resultado(s) oficial(is) definitivo(s).
18.13 recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será preliminar-
mente indeferido.
18.14 Não serão apreciados recursos que forem apresentados com argu-
mentação idêntica à argumentação constante de outro(s) recurso(s).
18.15 a resposta do recurso indeferido do candidato será disponibiliza-
da no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, pelo prazo de 6 
(seis) meses a contar da data de sua disponibilização. Não serão encami-
nhadas respostas individuais aos candidatos.
18.15.1 após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos 
pedidos de disponibilização da resposta do recurso indeferido.
18.16 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das altera-
ções/anulações do gabarito oficial preliminar da prova objetiva serão di-
vulgadas, no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, na mesma 
data de divulgação do gabarito oficial definitivo.
18.17 a Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
19 da 2ª Fase - cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
19.1 Serão convocados para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional 
somente os candidatos aprovados e classificados na 1ª Fase do concurso 
público nos termos fixados no item 16 do presente edital, dentro do limite 
das vagas ofertadas por região.
19.2 As normas reguladoras do Curso de Formação Profissional para o 
cargo de Policial Penal (agente Penitenciário) estão previstas na resolução 
n.o 06-GAB/SEAP, de 14 de maio de 2021, que tem por finalidade dispor 
sobre o desenho curricular, carga horária, regime disciplinar, critérios de 
frequência e assiduidade, critérios de avaliação e critérios de classificação.
19.3 O Curso de Formação de caráter eliminatório e classificatório tem 
como objetivo desenvolver sólida formação profissional aos aprovados para 
o cargo que pretende preencher, capacitando-os para o exercício das fun-
ções inerentes ao cargo mediante a aquisição das necessárias habilidades e 
conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais básicos.
19.4 As aulas teóricas e práticas específicas (instrução especializada) serão 
ministradas pela Escola de administração Penitenciária (EaP) da sEaP, nas 
dependências do instituto de Ensino de segurança Pública do Pará ou em 
outra entidade adequada.
19.5 A carga horária do Curso de Formação Profissional será de no, míni-
mo, 300 horas/aula.
19.6 a duração do tempo de aula e a carga horária mínima diária serão 
estipuladas pela EaP.
19.7 durante todo o curso de formação, o candidato/estudante sujeitar-
se-á às normas disciplinares fixadas pela EAP, ficando subordinado ao do-
cente/instrutor.
19.8 o complexo de deveres e proibições, dentre outros estabelecidos no 
período de formação, deverão ser observados durante todo o curso.
19.8.1 os candidatos/alunos deverão observar a assiduidade, disciplina, 
urbanidade, interesse pela matéria/componente curricular, apresentação 
pessoal, comportamento ético e responsabilidade.
19.8.2 os deveres, proibições e o comportamento dos candidatos/alunos 
serão avaliados na ficha de avaliação de desempenho disciplinar conforme 
conceitos aferidos pelos professores/instrutores de cada disciplina.
19.8.3 as condutas incompatíveis com o regime disciplinar poderão impli-
car no desligamento do candidato/aluno do curso de formação.
19.9 será obrigatória a frequência do candidato/aluno no curso de forma-
ção Profissional em todas as atividades programadas.
19.9.1 No decorrer do curso exigir-se-á do candidato/aluno uma frequên-
cia mínima de 75% (setenta e cinco por cento) por disciplina, sendo elimi-
nado do curso o candidato/aluno que não atingir esse percentual mínimo 
e/ou não obtiver a nota mínima para aprovação por disciplina, qual seja, 
6 (seis).
20 do resULtado FiNaL do coNcUrso
20.1 Para efeito de classificação final no presente concurso público, será 
considerada a nota final no Curso de Formação Profissional que será igual 
à média auferida pelo candidato/aluno no Curso de Formação Profissional, 
que será resultante da soma das notas finais de cada disciplina, dividido 
pelo número de disciplinas do curso, não podendo ser inferior a 7 (sete).
20.2 Em caso de empate na nota final do curso, terá preferência o candi-
dato que, na seguinte ordem:
i - obtiver maior nota no eixo “disciplina e segurança”;
ii - obtiver maior nota no conceito individual, observados pelos docentes 
e coordenação nos seguintes quesitos: disciplina, pontualidade, senso de 
responsabilidade, comportamento moral e social, assiduidade e participa-
ção nas atividades programadas;

iii - maior frequência no curso;
iV - maior idade.
20.3 será divulgado o resultado final Preliminar do concurso com a clas-
sificação final dos candidatos, em ordem decrescente considerando a nota 
final na 2ª Fase – Curso de Formação Profissional.
20.4 caberá recurso contra a resultado final Preliminar do concurso, nos 
termos da resolução n.o 06-GaB/sEaP, de 14 de maio de 2021.
20.5 ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a resultado 
Final Preliminar do Concurso, será publicado no Diário Oficial do Estado 
do Pará, o Resultado Final Definitivo do Concurso e a Homologação do 
resultado final.
21 dos eNdereÇos citados Neste editaL
21.1 Endereço da sede do cEtaP para envio de documentos Via sEdEX: 
av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, cEP: 66.010-000, centro, Be-
lém/Pa. (Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00 horas).
21.2 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais 
e horários de realização das provas e demais etapas do concurso público. 
o candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
a serem divulgados no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br
22 das disPosiÇÕes FiNais
22.1 os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualiza-
ções ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que 
lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em comunicado 
ou aviso oficial, oportunamente divulgado no endereço eletrônico https://
www.cetapnet.com.br e no Diário Oficial do Estado do Pará.
22.2 a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a 
serem publicados.
22.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público 
publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgados na internet, no 
endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br
22.4 Qualquer inexatidão e(ou) irregularidade constatada nas informações 
e documentos do candidato, ou quando constatada a omissão ou decla-
ração falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na realização 
das provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo 
que já tenha sido divulgado o resultado deste concurso público e embora o 
candidato tenha obtido aprovação, levará à sua eliminação, sendo conside-
rados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
22.5 o prazo de validade do concurso é de 2 (dois) anos a contar da data 
de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período, a critério da administração Pública.
22.6 os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e co-
muns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumpri-
mento e para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas.
22.7 os documentos produzidos, enviados e utilizados pelos candidatos, 
em todas as etapas do concurso público, são de uso exclusivo do cEtaP, 
sendo terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros ou a de-
volução ao candidato.
22.8 as despesas decorrentes da participação em todas as etapas e dos 
procedimentos do concurso público de que trata este edital correrão por 
conta dos candidatos, mesmo quando houver alteração nas datas previstas 
no presente edital.
22.9 Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório 
de aprovação e(ou) classificação no concurso público, valendo para esse 
fim a homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Pará.
22.10 acarretará a eliminação sumária do candidato no concurso público, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla 
a quaisquer das normas estipuladas neste edital e nos demais que vierem 
a ser publicados.
22.11 a critério da administração, o cronograma poderá ser revisto.
22.12 É de responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais 
atualizados para viabilizar os contatos necessários e serão de sua exclusiva 
responsabilidade os prejuízos advindos da não atualização de seus dados 
pessoais.
22.12.1 o candidato deverá manter atualizado seus dados pessoais e de 
endereço/contato perante o cEtaP enquanto estiver participando do con-
curso público, por meio de formulário do fale conosco, e perante a sE-
PLAD, após a homologação do resultado final, desde que aprovado e/ou 
em caso de candidato em situação sub judice até o trânsito em julgado 
da decisão.
22.13 a sEaP, a sEPlad e o cEtaP não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de e-mail incorreto e/ou desatualizado; 
endereço residencial incompleto, incorreto e/ou desatualizado; correspon-
dência devolvida pela Empresa de correios e telégrafos (Ect) por razões 
diversas; outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo 
candidato, tais como: dados pessoais, telefones e documentos.
22.14 a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listada nos objetos de 
avaliação constantes do anexo i deste edital.
22.15 a legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no 
anexo i – conteúdo Programático do presente edital normativo se refere 
às redações vigentes quando da publicação do presente edital. as altera-
ções de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste 
edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos 
de avaliação constantes nos conteúdos programáticos.
22.16 a legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programá-
ticos expressos no anexo i – conteúdo Programático são partes integran-
tes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade 
com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.



 diário oficial Nº 34.624  29 Quarta-feira, 30 DE JUNHO DE 2021

22.17 Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente 
poderão ser feitas por meio de outro edital.
22.18 os casos omissos serão resolvidos pela comissão do concurso, ou-
vido o cEtaP.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 29 de junho de 2021.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração
JarBas VascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária

aNeXo i
coNteÚdo ProGraMÁtico

LÍNGUa PortUGUesa. 1 compreensão e interpretação de textos. 2 ti-
pologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das 
classes de palavras. 6 Emprego/correlação de tempos e modos verbais 7 
Emprego do sinal indicativo de crase. 8 sintaxe da oração e do período. 
9 Pontuação. 10 concordância nominal e verbal. 11 regência nominal e 
verbal. 12 Significação das palavras. 13 Redação de Correspondências ofi-
ciais (Manual de redação da Presidência da república). 13.1 adequação 
da linguagem ao tipo de documento. 13.2 adequação do formato do texto 
ao gênero. 
Lei de eXecUÇÃo PeNaL. lei n. 7.210 de 11 de junho de 1984 e alte-
rações: 1. do objeto e da aplicação da lei de Execução Penal; 2. do con-
denado e do Internado: 2.1- da Classificação; 2.2-da Assistência Material; 
2.3-da assistência à saúde; 2.4- assistência jurídica; 2.5-d a assistência 
Educacional;  2.6- da assistência social; 2.7- da assistência religiosa; 
2.8- da assistência ao Egresso; 3. do trabalho interno e externo; 4. dos 
deveres, dos direitos e da disciplina; 5-das faltas disciplinares; 5.1-das 
sansões e das recompensas; 5.2-do Procedimento disciplinar; 6-dos Esta-
belecimentos Penais; 7.dos regimes; 8-institutos da lEP: da autorização 
de saída, saída temporária, remição de pena, progressão de regime e livra-
mento condicional, comutação e indulto.
NoÇÕes de direito coNstitUcioNaL. 1. direitos e deveres funda-
mentais. 2. direitos e deveres individuais e coletivos; 3. direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; 4. direitos sociais; 
nacionalidade; cidadania; garantias constitucionais individuais; 5. Garan-
tias dos direitos coletivos, sociais e políticos. 6. Poderes legislativo, Judi-
ciário e Executivo. 
NoÇÕes de direito adMiNistratiVo. 1. Estado, personalidade de 
direito público; conceito de pessoa administrativa. 2. competência admi-
nistrativa: conceito e critérios de distribuição; avocação e delegação de 
competência. 3. Poderes administrativos. 4. centralização e descentraliza-
ção da atividade administrativa do Estado. 5. administração pública direta e 
indireta. 6. fatos e atos administrativos: tipos de atos, ato nulo e anulável, 
vícios. 7. Poder de polícia. 8. responsabilidade civil do Estado. 9. agentes 
públicos: espécies. 10. direitos, deveres e responsabilidades dos servido-
res públicos civis. 11. improbidade administrativa (lei nº 8.429/1992 e 
alterações). 12. Processo administrativo (lei nº 9.784/1999). 13. lei nº 
8.937 de 02 dezembro de 2019. 
NoÇÕes de direito PeNaL. 1. infração penal: elementos, espécies. 
2. sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. 3. tipicidade, ilicitude, 
culpabilidade, punibilidade. 4. Erro de tipo e erro de proibição. 5. imputa-
bilidade penal. 6. concurso de pessoas. 7. crimes contra a pessoa. 8. cri-
mes contra o patrimônio. 9. crimes contra a dignidade sexual. 10. crimes 
contra a administração pública. 
NoÇÕes de direito ProcessUaL PeNaL. 1. inquérito policial. 2. No-
titia criminis. 3. ação penal: espécies. 4. Jurisdição; competência. 5. Prova 
(artigos 158 a 184 do Código de Processo Penal). 6.Prisão em flagrante. 7. 
Prisão preventiva. 8. Prisão temporária (lei nº 7.960/1989). 9. Processos 
dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 10. Habeas corpus. 
coNHeciMeNtos esPecÍFicos. 1. organizações criminosas e lava-
gem de Dinheiro. 1.1. Lei no 12.850/2013 (Define Organização Criminosa 
e dispõe sobre a investigação criminal, os Meios de obtenção da Prova, 
infrações Penais correlatas e o Procedimento crimina) e suas alterações. 
1.2. lei nº 9.613/1998 (dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação 
de Bens, direitos e Valores) e suas alterações. 2. legislação especial. 2.1. 
lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997 (antitortura) e suas alterações. 2.2. 
lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (anticorrupção) e suas alterações. 
2.3. lei nº 4.898, de 09 de dezembro 1965 (abuso de autoridade) e suas 
alterações. 3. diversidades e populações vulneráveis no sistema prisio-
nal. 3.1. resolução conjunta no 1/2014 do conselho Nacional de Política 
criminal e Penitenciária e do conselho Nacional lGBt– acolhimento lGBt. 
3.2. Política Nacional de atenção às Mulheres em situação de Privação de 
liberdade e Egressas do sistema Prisional (Portaria MJ/sPM nº 210/2014). 
3.3.Portaria nº 1242/2009-GaB/sUsiPE.

aNeXo ii
croNoGraMa

item atividade Período
1 Afixação do edital de abertura do concurso público 30/06/2021

2 Prazo de recurso contra o edital de abertura do concurso público 01/07/2021 e 
02/07/2021

3 Publicação de relatório de resposta às impugnações contra o edital de abertura do concurso 
público 06/07/2021

4 Publicação de Edital com as alterações, após a análise das impugnações 06/07/2021

5 Período das inscrições 06/07/2021 à 
08/09/2021

6 Período de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 06/07/2021 e 
07/07/2021

7 Período para entrega dos documentos referentes à solicitação de isenção do pagamento da 
taxa de inscrição

06/07/2021 à 
08/07/2021

8 relação Preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição deferidas e indeferidas 26/07/2021

9 Período de recurso contra a relação Preliminar das solicitações de isenção da taxa de 
inscrição deferidas e indeferidas

27/07/2021 e 
28/07/2021

10 Relação Definitiva das Solicitações de Isenção da taxa de inscrição Deferidas e Indeferidas 17/08/2021

11 Período de solicitação de atendimento pelo nome social 06/07/2021 à 
08/09/2021

12 Período de entrega da solicitação de atendimento especial 06/07/2021 à 
09/09/2021

13 lista provisória de candidatos(as) inscritos(as) 20/09/2021
14 relação Preliminar de solicitações de atendimento Especial deferidos e indeferidos 20/09/2021

15 Período de recurso contra a relação Preliminar de solicitações de atendimento Especial 
deferidos e indeferidos

21/09/2021 e 
22/09/2021

16 Confirmação das inscrições 21/09/2021 e 
22/09/2021

17 Edital de homologação das inscrições e de divulgação dos locais da prova objetiva e da prova 
discursiva 28/09/2021

18 Relação Definitiva de Solicitações de Atendimento Especial Deferidos e Indeferidos 28/09/2021

19 realização da 1ª Etapa: Exame de Habilidades e conhecimentos (Prova objetiva e Prova 
discursiva) 24/10/2021

20 Afixação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva 25/10/2021

21 Período de recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva 26/10/2021 e 
27/10/2021

22 Afixação do gabarito oficial definitivo da prova objetiva 09/11/2021
23 resultado preliminar da prova objetiva 09/11/2021

24 Período de recurso contra resultado preliminar da prova objetiva 10/11/2021 e 
11/11/2021

25 Resultado definitivo da prova objetiva 16/11/2021
26 resultado preliminar da prova discursiva 26/11/2021

27 Período de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva 29/11/2021 e 
30/11/2021

28 Resultado definitivo da prova discursiva 03/12/2021
29 resultado Preliminar da 1ª Etapa – Exame de Habilidades e conhecimentos 03/12/2021

30 Período de recurso contra o resultado Preliminar da 1ª Etapa – Exame de Habilidades e 
conhecimentos

06/12/2021 e 
07/12/2021

31 Resultado Definitivo da 1ª Etapa – Exame de Habilidades e Conhecimentos 09/12/2021
32 convocação 2ª etapa: avaliação psicológica 09/12/2021

33 convocação para a entrega de documentos referentes à 5ª etapa: investigação social para 
verificação de Antecedentes Pessoais 09/12/2021

34 realização da 2ª etapa: avaliação psicológica 11/12/2021 à 
20/12/2021

35 resultado preliminar da 2ª etapa: avaliação psicológica 28/12/2021

36 Período de solicitação da entrevista devolutiva 29/12/2021 e 
30/12/2021

37 convocação para a realização da entrevista devolutiva 03/01/2022

38 realização da entrevista devolutiva 04/01/2022 à 
07/01/2022

39 Período de recurso contra o resultado preliminar da 2ª etapa: avaliação psicológica 10/01/2022 e 
11/01/2022

40 Resultado definitivo da 2ª etapa: avaliação psicológica 17/01/2022
41 convocação 3ª etapa: exame médico 17/01/2022

42 realização da 3ª etapa: exame médico 20/01/2022 à 
30/01/2022

43 resultado preliminar da 3ª etapa: exame médico 07/02/2022

44 Período de recurso contra a 3ª etapa: exame médico 08/02/2022 e 
09/02/2022

45 Período de entrega dos documentos referentes à 5ª etapa: investigação de antecedentes 
pessoais

08/02/2022 e 
09/02/2022

46 Resultado definitivo da 3ª etapa: exame médico 15/02/2022
47 convocação para a 4ª etapa: prova de aptidão física (Paf) 15/02/2022

48 realização da 4ª etapa: prova de aptidão física (Paf) 18/02/2022 à 
28/02/2022

49 resultado preliminar da 4ª etapa: prova de aptidão física (Paf) 02/03/2022

50 Período de recurso contra a 4ª etapa: prova de aptidão física (Paf) 03/03/2022 e 
04/03/2022

51 Resultado definitivo da 4ª etapa: prova de aptidão física (PAF) 15/03/2022

52 Resultado preliminar da 5ª etapa: Investigação Social para verificação de Antecedentes 
Pessoais 15/03/2022

53 Período de recurso contra a 5ª etapa: Investigação Social para verificação de Antecedentes 
Pessoais 

16/03/2022 e 
17/03/2022

54 Resultado definitivo da 5ª etapa: Investigação Social para verificação de Antecedentes 
Pessoais 22/03/2022
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55 Resultado final preliminar da primeira fase 22/03/2022

56 Período de recurso contra o resultado final preliminar da primeira fase 23/03/2022 e 
24/03/2022

57 Resultado final definitivo da primeira fase 28/03/2022
58 Convocação para matrícula no curso de formação profissional – segunda fase 28/03/2022
59 realização da segunda fase -
60 Divulgação do resultado final preliminar da segunda fase -
61 Período de recurso contra o resultado final preliminar da segunda fase -
62 Divulgação do resultado final definitivo da segunda fase -
63 Divulgação do resultado final preliminar do concurso público -
64 Período de recurso contra o resultado final definitivo do concurso público -
65 Divulgação do resultado final definitivo do concurso público -
66 Homologação do resultado final -

aNeXo iii
iNForMaÇÕes do carGo de PoLiciaL PeNaL (aGeNte 

PeNiteNciÁrio)

cargo 01 PoLiciaL PeNaL (aGENtE PENitENciário)

síntese das atribuições

Garantir ordem e segurança no interior dos estabelecimentos penais; 
desempenhar ações de vigilância interna, externa e segurança de 

perímetro nos estabelecimentos penais; exercer atividades de custódia, 
fiscalização e controle de pessoas presas, sejam provisórios ou condenados 
em quaisquer dos regimes de cumprimento de pena, submetidas a medida 

de segurança, monitoramento eletrônico ou penas restritivas de direito; 
executar operações de transporte, escolta e custódia de pessoas presas 
em movimentações internas ou externas aos estabelecimentos penais, 

inclusive internações hospitalares, bem como operações de transferências 
interestaduais ou entre estabelecimentos penais no interior do Estado; rea-
lizar revistas nas dependências dos estabelecimentos penais; realizar ações 
de controle de acesso em pessoas, veículos e materiais que adentrem ou 
pretendam adentrar os estabelecimentos penais; exercer, no âmbito de 
sua competência, apoio ao trabalho desenvolvido pelos demais setores 

responsáveis pelas assistências previstas na lei de Execução Penal (lEP); 
atuar de maneira preventiva e repressiva em situações de emergência que 
eventualmente ocorram nos estabelecimentos penais, tais como incêndios, 

rebeliões, motins, tentativas de fuga e outras assemelhadas; conduzir 
os veículos automotores; integrar a Comissão Técnica de Classificação e 

exercer outras atividades que vierem a ser incorporadas ao cargo por força 
de dispositivos legais.

Nível de Escolaridade Ensino Médio completo

requisitos para Provimento

- Certificado de conclusão do ensino médio expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão competente.

- Habilitação Profissional: Carteira Nacional de Habilitação CNH, Categorias 
“a” e “d”.

remuneração r$ 2. 810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais). *

regime de trabalho Regime de escala de serviço, definida periodicamente, por ato do Secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária.

*remuneração composta por Vencimento Base e vantagens remu-
neratórias do cargo.

aNeXo iV
soLicitaÇÃo de ateNdiMeNto esPeciaL

Eu (favor preencher com letra de forma - todos os campos são obrigató-
rios),

NoME coMPlEto (sEM aBrEViaÇÕEs):

No da ideNtidade (rG) / ÓrGÃo 
eMissor: cPF: data de NasciMeNto:

                   /                  -      .            .            -     /              /

VaGa: cÓdiGo da 
VaGa: NÚMEro dE iNscriÇÃo:

e-MaiL: teLeFoNe:
                                                                (          )

candidato(a) no concurso público destinado ao provimento de vagas no 
cargo de Policial Penal (agente Penitenciário), solicito, de acordo com 
laudo médico/documento comprobatório em anexo, atendimento especial 
no dia de aplicação das prova(s) e/ou etapa(s) conforme a seguir (selecio-
ne o tipo de prova e (ou) o(s) tratamento(s) especial(is) necessário(s)):

1 Necessidades físicas:
(   ) sala térrea (dificuldade para locomoção)
(   ) sala individual (candidato com doença contagiosa / 
outras). Especificar: __________________________.
(   ) mesa para cadeira de rodas
(   ) apoio para perna
(   ) mesa e cadeira separadas
1.1 auxílio para preenchimento
(   ) dificuldade/impossibilidade de escrever
(   ) da folha de respostas da prova objetiva
1.2 auxílio para leitura (ledor)
(   ) dislexia
(   ) tetraplegia
2 Necessidades visuais (cego ou pessoa com baixa 
visão)
(   ) auxílio na leitura da prova (ledor)
(   ) prova em braille
(   ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16)
(   ) prova superampliada (fonte 28)

3 Necessidades auditivas (perda total ou parcial da 
audição)
(   ) intérprete de língua Brasileira de sinais (liBras)
(   ) leitura labial
(   ) uso de aparelho auditivo – mediante justificativa médica
4 amamentação
() sala para amamentação (candidata com necessidade de 
amamentar seu bebê)
5 outros
(   ) Tempo Adicional – mediante justificativa médica
(   ) Prova após horário impeditivo (se aplicada no sábado) – 
mediante justificativa emitida por autoridade religiosa
(    ) Porte de arma (lei federal no 10.826/2003)
(    ) Nome social

Nessa ocasião, apresento laudo médico com a respectiva Classificação 
Estatística internacional de doenças e Problemas relacionados à saúde 
(cid), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de atendimento especial que preciso: _________________________
_____________________________.
Código correspondente da (CID): _______________________________
________________.
Nome do médico responsável pelo laudo: __________________________
____________________________.
Número de registro no conselho regional de Medicina (crM) do médico 
responsável pelo laudo:_________________________.
_____________________ ( ____), ______ de ____________ de202__.
 
___________________________________________________
assinatura do(a) candidato(a)

aNeXo V
FicHa de iNForMaÇÕes coNFideNciais – Fic

o(a) caNdidato(a) dEVErá ENtrEGar Esta ficHa dE iNforMaÇÕEs 
coNfidENciais dEVidaMENtE PrEENcHida, assiNada E acoMPaNHada 
da docUMENtaÇÃo EXiGida a sEGUir iNdicada, EM data E Horário 
oPortUNaMENtE diVUlGados atraVÉs do Edital dE coNVocaÇÃo 
Para a 5ª EtaPa: iNVEstiGaÇÃo dE aNtEcEdENtEs PEssoais.
O(A) candidato(a) deverá apresentar, em momento definido em edital de 
convocação específico, os originais dos seguintes documentos das cidades 
da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos, todos 
indispensáveis ao prosseguimento do certame:
a) certidão de antecedentes criminais;
b) certidão de quitação eleitoral;
c) antecedente criminal da Polícia federal;
d) antecedente criminal da Polícia civil;
e) certidão negativa da Justiça comum;
f) certidão negativa da Justiça Militar, inclusive para as candidatas do sexo 
feminino;
g) certidão negativa da Justiça federal.

ateNÇÃo:
- somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noven-
ta) dias anteriores à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de 
validade específico se constante da mesma;
- serão desconsiderados os documentos rasurados;
- O(A) candidato(a) deverá imprimir esta Ficha de Informações Confiden-
ciais (fic) e preenchê-la em letra de forma com caneta de tinta azul ou 
preta corretamente e completamente, sem emendas ou rasuras.

coNFideNciaL
ficHa dE iNforMaÇÕEs coNfidENciais (fic)
CARGO PRETENDIDO: ________________________________________
__________________________________________________________

i – dados Pessoais
NOME COMPLETO: ___________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________

NOME ANTERIOR (SE CASADA):  _______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

APELIDO:  _________________________________________________
___DATA DE NASCIMENTO ______/_______/________

IDENTIDADE (RG) _________________ DATA DE EXPEDIÇÃO ____ /____ 
/______ ÓRGÃO EXPEDIDOR ________

NACIONALIDADE __________________________  NATURALIDADE 
_______________________________ UF __________
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ESTADO CIVIL ____________________________        Nº DE FILHOS ______   dEstro caNHoto

RELIGIÃO ______________________ PASSAPORTE __________________ 
CPF _______________________________
TÍTULO DE ELEITOR __________________________________   ZONA 
__________   SEÇÃO __________   UF __________

sitUaÇÃo Militar (carta Patente, reservista, alistamento, dispensa, etc)
Nº DOC. _________________ TIPO DOC. _______ÓRGÃO EXPEDIDOR 
_________ DT EXPEDIÇÃO_____/_____/_____
CNH Nº DE REGISTRO ________________________ CATEGORIA ______ 
UF _______ VENCIMENTO ____/____/_____
1ª HABILITAÇÃO ___________ /_________ / ___________

ii – dados FaMiLiares
PAI _______________________________________________________
_______________________________________________________

MÃE_______________________________________________________
_______________________________________________________

CÔNJUGUE _________________________________________________
_____________________________________________________

IRMÃ(O) ___________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

iii -  eNdereÇo atUaL
RUA – AVENIDA -TRAVESSA ____________________________________
_____________________________________________

Nº COMPLEMENTO ___________________________________________ 
TELEFONE (       ) _________________________
BAIRRO ______________________________________________ CIDA-
DE __________________________________ UF__________
CEP _______________________________    
MORADOR DESDE ________ / ________ / _________

iV - eNdereÇos aNteriores
RUA – AVENIDA -TRAVESSA ____________________________________
_____________________________________________
Nº COMPLEMENTO ___________________________________________ 
TELEFONE (       ) _________________________
BAIRRO ________________________________________ CIDADE _____
___________________________________ UF__________

CEP _______________________________                                   
MORADOR DESDE ________ / ________ / _________
RUA – AVENIDA -TRAVESSA ____________________________________
____________________________________________
Nº COMPLEMENTO ___________________________________________ 
TELEFONE (       ) _________________________
BAIRRO _______________________________________ CIDADE ______
______________________________ UF__________
CEP _______________________________    
MORADOR DESDE ________ / ________ / _________
RUA – AVENIDA -TRAVESSA ____________________________________
______________________________________________
Nº COMPLEMENTO ___________________________________________ 
TELEFONE (       ) _________________________
BAIRRO ________________________________________ CIDADE _____
___________________________________ UF__________
CEP _______________________________    
MORADOR DESDE ________ / ________ / _________

V – eMPreGo atUaL
EMPRESA __________________________________________________
____________________________________________________

FUNÇÃO ______________________________________ ENCARREGADO 
______________________________________________

ENDEREÇO _________________________________________________
___________________________________________________

Nº COMPLEMENTO ___________________________________________ 
TELEFONE ( ) ________________________
BAIRRO _________________________________________ CIDADE ____
________________________________ UF __________

Vi – eMPreGos aNteriores
EMPRESA __________________________________________________
_________________________________________________

FUNÇÃO _______________________________________ ENCARREGADO 
____________________________________________

ENDEREÇO _________________________________________________
___________________________________________________

Nº COMPLEMENTO ___________________________________________ 
TELEFONE ( ) ________________________
BAIRRO ____________________________________________ CIDADE 
_________________________________ UF__________

EMPRESA __________________________________________________
___________________________________________________

FUNÇÃO ________________________________________ ENCARREGA-
DO _____________________________________________

ENDEREÇO _________________________________________________
___________________________________________________

Nº COMPLEMENTO ___________________________________________ 
TELEFONE ( ) _______________________

BAIRRO ____________________________________________ CIDADE 
__________________________________ UF__________

Vii - dados escoLares -  NÍVeL MÉdio

ESTABELECIMENTO ESCOLAR ___________________________________
__________________________________________

ENDEREÇO _________________________________________________
__________________________ Nº ____________________

BAIRRO ________________________________________ CIDADE _____
________________________________ UF_____________  

PERÍODO _______ / __________ / ______________      
SERIES _____________ /____________________ / _________________

ESTABELECIMENTO ESCOLAR ___________________________________
___________________________________________

ENDEREÇO _________________________________________________
___________________________ Nº __________________

BAIRRO _________________________________________ CIDADE ____
________________________________ UF__________

PERÍODO _______ / __________ / ____________     SERIES 
_________________ /____________________ / _________________

Viii – aNtecedeNtes
as rEsPostas Às PErGUNtas a sEGUir sÃo dE PrEENcHiMENto oBri-
GatÓrio

1. Já foi detido ou preso? sim (  ) Não (  )
2. respondeu ou responde a inquérito Policial? sim (  ) Não (  )
3. respondeu ou responde a inquérito Policial Militar na Justiça Estadual? sim (  ) Não (  )
4. respondeu ou responde a inquérito Policial Militar na Justiça federal? sim (  ) Não (  )
5. respondeu ou responde a Processo criminal na Justiça Estadual? sim (  ) Não (  )
6. respondeu ou responde a Processo criminal na Justiça federal? sim (  ) Não (  )
7. respondeu ou responde a Processo criminal na Justiça Eleitoral? sim (  ) Não (  )

8. Foi beneficiado pela Lei nº 9099/95 (dispõe sobre as infrações penais de menor 
potencial ofensivo, suspensão do processo, art. 89?)? sim (  ) Não (  )

9. respondeu ou responde a ação civil? sim (  ) Não (  )

(Em caso positivo, indique o local, a data e o motivo (nº do inquérito, do 
Processo, Vara criminal, tribunal etc).
__________________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Em relação a seus familiares (pais, irmãos, cunhados, tios etc), alguém já 
foi detido ou preso, respondeu ou
responde a inquérito Policial e/ou Processo criminal na Justiça Estadual ou 
na Justiça federal?
sim (  ) Não (  )
(Em caso positivo, indique o local, a data e o motivo (nº do inquérito, do 
Processo, da sindicância Uf etc).
__________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________



32  diário oficial Nº 34.624 Quarta-feira, 30 DE JUNHO DE 2021

__________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Na hipótese de ocupar ou ter ocupado cargo público nas esferas municipal, 
estadual, distrital ou federal, respondeu ou responde a sindicância discipli-
nar, a inquérito administrativo ou a Processo disciplinar?
sim (  ) Não ( )
(Em caso positivo, indique o local, a data e o motivo (nº do inquérito, do 
Processo, Vara criminal, tribunal etc).
__________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

iX – dados PatriMoNiais
rElacioNE os BENs iMÓVEis, MÓVEis, sEMoVENtEs E dE caPital QUE 
PossUi coM os ValorEs rEsPEctiVos
__________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________

Xi – oUtros dados
rElacioNE as ENtidadEs dE classE Às QUais É oU foi filiado (iN-
diQUE NoME, ENdErEÇo E PErÍodo)
__________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________

rElacioNE QUais as atiVidadEs QUE rEaliZa Nos Horários dE folGa.
__________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________

VocÊ tEM VÍcios? (fUMo, BEBida Etc).
__________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________

coNFideNciaL
declaro, sob as penas da lei, em conformidade com art. 299 do código 
Penal Brasileiro (cPB), que todas as informações aqui prestadas são ver-
dadeiras, que não omiti fato algum que impossibilite minha nomeação para 
desenvolver as atividades do cargo que pretendo assumir e que autorizo a 
realização de levantamento social e funcional em minha vida pretérita para 
confirmar as informações prestadas e para verificar se possuo conduta ir-
repreensível e idoneidade moral inatacável, condições indispensáveis para 
o desempenho da atividade pretendida.
______________________________________, _______ de __________
______________________________ de 2021.
__________________________________________________________

assinatura do(a) candidato(a)

aNeXo Vi
reGiÕes de iNteGraÇÃo e MUNicÍPios do estado do ParÁ
as regiões de lotação das vagas previstas na tabela 1 do subitem 2.3 
do presente edital abrangem os seguintes municípios, dentre os quais o 
candidato aprovado e classificado no concurso público poderá ser lotado.

reGiÃo de iNteGraÇÃo MUNicÍPios aBraNGeNtes

reGiÃo araGUaia

água azul do Norte
Bannach

conceição do araguaia
cumaru do Norte

floresta do araguaia
ourilândia do Norte

Pau d'arco
redenção
rio Maria

santa Maria das Barreiras
santana do araguaia
são felix do Xingu

sapucaia
tucumã
Xinguara

reGiÃo BaiXo aMaZoNas

alenquer
almerim
Belterra
curuá
faro
Juruti

Mojuí dos campos
Monte alegre

Óbidos
oriximiná
Prainha

santarém
terra santa

GUaMÁ

castanhal
colares
curuçá

igarapé-açu
inhangapi

Magalhães Barata
Maracanã

Marapanim
santo antônio do tauá
santa Maria do Pará
santa izabel do Pará

são caetano de odivelas
são domingos do capim
são francisco do Pará

são João da Ponta
são Miguel do Guamá

terra alta
Vigia

reGiÃo caraJÁs

Bom Jesus do tocantins
Brejo Grande do araguaia

canaã dos carajás
curionópolis

Eldorado dos carajás
Marabá

Palestina do Pará
Parauapebas

Piçarra
são domingos do araguaia
são Geraldo do araguaia

são João do araguaia

reGiÃo LaGo tUcUrUÍ

Breu Branco
Goianésia do Pará

itupiranga
Jacundá

Nova ipixuna
Novo repartimento

tucuruí

reGiÃo MaraJÓ

afuá
anajás
Bagre
Breves

cachoeira do arari
chaves

curralinho
Gurupá
Melgaço
Muaná

Ponta de Pedras
Portel

salvaterra
santa cruz do arari

são sebastião da Boa Vista
soure

reGiÃo GUaJarÁ

ananindeua
Belém

Benevides
Marituba

santa Bárbara do Pará
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reGiÃo rio caetÉ

augusto correa
Bonito

Bragança
cachoeira do Piriá

capanema
Nova timboteua

Peixe-Boi
Primavera
Quatipuru
salinópolis

santa luzia do Pará
santarém Novo

são João de Pirabas
tracuateua

Viseu

reGiÃo rio caPiM

abel figueiredo
aurora do Pará

Bujaru
capitão Poço

concórdia do Pará
dom Eliseu

Garrafão do Norte
ipixuna do Pará

irituia
Mãe do rio

Nova Esperança do Piriá
ourém

Paragominas
rondon do Pará

tomé-açu
Ulianópolis

reGiÃo taPaJÓs

aveiro
itaituba

Jacareacanga
Novo Progresso

rurópolis
trairão

reGiÃo tocaNtiNs

abaetetuba
acará
Baião

Barcarena
cametá

igarapé-Miri
limoeiro do ajuru

Mocajuba
Moju

oeiras do Pará
tailândia

reGiÃo XiNGU

altamira
anapu

Brasil Novo
Medicilândia

Pacajá
Placas

Porto de Moz
senador José Porfírio

Uruará
Vitória do Xingu

Protocolo: 674094

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

contrato: 018/2021/ioe.
Exercício: 2021.
dispensa n° 003/2021
Objeto: Aquisição de papel offset, com fundamento no artigo 24, IV, da Lei nº. 8.666/93.
Valor: r$ 16.350,00 (dezesseis Mil e trezentos e cinquenta reais)
Vigência: 02 (dois) meses – contados da data de assinatura do contrato e encer-
rado com a entrega do material e sem a possibilidade nenhuma de renovação.
fonte do recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 3390.30
Programa de trabalho: 22.131.1508.8233
Plano interno: 412.000.8233c
contratado: flaVio f. da silVa coMÉrcio atacadista - ME (cNPJ/Mf 
sob o n. 25.406.288/0001-20)
Endereço: travessa Nove de Janeiro n. 2312, cremação, - cEP: 66.065-155
E-mail: valdoaires@gmail.com
telefone/fax: (91) 3222-2683
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃEs PaNZEra

Protocolo: 673560

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrat0
termo aditivo: 2º
Justificativa: Repactuação do valor do Contrato Original.
data da assinatura: 28/06/2021
contrato: 009
Exercício: 2021
Valor Mensal: r$ 105.744,62
Processo nº. 2021/230817
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339037
coNtratada: EMPrEsa c&s ViGilÂNcia E sEGUraNÇa PatriMoNial ltda.
cNPJ: 14.151.000/0001-05
Endereço: alameda Moreira da costa, nº. 14 Bl- B, Bairro: são Bráz, cida-
de Belém-Pa, cEP:66.093-710,
telefone (91) 33.554-0531,
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida.
terMo aditiVo a coNtrat0
termo aditivo: 2º
Justificativa: Repactuação do valor do Contrato Original.
data da assinatura: 28/06/2021
contrato: 016
Exercício: 2021
Valor Mensal: r$ 130.489,71
Processo nº. 2021/230850
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339037
coNtratada: EMPrEsa c&s ViGilÂNcia E sEGUraNÇa PatriMoNial ltda.
cNPJ: 14.151.000/0001-05
Endereço: alameda Moreira da costa, nº. 14 Bl- B, Bairro: são Bráz, cida-
de Belém-Pa, cEP:66.093-710,
telefone (91) 33.554-0531,
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida.

Protocolo: 673380

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 095 de 28 de junho de 2021
REVOGAR, a Portaria nº 180 de 26/08/2020, publicada no Diário Oficial 
nº 34.338 de 03/09/2020, Protocolo nº 576460, que prorrogou a cessão 
da servidora lEidiaNE NoGUEira da silVa, matrícula nº 57188168/2, 
ocupante do cargo de técnico em saúde/Psicólogo, para Polícia civil do 
Estado do Pará-Pc.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 1º de junho de 2021.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iasEP

Protocolo: 673417

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 372 de 29 de JUNHo 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 88/2021, de 21/06/2021, 
publicada no doE nº 34.618, de 22/06/2021;
coNsidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 76351 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico (PaE) n° 2021/607383.
rEsolVE:
i- forMaliZar a concessão à servidora Maria das Graças abreu dos san-
tos, matrícula: 55590018/1, ocupante do cargo de técnico Previdenciário 
a, de 8 (oito) dias de afastamento para tratamento de saúde, no período 
de 23/04/2021 a 30/04/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de junho de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 673808
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 375 de 29 de JUNHo 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 Processo administrativo Eletrônico nº 2021/497240, 
de 10/05/2021.
rEsolVE:
i – dEsiGNar o servidor Henrique Pereira Mascarenhas, matrícula nº 
5948304/1, ocupante do cargo de analista de investimentos, lotado no 
Núcleo Gestor de investimentos, para responder pela coordenadoria do 
Núcleo Gestor de investimentos- (das.4), durante impedimento da titular, 
no período de 05/07/2021 a 03/08/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de junho de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 673935

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 377 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/669459 (PaE), de 22/06/2021.
rEsolVE:
i – aUtoriZar a servidora Marcella Yumi da rocha takeshita, matrícula 
n° 5948298/1, ocupante da função de técnico Previdenciário B, a viajar a 
município de São Francisco do Pará/PA, no dia 06/07/2021, a fim de reali-
zar diligências relativas ao processo n° 2020/979638.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de junho de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 673915
Portaria Nº 373 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os Processos nº 2021/673934 (PaE), de 22/06/2021 e n° 
2021/680938 (PaE), de 23/06/2021.
rEsolVE:
i – aUtoriZar Max Wander campelo de oliveira, matrícula nº 57204785/3, 
servidor da secretaria de Educação do Estado Pará – sEdUc, ocupante do 
cargo de Motorista, a viajar do município de santa izabel do Pará/Pa para 
o município de santo antônio do tauá/Pa, ambos pertencentes ao Grupo 
a, no período de 03/07/2021 a 08/07/2021, com o objetivo de conduzir o 
caminhão – Unidade Móvel, durante o período de atendimento do recadas-
tramento do censo Previdenciário no local.
ii- coNcEdEr, a título de complementação das diárias concedidas através 
da Portaria n° 364/2021, de 25/06/2021, publicada no doE n° 34.622, de 
28/06/2021, de acordo com as bases legais vigentes, 05 (cinco) diárias ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de junho de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 673817
Portaria Nº 373 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/687308 (PaE), de 24/06/2021.
rEsolVE:
i - aUtoriZar a servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula n° 
5956729/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Santo Antônio do Tauá/PA, no dia 30/06/2021, a fim de rea-
lizar o alinhamento precursor junto à Prefeitura do município, com o obje-
tivo de garantir o suporte, infraestrutura e acomodação para o caminhão 
– Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de junho de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 673848
Portaria Nº 376 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.

coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo nº 2021/697438 (PaE), de 28/06/2021.
rEsolVE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo ao servidor carlos Wanderson silva de 
souza, matrícula nº 4219593/1, a viajar ao município do Grupo B, no perí-
odo de 29/06/2021 a 30/06/2021, a fim de verificar o local e a infraestru-
tura do caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV, referente ao atendimento 
do censo Previdenciário.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de junho de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 673880

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
editaL de credeNciaMeNto Nº 001/2021
o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – igeprev-Pa, au-
tarquia Estadual, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.873.910/0001-00, se-
diado na av. alcindo cacela, nº 1.962, Bairro de Nazaré, cEP: 66.040-020, 
na cidade de Belém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com a resolução cMN nº 3.922/2010 (e atualizações), a 
Portaria n° 519/2011 do Ministério da Economia, secretaria de Previdência 
(e atualizações), e, em conjunto com a Política de investimentos vigente 
do igeprev-Pa, resolve lançar o Edital de credenciamento para instituições 
financeiras, administradores fiduciários, Gestores de carteiras, distribui-
dores de fundos e fundos de investimento conforme segue.
1 do oBJetiVo
1.1 O presente Edital tem por objetivo definir regras para o credencia-
mento de instituições financeiras, administradores fiduciários, Gestores 
de carteiras, distribuidores de fundos e fundos de investimentos (renda 
fixa e renda variável);
1.2 todos os participantes e fundos de investimentos objetos desse edital de-
vem estar devidamente regulamentados pela comissão de Valores Mobiliários 
(cVM) e/ou Banco central (Bacen), autorizados nos termos da legislação em 
vigor a atuar no Sistema Financeiro Nacional (SFN), com fiel observância às 
normas que regulamentam as aplicações de recursos dos regimes Próprios de 
Previdência social (rpps), em especial às estabelecidas pelo conselho Mone-
tário Nacional (cMN) e da secretaria de Previdência;
1.3 Não serão aceitos credenciamentos de administradores e Gestores de fun-
dos Estruturados (fidc, fiP e fii) para esse edital, pois o igeprev-Pa disponibili-
zará edital específico para a atualização e credenciamento destes perfis;
2 do credeNciaMeNto Para iNstitUiÇÕes FiNaNceiras, ad-
MiNistradores, Gestores, distriBUidores de FUNdos de 
iNVestiMeNto (reNda FiXa e reNda VariÁVeL)
2.1 O credenciamento seguirá o cronograma definido no Anexo I;
2.2 o envio de informações para o credenciamento deverá será realizado 
exclusivamente através do sistema E-prev, no endereço eletrônico: http://
www.igeprev.pa.gov.br/content/credenciamento;
2.3 o credenciamento deve obedecer as seguintes etapas:
2.3.1 Habilitação: Etapa prévia ao credenciamento onde os participantes 
devem atender a todos os requisitos obrigatórios de acordo com seu perfil 
para avançar a próxima etapa.
2.3.1.1 Os participantes inabilitados ficam impossibilitados de apresentar 
recursos a qualquer tempo.
2.3.1.2 os critérios de habilitação são para:
• Instituições Financeiras:
1. trabalhar com operações compromissadas de compra e venda de letra 
financeira do tesouro (lft);
2. Estar devidamente autorizados a funcionar no País pelo Banco central 
do Brasil (Bacen);
• Administradores:
4. administrar Patrimônio líquido igual ou superior ao do igeprev-Pa (r$ 
4.440.074.015,78), em maio de 2021;
5. Estar presente na lista exaustiva, conforme resolução cMN nº 
4.695/2018;
6. Estar devidamente autorizados a funcionar no País pelo Banco central do 
Brasil (Bacen) e/ou pela comissão de Valores Mobiliários (cVM);
7. deter, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua 
administração oriundos de regimes Próprios de Previdência social – rpps 
(art.15, §2º, inciso ii, resolução cMN n.º 3.922/2010);
• Gestores:
4. Gerir Patrimônio líquido igual ou superior ao do igeprev-Pa (r$ 
4.440.074.015,78), em maio de 2021;
5. Estar entre os 100 primeiros colocados no ranking anbima de Gestores 
de fundos de investimento, em maio de 2021;
6. Estar devidamente autorizados a funcionar no País pelo Banco central do 
Brasil (Bacen) e/ou pela comissão de Valores Mobiliários (cVM);
7. apresentar rating de Qualidade de Gestão dentro dos parâmetros exigi-
dos, conforme quadro abaixo:

Quadro 01: Rating de Qualidade de Gestão por Agência de classificação de Risco

Agência classificadora Notas

fitch ratings Excelente forte Proficiente

Moody’s MQ1-Excelente MQ2-Muito Bom MQ3-Boa

standard & Poor’s aMP1-Muito forte aMP2-forte aMP3-Boa
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• Distribuidores de Fundos de Investimento:
1. ter no mínimo 8 (oito) anos de experiência na distribuição de produtos 
para rpps e/ou fundos de Pensão;
2. Estar devidamente autorizados a funcionar no País pela comissão de 
Valores Mobiliários (cVM);
3. ter contrato de distribuição com o Gestor de carteiras;
2.3.2 Entrega da documentação
• Os participantes que estiverem habilitados seguem para a etapa de en-
trega da documentação;
• Os documentos e informações exigidas no Termo de Análise de Creden-
ciamento (tac) e do Questionário de avalição serão recebidos por meio 
eletrônico via sistema E-prev;
• O Termo de Análise de Credenciamento (TAC) específico para cada perfil 
devidamente preenchido;
• O Termo de Análise de Credenciamento (TAC) específico para Fundos de 
investimento devidamente preenchido (somente para Gestor);
• O Questionário de Avaliação próprio do Igeprev-PA devidamente preen-
chido (somente para Gestor);
• Documentação Obrigatória a ser anexada no Termo de Análise de Cre-
denciamento (tac):
1. comprovante de inscrição e de situação cadastral de Pessoa Jurídica;
2. Quadro de sócios e administradores – Qsa (conforme comprovante de 
inscrição e de situação cadastral);
3. atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco 
central do Brasil ou comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;
4. declaração com o Patrimônio líquido gerido ou administrado pelo 
participante (assinado pelo(s) responsável(is) legal(is) e atualizado até 
Maio/2021);
5. certidão de regularidade fiscal;
6. certidão de regularidade Previdenciária;
7. certidão de regularidade do fGts;
8. certidão Negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e 
à dívida ativa da União;
9. certidão Negativa de débito tributário Municipal;
10. certidão Negativa de débito tributário Estadual ou distrital;
11. declaração de conformidade às exigências do Edital de credenciamen-
to 001/2021 (Modelo no anexo ii);
12. declaração de distribuição de fundos de investimentos via Preposto, 
conforme modelo no anexo iii (somente para Gestores com distribuição 
de fundos por terceiros);
13. contrato de distribuição (somente para distribuidor);
14. relatório de rating de Qualidade de Gestão (somente para Gestor);
15. relatório de rating de risco (somente para administrador);
16. termo de análise de credenciamento para fundos de investimentos 
(somente para Gestor);
• Documentação Complementar a ser anexada no Termo de Análise de 
credenciamento (tac):
1. código de Ética e conduta;
2. formulário de referência (artigo 21, inciso ii, da instrução cVM nº 
480/09);
3. organograma;
4. Resumo Profissional (conforme modelo constante na Seção 3 do QDD 
anbima);
5. Manual de compliance (somente para gestor);
6. Manual de risco e liquidez (somente para Gestor);
7. Manual de Marcação a Mercado (somente para gestor);
• A documentação complementar apresentada poderá ser diretamente do 
participante ou do Grupo Econômico ao qual pertence;
• Todos os documentos enviados deverão estar dentro da validade. Quando 
não dispor de data de validade, a mesma deverá ser considerada como 90 
(noventa) dias da data de emissão do documento;
• Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 
forma original ou cópia reprográfica sem autenticação, estando sujeitos à 
verificação de autenticidade através de consulta online;
• Em nenhuma hipótese, serão aceitos outras formas de envio de docu-
mentos que não seja via sistema E-prev, no entanto, o igeprev-Pa pode 
solicitar a qualquer tempo outros documentos, além dos já listados aqui, 
para esclarecimentos de dúvidas e complementação de informações que 
ache pertinente;
• O não cumprimento de qualquer um dos requisitos e documentos obriga-
tórios implicará na inaptidão ao credenciamento;
2.3.3 análise do credenciamento
2.3.3.1 finalizada a entrega da documentação inicia-se a etapa de análise;
2.3.3.2 o processo de análise consiste nas seguintes etapas;
1. avaliação do termo de análise de credenciamento (tac): nessa avalia-
ção pode ser emitido o Parecer de aprovado ou reprovado para cada um 
dos participantes credenciadas;
2. avaliação quantitativa e qualitativa feita exclusivamente para os ges-
tores, onde é preenchido o Termo de Classificação atribuindo notas na 
avaliação de cada uma das perguntas constante;
2.3.3.3 A metodologia de avaliação do Termo de Classificação está dispo-
nível no anexo iV para conhecimento;
2.3.4 atestado de credenciamento
2.3.4.1 após a etapa de análise, será emitido o atestado de credenciamen-
to que registra o resultado preliminar para cada um dos participantes do 
credenciamento. o resultado pode ser:
1. aprovado: Quando a avaliação do tac for “aprovado” e a avaliação qua-
litativa e quantitativa resultar em “classificado”;
2. reprovado: quando a avaliação do tac for “reprovado” ou a avaliação 
qualitativa e quantitativa resultar em “desclassificado”;
3. aprovado com restrição: a avaliação do tac for “aprovado” e a avalia-
ção qualitativa e quantitativa resultar em “classificado”, porém o gestor 

não consta na lista exaustiva. fica condicionado que o administrador dos 
fundos por ele gerido esteja na referida lista e credenciado junto ao ige-
prev-Pa;
2.3.5 resultado do credenciamento
após a emissão do atestado do credenciamento, o igeprev-Pa divulgará o 
resultado preliminar, por meio do diário oficial e site institucional (http://
www.igeprev.pa.gov.br), para cada um dos participantes;
após a divulgação do resultado Preliminar, o participante terá prazo de 
até 3 (três) dias úteis, contados para interpor recursos justificado contra o 
resultado, devendo este ser protocolado via e-mail, no endereço eletrônico 
(credenciamento@igeprev.pa.gov.br);
os recursos apresentados pelos participantes do credenciamento serão 
analisados pela Procuradora-chefe, pelo diretor de administração e finan-
ças e pela diretora de Previdência, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, 
emitindo-se após este período parecer conclusivo sobre cada recurso;
Após o fim do período para análise do recurso, o Igeprev-PA divulgará o 
resultado final do credenciamento;
O resultado final do credenciamento será divulgado no site do Igeprev-PA 
(http://www.igeprev.pa.gov.br) e por meio do diário oficial, conforme cro-
nograma estabelecido nesse edital;
3 descredeNciaMeNto
3.1 a qualquer tempo a instituição financeira, o administrador, o Gestor 
e o distribuidor de fundos de investimento, poderá ter o credenciamento 
suspenso ou cancelado a critério do igeprev-Pa, sem que caiba qualquer 
indenização aos credenciados, pelos seguintes motivos:
1. Estejam inadimplentes quanto a regularidade fiscal e Previdenciária;
2. sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
3. Estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação;
4. Juízo e conveniência do instituto;
5. O Igeprev-PA publicará em seu site oficial o ato de descredenciamento, 
independentemente de quaisquer sanções legais aplicáveis ao caso.
4 disPosiÇÕes FiNais
• O participante que iniciar o credenciamento junto ao Igeprev-PA declara 
para todos os fins a aceitação de toda a documentação exigida e as regras 
e condições estabelecidas no presente Edital;
• Somente estará apto a gerenciar recursos do Igeprev-PA os participantes 
credenciados conforme as regras e critérios deste Edital;
• O Atestado de Credenciamento não representa garantia ou compromisso 
de alocação de recursos;
• Quando uma mesma Instituição for responsável pela Administração e 
Gestão de recursos de determinado fundo investimento, deverá realizar 
o credenciamento para cada perfil, enviando a documentação pertinente 
a cada atividade;
• O participante credenciado como Instituição Financeira e que deseja atu-
ar na oferta de fundos de investimento deverá se credenciar também no 
perfil de Gestor;
• Em caso de Fundos de Investimentos ofertados por Distribuidores, as 
aplicações somente serão realizadas por esse canal quando existir uma 
declaração expressa do Gestor do fundo de investimento informando tal 
política de distribuição, conforme modelo do anexo iii;
• Caso não ocorra o credenciamento da Instituição Financeira, do Adminis-
trador fiduciário, do Gestor de carteiras e do distribuidor de fundos, que 
já pertencem à carteira do igeprev-Pa, o instituto resgatará todo valor da 
aplicação na instituição que deixou de atender o chamamento público para 
o credenciamento;
• Para os Fundos de Investimento que já fazem parte da carteira do Ige-
prev-Pa, é obrigatório o preenchimento do tac pelo Gestor desses fundos 
e envio ao igeprev-Pa no ato do seu credenciamento;
• O credenciamento poderá sofrer atualizações, alterações ou modifica-
ções, conforme haja necessidade, tanto por parte do igeprev-Pa, como 
por necessidade de adequação legal, sendo que, os já credenciados, de-
verão se adequar aos novos requisitos para que a instituição permaneça 
credenciada;
• Esse Edital entrará em vigor na data de sua publicação e poderá ser revi-
sado e alterado a qualquer momento, a critério do igeprev-Pa.
• O credenciamento relativo a esse Edital terá validade de 12 meses a 
contar da homologação do resultado;
• Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente Edital deverá 
ser feito através do e-mail credenciamento@igeprev.pa.gov.br ou através 
do telefone de contato (91) 3182-3595.
Belém-Pa, 30 de junho de 2021.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do igeprev-Pa

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

editaL de credeNciaMeNto Nº 001/2021
 aNeXo i

croNoGraMa de credeNciaMeNto

Quadro 04: cronograma do credenciamento
EtaPas PErÍodo

1. abertura do Edital 30/06/2021
1.1 Primeira Etapa: Habilitação e credenciamento 30/06/2021 até 19/07/2021
1.2 segunda Etapa: análise do credenciamento 19/07/2021 até 04/08/2021

1.3 terceira Etapa: resultado Preliminar do credenciamento 04/08/2021
1.4 Quarta Etapa: interposição de recursos contra o resultado Preliminar 04/08/2021 até 06/08/2021

1.5 Quinta Etapa: Julgamento do recurso 12/08/2021
1.6 sexta Etapa: Homologação do resultado final do credenciamento 13/08/2020
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

editaL de credeNciaMeNto Nº 001/2021
aNeXo ii

ModeLo de decLaraÇÃo de coNForMidade
ao igeprev-Pa,
a/c Núcleo Gestor de investimentos (Nugin).
av. alcindo cacela, nº 1.962, 6º andar.
Bairro de Nazaré, cEP: 66.040-020. Belém-Pa.
Informamos que a Instituição ___________________________________
________, inscrita sob o CNPJ nº ______________________________ - 
________ declara que:
Não se encontra impedida, nem suspensa, nem foi declarada inidônea para 
participar de licitações, ou contratar com o Poder Público e que informará, 
sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva ou sus-
pensiva da manutenção do credenciamento;
Não há penalidade imputada pela comissão de Valores Mobiliários (cVM) 
e/ou Banco central do Brasil (Bacen) em razão de infração média e/ou 
grave nos 05 (cinco) anos anteriores à data de publicação desse Edital de 
credenciamento 001/2021, que caracterizem irregularidade na atuação da 
instituição;
tem conhecimento da Política de investimentos vigente do igeprev-Pa;
Possui recursos humanos, computacionais e estrutura adequados e sufi-
cientes para prestação dos serviços contratados;
as informações apresentadas por esta instituição são verdadeiras e au-
tênticas, e a mesma concorda com as condições estipuladas no edital de 
credenciamento e está ciente de assumir todas as obrigações dele decor-
rentes.

______________________ - _____, _____ de ______________________ de 2021.
(cidade) (Uf) (data)

 
______________________________________________

(coloque aqui o nome do representante legal e sua assinatura acima)

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

editaL de credeNciaMeNto Nº 001/2021
aNeXo iii

ModeLo de decLaraÇÃo de distriBUiÇÃo
de FUNdos de iNVestiMeNtos Via PrePosto

ao igeprev-Pa,
a/c Núcleo Gestor de investimentos (Nugin).
av. alcindo cacela, nº 1.962, 6º andar.
Bairro de Nazaré, cEP: 66.040-020. Belém-Pa.
Declaramos que esse Gestor de Carteiras _________________________
________, inscrita sob o CNPJ nº ______________________________ - 
________ realiza a distribuição dos seus Fundos de Investimentos através 
da empresa _________________________________________________
_, CNPJ n° ______________________________ - ________ sendo esta a 
única forma de relacionamento comercial com os produtos da Gestora para 
clientes de regime Próprio de Previdência social (rPPs).
declaramos ainda ter ciência de que, caso o distribuidor dos fundos de 
investimentos apresentado nesse documento, não seja aprovado no pro-
cesso do Edital de Credenciamento 001/2021, o Igeprev-PA ficará impossi-
bilitado de realizar aplicações nos fundos sob sua gestão.

______________________ - _____, _____ de ______________________ de 2021.
(cidade) (Uf) (data)

 
______________________________________________

(coloque aqui o nome do representante legal e sua assinatura acima)

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

editaL de credeNciaMeNto Nº 001/2021
aNeXo iV

MetodoLoGia de aVaLiaÇÃo do
terMo de cLassiFicaÇÃo

1 aPreseNtaÇÃo
• A metodologia de avaliação para o Edital de Credenciamento 001/2021 
busca analisar o grau de atendimento da estrutura operacional, legal, ética 
e de gestão de risco pertencente aos Gestores, conforme os padrões exi-
gidos pelo igeprev-Pa. para o credenciamento, fazendo uso de 10 (dez) 
atributos como consta no Quadro 5, sendo 4 (quatro) qualitativos e 6 (seis) 
quantitativos;
• Cada atributo tem o mesmo peso, com notas entre 0 (não possui) e 3 
(excelente);
• Nessa avaliação é emitido o parecer de “classificado” ou “desclassificado”;
• Será considerado “classificado” o participante que tiver aproveitamento 
igual ou superior a 6,0 e “desclassificada” a que tiver nota inferior a 6,0 da 
nota final dos itens avaliados;
• A nota final é calculada por:

Nota final =
soma de pontos obtidos em cada atributo

(máximo 30)
3

 

Quadro 05: Atributos Avaliados no Termo de Classificação
critério atributo

Quantitativo

1.  tempo de Experiência de Mercado como Gestora de clientes no segmento investidor institucional (fundo 
de Pensão, rpps, seguradoras);

2.  tempo de Experiência na Gestão de recursos de rpps informado pelo participante;
3.  Volume total de recursos geridos pelo participante, de acordo com o ranking anbima de Maio/2021;

4.  rating de Qualidade de Gestão;
5.  tempo de experiência do Head como gestor de carteira(s) e/ou fundo(s) de investimento;

6.  fundos de investimentos ativos apresentados com performance superior aos seus Benchmark nos 
últimos 24 meses;

Qualitativo

7.  Acesso a extratos e a movimentações bancárias através de sistema específico voltado para investidores;
8.  atuação do compliance;

9.  Processo de comunicação entre a Gestora e o rpps durante o credenciamento;
10.  Controle e notificação da Gestora para com o Rpps, em caso de desenquadramento de fundos quanto 

aos limites da resolução cMN n.º 3.922/2010;

Protocolo: 673613
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria reV Nº 1.744 de 18 de JUNHo de 2021
dispõe sobre rEVErsÃo ao sErViÇo atiVo - ProcEsso Nº 2021/108086.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i - revogar, de acordo com os termos do Parecer técnico deste instituto 
constante no processo nº 2021/108086, a Portaria nº 511 de 05/05/2017, 
que reformou, “ex-officio”, o Cabo PM RG 22619 JOSE CAMPOS FERREIRA, 
mat. nº 5625556/1, pertencente ao efetivo do 21º Batalhão de Polícia Mi-
litar do Estado do Pará (Marituba-Pa).
ii - reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, o cabo PM 
rG 22619 JosE caMPos fErrEira, mat. nº 5625556/1, com fundamento 
no artigo 111 da lei nº 5.251/1985;
iii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/07/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 673476
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria reV Nº 1.731 de 18 de JUNHo de 2021
dispõe sobre rEVErsÃo ao sErViÇo atiVo - ProcEsso Nº 2021/254205.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i - revogar, de acordo com os termos do Parecer técnico deste insti-
tuto constante no processo nº 2021/254205, a Portaria nº 1.828 de 
27/04/2012, que reformou, “ex-officio”, a Cabo PM FEM RG 14382 DULCI-
rENE dE JEsUs aNsElMo, mat. nº 5071259/1, pertencente ao efetivo da 
companhia comando e serviço do Quartel comando Geral da Polícia Militar 
do Estado do Pará (Belém-Pa).
ii - reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, a cabo 
PM fEM rG 14382 dUlcirENE dE JEsUs aNsElMo, mat. nº 5071259/1, 
com fundamento no artigo 111 da lei nº 5.251/1985;
iii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/07/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 673483
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria reV Nº 1.743 de 18 de JUNHo de 2021
dispõe sobre rEVErsÃo ao sErViÇo atiVo - ProcEsso Nº 2019/241732.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i - revogar, de acordo com os termos do Parecer técnico deste insti-
tuto constante no processo nº 2019/241732, a Portaria nº 2.137 de 
08/11/2000, que reformou, “ex-officio”, o Soldado PM RG 14821 REGINAL-
do ortiZ alMEida, mat. nº 7010869/1, pertencente ao efetivo do 13º 
Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará.
ii - reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, o soldado 
PM rG 14821 rEGiNaldo ortiZ alMEida, mat. nº 7010869/1, com fun-
damento no artigo 111 da lei nº 5.251/1985;
iii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/07/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 673489

Portaria Nº 378 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020;
coNsidEraNdo que o ato de elogio representa o reconhecimento de boa 
conduta de servidor de tal magnitude que deve ser registrado em sua ficha 
funcional;
coNsidEraNdo ainda os termos do Processo n° 2021/682525, de 
24/06/2021;
rEsolVE:
i -  EloGiar a servidora Maria do socorro cunha Nóbrega, matrícula n° 
6120067/1, ocupante do cargo de técnico de administração e finanças, 
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pelos relevantes anos de serviços prestados neste instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará, por sua dedicação, zelo, probidade e eficiên-
cia na atuação junto a coordenadoria de concessão de Benefícios.  
ii - dEtErMiNar que o presente elogio seja anotado nos assentamentos 
funcionais da servidora.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de junho de 2021.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 674099

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 108/2021-eGPa
PartEs: cÂMara MUNiciPal dE BUJarÚ/Pa E a Escola dE GoVErNaN-
Ça PÚBlica do Estado do Pará – EGPa.
oBJEto: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUsUla QUarta – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
data da assiNatUra: 29/06/2021.
rEsPoNsáVEis PElas assiNatUras: sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e a sra. Maria Nilza Bitencourt da silva – Pre-
sidente da câmara Municipal de Bujarú/Pa.

Protocolo: 673734

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 1268 de 28 de JUNHo de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias ao servidor lUis carlos WElliN-
GtoN dE soUZa WassallY, i.f. nº 5361249/5, coordenador fazendário, 
lotado na diretoria de administração, para serem usufruídas no período 
de 18/06/2021 a 17/07/2021, referentes ao exercício de 30/01/2020 a 
29/01/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1248  de 28 de JUNHo de 2021
EXclUir dos efeitos da Portaria nº 1015 de 31/05/2021, publicada no 
doE nº 34.602 de 02/06/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
secretaria para o mês de JUlHo/2021, o nome do servidor lUis carlos 
WElliNGtoN dE soUZa WassallY, i.f. nº 5361249/5, coordenador fa-
zendário, lotado na diretoria de administração.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 673413

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5º
contrato: 026/2018/sEfa
data da assinatura: 28/06/2021
objeto: reajuste do valor unitário do garrafão de água de 20l, com aplica-
ção do reajuste, passando do valor atual de r$ 10,65 (dez reais e sessenta 
e cinco centavos) - cErat-Marabá, para r$ 14,06 (quatorze reais e seis 
centavos) e do valor atual de r$ 9,19 (nove reais e dezenove centavos) 
Município de santarém, para r$ 12,13 (doze reais e treze centavos).
Vigência: 29/05/2021 a 28/05/2022
orçamento: 17101.04. 123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.30
contratado: iNtEGral distriBUidora dE ProdUtos aliMENtÍcios Ei-
rEli, cNPJ: 15.080.238/0001-41
Endereço: conjunto Geraldo Palmeira, Quadra 38, casa nº 2, anexo, dis-
trito industrial,  cEP 67040-440, ananindeua-Pa.
ordenador, em exercício: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 673586
termo aditivo: 1º
contrato: 047/2020/sEfa.
data da assinatura: 24/06/2021.
objeto: o presente termo aditivo ao contrato nº 047/2020/sEfa, tem por 
objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 03 
(três) meses, com início
em 25 de junho de 2021 e término em 24 de setembro de 2021, e o rea-
juste do valor no percentual de 7,386%.

Vigência: 25/06/2021 a 24/09/2021
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.40
contratado: first dEcisioN tEcNoloGias iNoVadoras E iNforMáti-
ca ltda - cNPJ/Mf nº 05.276.049/0001-95
Endereço: Q sig Quadra 1, lotes 985 a 1005, s/N, sala 155, bairro Zona 
industrial, cEP: 70.610-410; Brasília df
ordenador, em exercício: anidio Moutinho da conceição

Protocolo: 673409

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor de administração,  em exercício
Portaria Nº 1279 de 29 de junho de 2021 autorizar 15 e 1/2  di-
árias ao servidor cElso castro GoMEs, nº 0048963801, ProfEssor 
ad-4, coordENaÇÃo EXEcUtiVa dE coNtrolE dE MErcadorias EM 
TRÂNSITO, objetivo de desenvolver atividade administrativa na fiscalização 
itinerante na cEcoMt itiNGa, no período de 30.06.2021 à 15.07.2021, no 
trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 1282 de 29 de junho de 2021 autorizar 1/2  diária a ser-
vidora aNa Marcia MENdEs BraGa, nº 0522588401, assistENtE adMi-
NistratiVo, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária 
dE MaraBá, objetivo de realizar visita técnica junto com a coordenadora 
da cGrM e a engenheira para vistoria dos imóveis das oEat’s, no período 
de 30.06.2021, no trecho Marabá - Eldorado - Parauapebas - canaã dos 
carajás - Marabá.
Portaria Nº 1283 de 20 de junho de 2021 autorizar 1/2  diária ao 
servidor GilMar PErEira araUJo, nº 0520863701, Motorista, coor-
dENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária dE MaraBá, obje-
tivo de conduzir veículo junto a servidora, no período de 29.06.2021, no 
trecho Marabá - são Geraldo do araguaia.
Portaria Nº 1284 de 29 de junho de 2021 autorizar 1/2  diária a 
servidora rosilENE dUartE liMa E liMa, nº 0558829401, aUditor-c, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária dE MaraBá, 
objetivo de notificar diligência do processo, no período de 29.06.2021, no 
trecho Marabá - são Geraldo do araguaia - Marabá.

Protocolo: 673618

editaL de NotiFicaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

cerat – MaritUBa 9ª r.F.
editaL de NotiFicaÇÃo

a ilmª srª dr. Mário JorGE foNsEca das NEVEs, coordENador 
da cErat – MaritUBa, faZ saBEr, ao(s) titular(es) ou representan-
te(s) legal(is) da firma abaixo identificada, que foram lavrados con-
tra a mesma em 29/06/2021 os Autos de Infração e Notificação Fiscal 
n°s 092021510000212-1, 092021510000213-0, 092021510000214-8, 
092021510000215-6 e 092021510000216-4 com os respectivos anexos:  
(mídia cd com planilha e relatórios siat) referente a ordem de serviço 
nº 092021820000186-5, ficando NOTIFICADO(S) na forma do disposto 
pelo artigo 14, inciso iii, §§ 1º, 2º e 3º, item iii da lei nº 6.182, de 
30/12/1998 e alterações posteriores, a pagarem ou apresentarem defesa 
no prazo de 30 (triNta) dias, a contar da data da ciência deste Edital, na 
sede desta coordenação Executiva regional de administração tributária e 
Não-tributária – cErat/Marituba, situada à rodovia Br-316 – KM-13, sN 
– Marituba/Pará, ressaltando que o não comparecimento no prazo estabe-
lecido, ensejará a esta coordenação fiscal a adoção de medidas em defesa 
do Erário Estadual.
coNtriBUiNtE: NortE coMÉrcio dE GrÃos EirEli
iNscriÇÃo EstadUal: 15.507.208-0
Marituba – Pará, 29 de junho de 2021
Mário JorGE foNsEca das NEVEs
coordENador faZENdário
cErat – MaritUBa

Protocolo: 673632
aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo FiscaL- cerat ParaGoMiNas
o ilmo. sr. francisco assis carolino Junior, coordenador Executivo regio-
nal de administração tributária e Não tributária da secretaria da fazenda 
– cErat Paragominas, no uso de suas atribuições, faZ saBEr a todos 
quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem 
conhecimento, que foi lavrado aUto dE iNfraÇÃo E NotificaÇÃo fis-
cal - aiNf, conforme abaixo, originário da ação fiscal de rotina ou Pontual 
no 082020820000048-5:
aiNf Nº 082021510000019-2
raZÃo social: sErraria PriME EirEli
iE: 15.664.818-0
afrE responsável: raiMUNdo NoNato dE oliVEira loPEs
Matrícula: 05857988-01
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei nº 6.182, de 30 de 
17 de dezembro de 1998, alterada pela lei no 7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, art. 14, § 3o, o que poderá ser feito nesta coordenação, localiza-
da na av. Presidente Vargas, s/N, entre rua do contorno e rua Estado do 
Maranhão - Centro, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
francisco assis carolino Junior
coordenador fazendário – cErat - Paragominas

Protocolo: 673917
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editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
o secretário-geral em exercício da Julgadoria de 1ª instância da secretaria 
de Estado da fazenda faZ saBEr, a quem possa interessar, que os autos 
de Infração e Notificação Fiscal abaixo relacionados foram declarados IM-
PROCEDENTES, em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 
6.182/98.
012018510000911-3, 642018510000357-0 e 012020510000131-5.
Belém (Pa), 29 de junho de 2021.
MarcUs ViNÍciUs soUZa dos saNtos
secretário-Geral em exercício da Julgadoria de 1ª instância
Edital dE iNtiMaÇÃo - JUlGadoria
o secretário-geral em exercício da Julgadoria de 1ª instância da secretaria 
de Estado da fazenda faZ saBEr, a quem possa interessar, que os autos 
de Infração e Notificação Fiscal abaixo relacionados foram julgados NULOS, 
em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
012018510000067-1, 812018510002463-7 e 012019510001675-3.
Belém (Pa), 29 de junho de 2021.
MarcUs ViNÍciUs soUZa dos saNtos
secretário-Geral em exercício da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 673435

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000749 de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
042021730001862/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: Elinelson de sousa fernandes – cPf: 403.931.782-34
Marca: fiat GraNd siENa attractiVE 1.4 flEX 4P tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000745 de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
002021730004343/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: silvio leandro Pereira Junior – cPf: 263.768.652-91
Marca: cHEV/oNiX PlUs 10tat ltZ tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000747 de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
002021730004210/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: Welligton antonio Johnston Melo – cPf: 257.162.802-00
Marca: fiat/siENa 1.4 GraNd tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000751 de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
042021730002442/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: Manoel Garcia alves – cPf: 757.965.542-04
Marca: cHEV/sPiN 18l Mt PrEMiEr sPE/Eco tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104003405, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004358/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: João fernandes de lira – cPf: 462.577.721-68
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU096771
Portaria n.º202104003407, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004191/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: Keylla cristina silva dos santos – cPf: 949.148.002-25
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio firE/Pas/automovel/9Bd17122lf5951207
Portaria n.º202104003409, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004319/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: odivaldo lopes da silva – cPf: 673.065.192-04
Marca/tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ4NP011290
Portaria n.º202104003411, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004313/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz carlos antunes da silva filho – cPf: 817.289.052-49
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos 1.3/Pas/automovel/8aP359a0dMU145596
Portaria n.º202104003413, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004308/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 iderci Berino reis – cPf: 118.849.592-53
Marca/tipo/chassi
cHEV/sPiN 1.8l Mt lt/Pas/automovel/9BGJB75Z0EB127483

Portaria n.º202104003415, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004297/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: Joasirase cavalcante da costa – cPf: 152.270.732-87
Marca/tipo/chassi
fiat/arGo driVE 1.3/Pas/automovel/9Bd358a4HKYJ29508
Portaria n.º202104003417, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004303/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 Jose sarmanho lima – cPf: 268.661.702-06
Marca/tipo/chassi
VW/UP MoVE Ma/Pas/automovel/9BWaG4129Gt507372
Portaria n.º202104003419, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
102021730001317/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: odailson da silva Gomes – cPf: 781.951.012-91
Marca/tipo/chassi
VW/VirtUs Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ1KP581638
Portaria n.º202104003421, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004300/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: Elinaldo carlos cordovil da silva – cPf: 627.927.412-87
Marca/tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U3lt030519
Portaria n.º202104003423, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004298/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: José rosinaldo dos santos ferreira – cPf: 028.791.152-72
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa attract 1.0/Pas/automovel/9Bd19713NK3372727
Portaria n.º202104003425, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
82021730001214/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 soares leandro – cPf: 305.855.112-68
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3343948
Portaria n.º202104003427, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004233/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: adao de sousa Parente – cPf: 187.232.412-68
Marca/tipo/chassi
fiat/arGo driVE 1.0/Pas/automovel/9Bd358a4NlYJ84794
Portaria n.º202104003429, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004286/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: Marcos Paulo santos da silva – cPf: 651.291.642-53
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs adVaNcE cVt/Pas/automovel/94dfcaP15NB110682
Portaria n.º202104003431, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004263/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: cyntia reis Pennafort – cPf: 591.481.522-34
Marca/tipo/chassi
HoNda/ciVic EXl cVt/Pas/automovel/93Hfc2660MZ113856
Portaria n.º202104003433, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730003921/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: Magno Matos ferreira – cPf: 728.504.502-00
Marca/tipo/chassi
cHEV/sPiN 1.8l at act7/Pas/automovel/9BGJK7520NB113494
Portaria n.º202104003435, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004332/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: Jean carlos colares Nobre – cPf: 430.914.582-53
Marca/tipo/chassi
NissaN/VErsa 16sl cVt/Pas/automovel/94dBcaN17HB103708
Portaria n.º202104003437, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004218/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 raimundo da silva – cPf: 130.796.383-87
Marca/tipo/chassi
i/VW sPacEfoX tl sBV/Pas/automovel/8aWPB45Z1Ja520199
Portaria n.º202104003439, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004236/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo oliveira da Vera cruz – cPf: 024.160.342-00
Marca/tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ4lP025090
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Portaria n.º202104003441, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004336/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: claudio augusto da costa Pina – cPf: 155.285.292-04
Marca/tipo/chassi
cHEV/sPiN 1.8l Mt ltZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB132978
Portaria n.º202104003444, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
2021730004320/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 Pinto da costa Junior – cPf: 585.105.672-04
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3219732

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104003443, de 29/06/2021 - ^pProc n.º 
0020217300043224/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa otl7d14
interessado: Elton freire trindade – cPf: 304.191.232-53
Marca/tipo/chassi
fiat/PUNto attractiVE/Pas/automovel/9Bd11818lE1304605

Protocolo: 673759
dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar

a sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMs, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto 
nº 4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarca-
ções pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COO-
PEratiVa Mista dE PEsca E aQUicUltUra da rEGiÃo do salGado, 
cNPJ: 19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMs, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria de nº: 322, de 29/12/2021, do Ministério de 
agricultura, Pecuária e abastecimento/ secretaria de aquicultura e Pesca, 
na forma do disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto 
de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo lacrE cota caPitaNia sEaP

1 roMUaldo alVEs loPEs 15.242.682-5 tUBarÃo do Mar 4245 70.722 21029684-4 Pa0000639-8

2 roMUaldo alVEs loPEs 15.242.682-5 tUBarÃo Viii 4264 74.651 21027262-7 Pa0004844-8

Nota: a isENÇÃo do icMs PrEVista No artiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMs, aProVado PElo dEcrEto EstadUal Nº 4676/2001, altErado 
PElo dEcrEto Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUtro BENEfÍcio dEcorrENtE, fica coNdicioNada ao atENdiMEN-
to do ProcEdiMENto PrEVisto No § 2º, iNciso i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciso iii do MEsMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUEs VEras
diretor de fiscalização

Protocolo: 673420
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNdiPaM
a sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMs, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINDIPAM-PA/AP – Sindicato 
dos Pequenos e Médios armadores de Pesca dos Estados do Pará e amapá, 
cNPJ: 10.932.373/0001-54 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMs, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria de nº:322, de 29/12/2020 do Ministério da 
agricultura, Pecuária  e  abastecimento, na forma do disposto no inciso 
Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da 
instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo lacrE cota caPitaNia sEaP

  1 fraNcisco MENdEs 
riBEiro 15.375.475-3 caPitÃo riBEi-

ro ii 4271 52.649 121011190-0 Pa0014166-1

Nota: a isENÇÃo do icMs PrEVista No artiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMs, aProVado PElo dEcrEto EstadUal Nº 4676/2001, altErado 
PElo dEcrEto Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUtro BENEfÍcio dEcorrENtE, fica coNdicioNada ao atENdiMEN-
to do ProcEdiMENto PrEVisto No § 2º, iNciso i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciso iii do MEsMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUEs VEras
diretor de fiscalização

Protocolo: 673393

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 084/2021
objeto: Prestação de serviços técnicos de avaliação de imóveis, análise de 
Viabilidade técnica de Empreendimentos e Unidades isoladas e relatório 
de Medição de obra de Empreendimentos e Unidades isoladas, avaliação 
de Unidades de Empreendimento imobiliário (laudão) e avaliação de imó-
veis retomados.
Valor total Estimado do credenciamento: r$ 1.012.433,90 (um milhão, 
doze mil e quatrocentos e trinta e três reais e noventa centavos)
data de assinatura: 30.06.2021
Vigência: 30.06.2021 a 29.06.2022
credenciamento Nº: 004/2019
contratado: tolEdo E lEal sErViÇos ltda - EPP
Endereço: Rod. BR 316, Km 01, nº 893, Ed. Next Office, Torre 2, Sala 2014  
Bairro: atalaia
cEP: 67.013-000  ananindeua/Pa
telefone: (91) 3017-0000
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 672478

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
editaL de LicitaÇÃo eLetrÔNica Nº 001/2021
o BaNco do Estado do Pará s.a. torna público que realizará nos termos 
da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos, 
licitação (presencial), através do sistema eletrônico do regime diferen-
ciado de contratações Públicas (rdc), para a contratação de empresa de 
engenharia especializada em instalações elétricas de alta e baixa tensão 
para montagem eletromecânica de duas cabines de medições, subestações 
abrigadas com capacidades de 500kva e 800kva, dois geradores 500kva, 
automação dos sistemas de transferência, cabos alimentadores entre 
transformadores e chave de transferência , geradores e chave de transfe-
rência, chave de transferência ao QGBt na agência senador lemos e no 
complexo Municipalidade com assessoramento, fornecimento de material, 
mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita 
realização dos serviços incluindo ligação elétrica definitiva junto a conces-
sionária de energia, conforme especificações e condições exigidas no edital 
e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
data: 21/07/2021
Horário: 10h (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: www.gov.br/compras
UasG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 30/06/2021, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e site 
www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do BaNPará (av. Presidente 
Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comércio, Belém/Pa) mediante 
depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por folha 
(conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 do BaNPará), não reem-
bolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém - Pará, 30 de junho de 2021.
raimundo  M. M. ramos
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 673967

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2021
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final 
de recurso, sendo remarcado para o dia 05/07/2021, cujo acompanha-
mento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.br e www.banpa-
ra.b.br.
claudia Miranda
Pregoeira

Protocolo: 673983

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0559 de 25 de JUNHo de 2021
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2021/675417.
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r E s o l V E:
dEsiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora aNa Ma-
ria cordEiro XaViEr dE alMEida, matrícula nº 54195626/1-2, lotada 
no dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, para responder pela GE-
rÊNcia dE atENÇÃo ao traBalHador – Gat/dGtEs/sEsPa, no período 
de 01.07.2021 a 30.07.2021, em substituição a titular VaNEUZa MarQUEs 
MiraNda, matrícula nº 5839629/2, que se encontrará em gozo de férias 
regulamentares.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
25.06.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 673969
Portaria Nº 0560 de 25 de JUNHo de 2021
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso i da Portaria nº 194 de 12 
de Março de 2019, publicada no doE Nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2021/686563, bem como a Portaria 
nº 0331/2021, publicada no doE nº 34.581 de 12/05/2021, a qual cessa a 
Função Gratificada de Chefe da Seção de Apoio Administrativo, percebida 
pela servidora francisca souza e souza carvalho.
r E s o l V E:
DESIGNAR, a contar de 01/08/2021, para exercer Função Gratificada, pa-
drão fG-4, a servidora lotada no 11º cENtro rEGioNal dE saÚdE, con-
forme relacionada abaixo.

MatrÍcUla NoME carGo NoMENclatUra da fG

55585809/1 JoElMa fErNaNdEs 
sarMENto ENfErMEiro cHEfE da sEÇÃo dE aPoio adMiNis-

tratiVo
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM 
25.06.2021.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa/sEsPa

Protocolo: 673975
Portaria Nº 590 de 28 de JUNHo de 2021
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, e;
considerando o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que de-
termina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-
co é obrigada a promover sua apuração imediata, mediante sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa;
considerando a solicitação da Presidente da comissão Especial de Processo 
administrativo disciplinar nº 2016/436169 e anexos, conforme os termos do 
Memorando nº 01/2021/cPPad/Nc/sEsPa, datado de 28 de Junho de 2021;
rEsolVE:
1. dEssoBrEstar o Processo administrativo disciplinar nº 2016/436169 
e anexos, tendo em vista que cessaram os motivos que justificavam a in-
terrupção do andamento processual;
2. rEcoNdUZir a comissão Especial de Processo administrativo discipli-
nar e consequentemente prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos 
da comissão Especial, instituída pela Portaria nº 772 de 17/09/2020, pu-
blicada no doE nº 34.352 de 22/09/2020, haja vista que ainda não foram 
produzidos todos os elementos comprobatórios imprescindíveis à conclu-
são deste processo;
3. a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação de relatório 
final no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, desde 
que por motivo fundamentado;
4. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 28 de junho de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 673478
Portaria Nº 149 – saGa/sesPa, de 29 de JUNHo de 2021.
o secretário adjunto de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribui-
ções legais, e
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, de 
21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria, o teor da cláusula décima do 
termo de convênio nº. 04/2021, celebrado com o instituto francisco Pe-
rez, tendo como objeto o “Gerenciamento da Unidade de referência Espe-
cializada e reabilitação infantil- UrE-rEi, para o atendimento ambulatorial 
de reabilitação de 300 (trezentas) crianças com habilidades diferenciadas 
com fluxo referenciado que será extensivo as famílias e acolhimento de até 
40 (quarenta) crianças, adolescentes e jovens encaminhados pelo Juizado 
da infância e Juventude, cumprindo medidas de proteção conforme art. 
101 do Eca (Estatuto da criança e do adolescente)” e os autos do processo 
nº 2021/533069;
rEsolVE:
designar como gestor titular da parceria o servidor lUiZ aNtÔNio M. ca-
Bral, matrícula nº 54189028/1, lotado no 1º crs/sEsPa e como gestor 
suplente diEGo Barata rodriGUEs, matrícula nº 57206405/1, lotado 
no DDRA/SESPA, para monitorar acompanhar e fiscalizar a execução do 
objeto da Parceira constante no termo abaixo, bem como a elaboração de 
relatório técnico nos moldes do art. 59 da lei 13.019/2014, assim como 
seu devido Parecer técnico conclusivo, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei e designar como membro da comissão 
de Monitoramento e avaliação da Parceria a servidora NEUraci MaciEl 
GoNÇalVEs dias, matrícula nº 54193552/1, lotada no 1º crs/sEsPa, 

para monitorar acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Parceria 
constante no termo abaixo, bem como a elaboração de relatório técnico 
nos moldes do art. 59 da lei 13.019/2014.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica – rÔMUlo 
rodoValHo GoMEs

Protocolo: 673542

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 891 de 29 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/03.04.1996, publi-
cada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsidEraNdo, o que dispõe 
o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rEsolVE:
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

54189841/1 diENE dE fatiMa fErrEira da costa odoNtoloGo 01/06/2021 a 
14/06/2021

76398 – 
24/06/2021

5897425/1 crEldiEtE MoraEs dos aNJos tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

01/04/2021 a 
06/04/2021

31/2021 – 
28/05/2021

57194908/1 crHistiaNE do socorro PErEira 
MoNtEiro farMacÊUtico 19/04/2021 a 

18/05/2021
181/2021 – 
04/05/2021

73504328/1 ElEN dE oliVEira soUsa tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

26/04/2021 a 
10/05/2021

182/2021 – 
04/05/2021

54194167/1 ElZa Maria aMErico dE soUZa tÉcNico PatoloGia 
cliNica

18/04/2021 a 
02/05/2021

1616/2021 – 
25/05/2021

2057875/2 EUridicE da costa GUiMaraEs ENfErMEiro 10/03/2021 a 
12/03/2021

25/2021 – 
26/05/2021

2057875/2 EUridicE da costa GUiMaraEs ENfErMEiro 16/03/2021 a 
18/03/2021

26/2021 – 
26/05/2021

5895735/1 JEfErsoN dE oliVEira Brito aGENtE dE Portaria 12/05/2021 a 
15/05/2021

1622/2021 – 
01/06/2021

5895735/1 JEfErsoN dE oliVEira Brito aGENtE dE Portaria 20/05/2021 a 
26/05/2021

1623/2021 – 
01/06/2021

57233229/1 JosiEli fErrEira Gaia aGENtE dE artEs 
Praticas

23/03/2021 a 
08/04/2021

30/2021 – 
28/05/2021

5267021/2 MaNoEl do carMo ValENtE corrEa tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

25/03/2021 a 
31/03/2021

29/2021 – 
28/05/2021

5606128/1 Maria dos rEis rodriGUEs da rocHa 
E silVa

tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

17/05/2021 a 
30/05/2021

1628/2021 – 
01/06/2021

5877857/2 Maria JosE lEitE da silVa tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

11/05/2021 a 
24/05/2021

1627/2021 – 
01/06/2021

5425581/3 Maria sUEli da Mota tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

30/04/2021 a 
30/05/2021

207/2021 – 
19/05/2021

57205477/1 MiGUEl PErEira XaViEr aGENtE dE artEs 
Praticas

15/03/2021 a 
29/03/2021

24/2021 – 
26/05/2021

5266467/2 raiMUNdo dos PraZErEs costa aGENtE dE artEs 
Praticas

30/04/2021 a 
13/05/2021

27/2021 – 
27/05/2021

57206847/1 salMEroM riBEiro dE soUsa aGENtE dE artEs 
Praticas

06/05/2021 a 
15/05/2021

1618/2021 – 
25/05/2021

112160/1 saNdra Maria dE oliVEira BraGa ENfErMEiro 16/05/2021 a 
15/06/2021

12603/2021 – 
02/06/2021

5304598/2 Maria dE JEsUs soarEs dE soUZa tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

05/05/2021 a 
17/05/2021

74878 – 
24/06/2021

5105315/1 rElBo aMErico liMa aYrEs aGENtE dE Portaria 24/04/2021 a 
23/05/2021

74877 – 
26/05/2021

5522471/2 sHErlEY fErrEira dE alMEida tÉcNico PatoloGia 
cliNica

05/04/2021 a 
26/04/2021

75501 – 
24/06/2021

55589045/2 aNtoNio GEraldo da silVa HEN-
riQUEs

tEcNico PatoloGia 
cliNica

26/05/2021 a 
26/05/2021

76589 – 
28/06/2021

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 29/06/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria coLetiVa Nº 892 de 29 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rEsolVE:
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;
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Matrícula Nome cargo Período laudo

112160/1 saNdra Maria dE oliVEira BraGa ENfErMEiro 10/04/2021 a 
30/04/2021

12561/2021 – 
28/04/2021

92550/1 sUElY PENHa BarBosa ENfErMEiro 07/05/2021 a 
15/06/2021

196/2021 – 
11/05/2021

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE
/sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 29/06/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 890 de 29 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rEsolVE:
coNcEdEr, licença assistência, a servidora abaixo relacionada;

Matrícula Nome cargo Período laudo

57190487/1 Patricia NorMa silVa costa aGENtE dE artEs 
Praticas

30/04/2021 atÉ 
30/05/2021

185/2021 – 
05/05/2021

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE
/sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 29/06/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 673879

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 072/sesPa/2021.
a secretaria de Estado de saúde Pública, através de seu Pregoeiro, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por itEM”, conforme abaixo:
OBJETO: Aquisição de prótese ortopédica de acordo com as especificações 
constantes no Anexo I ao final do TR, quantidades e exigências estabeleci-
das neste Edital e seus anexos.
data da aBErtUra: 13/07/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UasG: 925856.
dotaÇÃo orÇaMENtária: 908287
ElEMENto dE dEsPEsa: 339032
foNtE: 0103
ENtrEGa do Edital: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBsErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 29 de junho 2021.
carlos aUGUsto caMPos fErrEira
PrEGoEiro/cPl/sEsPa

Protocolo: 673365

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 12/2020
ProcEsso: 2020/555974
oBJEto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 150 (cento 
e cinquenta) dias
data dE assiNatUra: 24/06/2021
ViGÊNcia: 02/07/2021 a 29/11/2021
fUNdaMENtaÇÃo: cláusula segunda do convênio nº 12/2020, decreto 
Estadual nº 733/2013, e lei nº 8.666/93.
coNcEdENtE: secretaria de Estado de saúde Pública- sEsPa
coNVENENtE: Prefeitura Municipal de santarém
ordENador: rômulo rodovalho Gomes - secretário de Estado de saúde 
Pública/sEsPa

Protocolo: 673368

FÉrias
.

Portaria N° 889 de 29 de JUNHo 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 2021/696478;
rEsolVE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 17.06.2021, o perí-
odo de gozo das férias da servidora arMiNda socorro Batista do coU-
to, identidade funcional nº 57195458-1, ocupante do cargo de aGENtE 
adMiNistratiVo, lotada na diretoria administrativa e financeira, conce-
didas através da Portaria coletiva nº 468/06.05.2021, publicada no doE 
nº 34.576/07.05.2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em. 29.06.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 673902

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 019 de 25 de Maio de 2021.
a PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cEs/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNsidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da secretaria de Estado da saúde Pública;
coNsidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de saúde – cEs/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 25 de 
maio de 2021;
 coNsidEraNdo a apresentação do último Boletim de dados da coVid-19 
(de 01/03 a 20/05/2021) no âmbito do Estado do Pará que trata da execu-
ção do Plano de contigenciamento Estadual da covid-19 e do Plano Para-
ense de Vacinação contra a covid-19- PPV, por parte da Gestão Estadual;
coNsidEraNdo ser competência da Gestão Estadual a coordenação e 
apoio aos 144 municípios do estado do Pará, respeitando as responsabi-
lidades de cada esfera na atuação do sistema de saúde; e a necessidade 
de fortalecer a integração das regionais de saúde no que cabe ao monito-
ramento e acompanhamento dos Planos de contigenciamento Municipais 
da covid-19;
CONSIDERANDO a fragilidade do sistema de notificação e informação devi-
do às subnotificações de casos por parte das gestões municipais, gerando 
algumas inconsistências quanto aos dados e as realidades regionais;
coNsidEraNdo que a meta vacinal dos grupos prioritários contra a co-
vid-19 dispostos no Plano Paraense de Vacinação contra a covid-19 – PPV 
está aquém do previsto (95% da população de cada grupo) com base nos 
dados e boletins acessíveis e disponíveis pela Gestão Estadual;
coNsidEraNdo a necessidade de acompanhar, monitorar e propor me-
didas que possam vir a contribuir e minimizar os impactos causados pela 
transmissibilidade do vírus coronavírus, causador da doença coVid – 19 
no âmbito do Estado do Pará e traçar estratégias de ação aos cuidados dos 
serviços prestados a saúde da população.
rEsolVE:
1. recomendar:
• Que a Gestão Estadual do SUS no Pará, Secretaria de Estado de Saúde Pú-
blica do Pará – sEsPa possa estar fortalecendo suas Unidades administrativas 
regionais (regionais de saúde) com vistas a acompanhar, apoiar e melhora 
a integração com os seus municípios quando da importância da elaboração e 
execução de seus Planos de contigenciamento Municipais para o monitora-
mento, acompanhamento, controle e combate da pandemia;
• Que a Gestão Estadual do SUS no Pará, Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – sEsPa, por meio do Ministério da saúde aumente a 
demanda vacinal da população constante dos grupos prioritários do Plano 
Paraense de Vacinação contra a covid-19, em especial, o grupo dos povos 
e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas com vistas a atingir a 
meta vacinal prevista de 95% da população por cada grupo prioritário de 
maneira a contemplar todos os grupos das 05 (cinco) fases do PPV – Plano 
Paraense de Vacinação contra a covid-19;
• Que o Conselho Estadual de Saúde do Pará – CES-PA, por meio da Comis-
são Permanente de acompanhamento da Vigilância em saúde – cPaVisa/
cEs-Pa, em conjunto com os conselheiros (as) de região possam estar 
acompanhando e monitorando os dados e/ou os Boletins informativos da 
covid-19 no âmbito do Estado do Pará para contribuir e propor ações e 
estratégias que venham a subsidiar deliberações do Plenário quando da 
análise do Plano de contigenciamento Estadual da covid-19
• 2. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraEs
PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE
Homologo a resolução cEs/Pa Nº 019 de 25 de maio de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 020 de 25 de Maio de 2021.
a PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cEs/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNsidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da secretaria de Estado da saúde Pública;
coNsidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de saúde – cEs/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 25 de 
maio de 2021;
coNsidEraNdo que a tuberculose é um problema de saúde pública in-
tensificada pela falha na Organização da Atenção Básica local, fazendo-se 
necessário a adoção de estratégias que favoreçam o acesso, a qualidade 
de assistência, ações de vigilância epidemiológica, diagnóstico laboratorial 
oportuno, acompanhamento do tratamento e informação técnica e social 
capazes de reduzir os desfechos desfavoráveis da doença;
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coNsidEraNdo a apresentação do Plano Estadual de Eliminação da tu-
berculose/2021
coNsidEraNdo o Parecer Nº 001 da comissão Permanente de acompa-
nhamento da Vigilância em saúde – cPaVs/cEs-Pa, datado de 15 de maio 
de 2021 que por consenso de seus membros recomenda pela aprovação do 
Plano de ação estadual de eliminação da tuberculose no estado do Pará 2021.
rEsolVE:
1. aprovar o Plano de ação Estadual de Eliminação da tuberculose/2021.
2. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraEs
PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE
Homologo a resolução cEs/Pa Nº 020 de 25 de maio de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 673970
torNar seM eFeito
a PUBLicaÇÃo No doe N° 34.622 de 28/06/2021, ProtocoLo Nº 
672370, reFereNte ao coNtrato adMiNistratiVo teMPorÁrio, 
QUE adMitiU o sErVidor EVaNdro dE alMEida NEto, carGo MÉdico.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
29.06.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 673947
termo de Fomento n° 04/2021
Processo n° 2021/533069
objeto: Gerenciamento da Unidade de referência Especializada e reabili-
tação infantil- UrE-rEi, para o atendimento ambulatorial de reabilitação 
de 300 (trezentas) crianças com habilidades diferenciadas com fluxo refe-
renciado que será extensivo as famílias e acolhimento de até 40 (quarenta) 
crianças, adolescentes e jovens encaminhados pelo Juizado da infância 
e Juventude, cumprindo medidas de proteção conforme art. 101 do Eca 
(Estatuto da criança e do adolescente).
data de assinatura: 29/06/2021
Vigência: 29/06/2021 a 29/06/2023
dotação orçamentária: 8288; Elemento de despesa: 335043; fontes de 
recursos: 0103006698.
Valor total: r$ 15.600.000,00 (quinze milhões, seiscentos mil reais), con-
forme previsto no cronograma de desembolso do plano de trabalho.
Valor concedente: r$ 15.600.00,00 (quinze milhões, seiscentos mil reais), 
conforme previsto no cronograma de desembolso do plano de trabalho.
Valor contrapartida: contrapartida em bens e serviços economicamente 
mensuráveis, conforme previsto no plano de trabalho.
Beneficiário ente Público: Instituto Francisco Perez
concedente: secretaria de Estado de saúde Pública- sEsPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – secretário de Estado de saúde 
Pública - sEsPa

Protocolo: 673481
eXcLUir
da Portaria coLetiVa Nº 359 de 31.05.2021, PUBLicada No 
doe N° 34.600, de 01.06.2021, QUE rEsciNdiU os coNtratos ad-
MiNistratiVos, o NoME do sErVidor daNilo WENdEl cordEiro 
ViEira, MatricUla Nº 5922168/2 carGo aGENtE adMiNistratiVo.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 29.06.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica
- Em Exercício -

Protocolo: 673942

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  n° 403/2021 – 28/06/2021
sUPriMENto dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do servidor cargo do servidor Matricula
loUrdEs da silVa costa; ag. administ.: 57207556/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder suprimento de fundo a Unidade do caps renascer/1°-
crs/sEsPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo  n° 404/2021 – 28/06/2021
sUPriMENto dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do servidor cargo do servidor Matricula

silVio MaUro soBriNHo dE MEsQUita; ag. administrativo; 57191132-2
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder suprimento de fundo a Unidade da UrE dEMEtrio 
MEdrado/1°crs/sEsPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais),  
para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros 
pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 673558

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÂo Nº 008 de 23 de JUNHo de 2021
a comissão intergestores regional de saúde Metropolitana i (cir Metro-
politana i), no uso de suas atribuições legais e, considerando que a lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990 – lei orgânica da saúde, em seu art. 
14, trata da criação e das funções das comissões permanentes de integra-
ção entre os serviços de saúde e as instituições de ensino;
considerando o decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamen-
ta a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do sUs, o planejamento 
da saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
considerando a Portaria GM/Ms nº 399, de 22/02/2006, que contempla o 
Pacto entre os gestores do sUs, nas suas três dimensões: Pela Vida, em 
defesa do sUs e de Gestão.
considerando que, o Municipio de Benevides, localizado na região Metro-
politana de Belém, por aproximadamente 63.768 (sessenta e três mil, se-
tecentos e sessenta e oito) habitantes, segundo iBGE 2020;
considerando que, o município de Benevides, é referência para o município 
de santa Bárbara do Pará, que possui população de 21.449 (vinte e um mil, 
quatrocentos e quarenta e nove) habitantes, para realizarão de exames de 
análises clínicas, segundo definido na PPI 2010;
considerando que, atualmente o serviço laboratorial é terceirizado, pois o 
município não dispõe de estrutura própria equipada;
considerando que, o centro de saúde de Benevides, possui espaço físico 
pronto que pode ser utilizado para funcionamento do laboratório municipal;
considerando que para implantação do serviço especializado próprio, há a 
necessidade apenas dos equipamentos;
considerando a destinação de emenda parlamentar para a atenção Espe-
cializada, foi a aquisição de equipamentos, visando aparelhar o supracita-
do laboratório.
considerando ser indispensável a provação de novos serviços pela comis-
são de intergestores regionais, e em face da Urgência.
Considerando oficio nº 210 / 2021 do município de Benevides
rEsolVE:
art. 1º - aprovar “ad referendum”, por este colegiado a implantação do 
serviço especializado de diagnóstico de laboratório clinico, no centro de 
saúde de Benevides-cNEs: 2316382
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.
Belém-Pa, 23 de Junho de 2021.
Marco antônio rodrigues Normando  rodrigo Batista Balieiro
Presidente da cir Metropolitana i  secretário Municipal de saúde de Benevides 

Protocolo: 673391

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 317 08 de JUNHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar orientação, avaliação e acompanhamento da campanha 
Influenza e covid 19, certificação das doses digitadas inserção dos lotes no 
sistema de informação nos municípios.
origem: caPaNEMa /Pa – destino: ourem/Quatipuru/são João de Pirabas/
santarém Novo/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Nádia cristina figueiredo ferreira santos 55588852-1 Enfermeira

irene costa dos santos 108812-1 ag. de Portaria

Período: 29 e 30/06 e 01 e 02/07/2021: Quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
diÁria
Portaria Nº 318 08 de JUNHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar orientação, 
avaliação e acompanhamento da campanha Influenza e covid 19, certifica-
ção das doses digitadas inserção dos lotes no sistema de informação nos 
municípios.
origem: capanema/Pa – destino (s): ourem/Quatipuru/são João de Pira-
bas/santarém Novo/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
ávila Junior de sousa amaral 57207813/1 Motorista

Período: 29 e 30/06 e 01e 02/07/2021: Quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 673463
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Portaria Nº 341 17 de JUNHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: receber suporte técnico da coordenação Estadual da saúde da 
criança.
origem: caPaNEMa /Pa – destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
adna amorim da costa campos 5144680-1 Química industrial

Período: 28 a 30/06/2021: Quantidade 2,5(meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 673424
Portaria Nº 334 15 de JUNHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar ações Educativa de controle da coVid-19. Em parceria 
com a Visa municipal no município, nas Vilas, Povoados e demais locali-
dades no referido município.
origem: caPaNEMa /Pa – destino: tracuateua/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
ataídes Eduardo Nascimento 0505081 ag. de saúde Pública

antônio carlos da Mata  sidrim 236667-2 tec. Em Educação física

Período: 29, 30/06 e 01 e 02/07/2021: Quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
diÁria
Portaria Nº 335 15 de JUNHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar Ações Edu-
cativa de controle da coVid-19. Em parceria com a Visa municipal no 
município, nas Vilas, Povoados e demais localidades no referido município.
origem: capanema/Pa – destino (s): tracuateua/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
oséas Pompeu de sales 0504833 Motorista

Período: 29 e 30/06 e 01e 02/07/2021: Quantidade 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 673494

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

errata
.

errata na Portaria Nº 351 de 17 de junho de 2021-6ºcrs/sesPa, 
publicada no doe 34.618, de 22/06/2021, sob Protocolo: 669809.
onde se lê: art. 177, i e Vi e art. 178, iV; da lei Estadual n° 5.810/94
Leia-se: art. 177, i e art. 178, i; art. 190, Xii da lei Estadual n° 5.810/94

Protocolo: 673583

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 125 de 28 de Junho de 2021
NÚMEro dE diárias: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 16/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
571979521 / faBiola PaiVa riBEiro / 616.324.652-72
oBJEtiVo: rEaliZar a atiVidadE dE coNtrolE E caPtUra dE QUi-
rÓPtEros EM ProPriEdadEs da ZoNa rUral do MUNicÍPio E oNdE 
Há rEGistro dE aGrEssÃo Por MorcEGos EM aNiMais. Esta atiVi-
dadE sErá rEaliZada EM ParcEria coM o Gt ZooNosEs E faZ PartE 
do PlaNo EstadUal dE PrEVENÇÃo da raiVa HUMaNa E coNtrolE da 
raiVa aNiMal do 7° cENtro rEGioNal dE saÚdE.
dirEtora EM EXErcÍcio do 7º crs/sEsPa: rENata BroNZE Mattos
Portaria N° 126 de 28 de Junho de 2021
NÚMEro dE diárias: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 16/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
572061961 / iraNEidE fErrEira dE JEsUs / 712.425.972-04
oBJEtiVo: ParticiPar da atiVidadE dE coNtrolE E caPtUra dE QUi-
rÓPtEros EM ProPriEdadEs da ZoNa rUral do MUNicÍPio E oNdE 
Há rEGistro dE aGrEssÃo Por MorcEGos EM aNiMais. Esta atiVi-

dadE sErá rEaliZada EM ParcEria coM o Gt ZooNosEs E faZ PartE 
do PlaNo EstadUal dE PrEVENÇÃo da raiVa HUMaNa E coNtrolE da 
raiVa aNiMal do 7° cENtro rEGioNal dE saÚdE.
dirEtora EM EXErcÍcio do 7º crs/sEsPa: rENata BroNZE Mattos
Portaria N° 127 de 28 de Junho de 2021
NÚMEro dE diárias: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 16/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
59135601 / Marco aUrElio Bastos faVacHo / 712.910.402-34
oBJEtiVo: ParticiPar da atiVidadE dE coNtrolE E caPtUra dE QUi-
rÓPtEros EM ProPriEdadEs da ZoNa rUral do MUNicÍPio E oNdE 
Há rEGistro dE aGrEssÃo Por MorcEGos EM aNiMais. Esta atiVi-
dadE sErá rEaliZada EM ParcEria coM o Gt ZooNosEs E faZ PartE 
do PlaNo EstadUal dE PrEVENÇÃo da raiVa HUMaNa E coNtrolE da 
raiVa aNiMal do 7° cENtro rEGioNal dE saÚdE.
dirEtora EM EXErcÍcio do 7º crs/sEsPa: rENata BroNZE Mattos
Portaria N° 128 de 28 de Junho de 2021
NÚMEro dE diárias: 11 diárias e meia Valor: r$ 2.729,87
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 05/07/2021 a 16/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
/ EUstoN carValHo da silVa / 107.527.732-91
oBJEtiVo: ParticiPar coMo aGENtE dE traNsPortE MarÍtiMo E flU-
Vial, No PErÍodo dE 05 a 16 dE JUlHo, da atiVidadE dE coNtrolE 
E caPtUra dE QUirÓPtEros EM ProPriEdadEs da ZoNa rUral do 
MUNicÍPio E oNdE Há rEGistro dE aGrEssÃo Por MorcEGos EM 
aNiMais. Esta atiVidadE sErá rEaliZada EM ParcEria coM o Gt 
ZooNosEs E faZ PartE do PlaNo EstadUal dE PrEVENÇÃo da raiVa HU-
MaNa E coNtrolE da raiVa aNiMal do 7° cENtro rEGioNal dE saÚdE.
dirEtora EM EXErcÍcio do 7º crs/sEsPa: rENata BroNZE Mattos

Protocolo: 673737

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 130 de 29 de JUNHo de 2021
objetivo: tratar de assuntos administrativos inerentes as demandas do 
8ºcrs no Nível central/sEsPa.
origem: BrEVEs/Pá BElÉM/Pa.
servidor (es): ana Ângela fialho felix, 4,5 diárias de 29/06 à 03/07/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 673619
Portaria Nº 131 de 29 de JUNHo de 2021
objetivo: receber capacitação do sistema de informações de agravos de 
Notificação - SINAN.
origem: BrEVEs/Pá - BElÉM/Pa.
servidor (es): cláudio daniel leão de Nazaré, 6,5 diárias de 04 à 
10/07/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 673621
Portaria Nº 132 de 29 de JUNHo de 2021
objetivo: realizar atividades do Programa de Entomologia em conjunto 
com os técnicos da coordenação Estadual de Entomologia.
origem: BrEVEs/Pá - cUrraliNHo/Pa.
servidor (es): Wanderley corrêa de araújo 11,5 diárias de 05 à 16/07/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 673622

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 04 de 28 de JUNHo de 2021
a dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/01/ 2021.
coNsidEraNdo o teor do Processo Nº 2021/567075
rEsolVE:
EXclUir a servidora Mary Glaucy chianca Neves. Matricula: 5295009. ; 
cargo: terapeuta ocupacional, da Portaria N° 148 de 28 de Maio de 2021, 
Publicada no Diário Oficial Nº 34.612 de 16 de Junho de 2021, protocolo n° 
667330, referente à concessão de diárias para o Município de itaituba no 
período de 14/06/2021 a 18/06/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEsPa/ 9° crs, 29 de Junho de 2021.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de saúde

Protocolo: 673538
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Portaria Nº 05 de 28 de JUNHo de 2021
a dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/01/ 2021.
coNsidEraNdo o teor do Processo Nº 2021/602485
rEsolVE:
EXclUir as servidoras Elizângela de sousa Gonçalves leal;
Matricula: 57207345/1. ; cargo: agente de Endemias e Mara lúcia
Moraes dos santos; Matricula: 541892921; cargo: Médico
Veterinário da Portaria N° 139 de 07 de Junho de 2021, Publicada no
Diário Oficial Nº 34.609 de 11 de Junho de 2021, protocolo n°
665651, referente à concessão de diárias para o Município de itaituba
no período de 10/06/2021 a 16/06/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEsPa/ 9° crs, 29 de Junho de 2021.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de saúde

Protocolo: 673540

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria de desiGNaÇÃo
Portaria N° 02/2021 - santarém, 07 de Maio de 2020.
a diretora do 9° centro regional de saúde desta sEsPa, usando atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria N° 072/2021 de 13 de 
Janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do estado nº 34.459 de 14 de 
Janeiro de 2021.
considerando a resolução ciB/sUs/Pa n° 186 de 19 de outubro de 2011 
que altera o regimento interno da comissão intergestores regionais Bipar-
tite - CIB/PA especialmente o artigo 6° parágrafos 1° e 2° que define que 
a composição das comissões intergestores regionais do sistema Único de 
saúde do Pará,
resolve:
art. 1° - Nomear os representantes (titulares e suplentes) da comissão 
intergestores regional do tapajós - cirt/sUs/9°crs/ sEsPa constituída 
por 11 (onze) membros, sendo 06 (seis) secretários Municipais de saúde 
e 5 (cinco) integrantes da representação estadual composto por diretores 
do nível central e regional.
01 - titular: aline Nair liberal cunha - diretora 9° crs/santarém
suplente: ragner Borgia Junott- técnico 9° crs
02 - titular: Nairsen Batista Mota - diretora da doca/9° crs
suplente: irnando siqueira da trindade- técnico 9° crs/sEsPa
03 - titular: Guilherme Neves de Mesquita - facilitador do Nível central
04 - titular: Elizangela de sousa Gonçalves leal - diretora da divisão de 
Endemias 9° crs
suplente – Nesildo oliveira Pinto - técnico Endemias
05 - titular: iglea thaiana silva fontinelles - diretora técnica 9° crs
suplente irlana siqueira de sousa - técnico 9° crs
06 – Maria da fé santiago santos - secretária Municipal de saúde de aveiro
07 – iamax Prado custódio - secretário Municipal de saúde de itaituba
08 – alan Marcelo simon - secretário Municipal de saúde de Jacareacanga
09 – Eliane Borges Pereira da silva - secretária Municipal de saúde de 
Novo Progresso
10 – francisca soares schommer - secretária Municipal de saúde de rurópolis
11 - francelli rustick Baú - secretária Municipal de saúde de trairão
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
aline Nair liberal cunha
PrEsidENtE da cirBa/sUs/9ºcrs/sEsPa

Protocolo: 673580
Portaria de desiGNaÇÃo

Portaria N° 01/2021 - santarém, 07 de Maio de 2021.
a diretora do 9° centro regional de saúde desta sEsPa, usando atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria N° 072/2021 de 13 de 
Janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do estado nº 34.459 de 14 de 
Janeiro de 2021.
considerando a resolução ciB/sUs/Pa n° 186 de 19 de outubro de 2011 
que altera o regimento interno da comissão intergestores regionais Bi-
partite - CIB/PA especialmente o artigo 6° parágrafos 1° e 2° que define 
a composição das comissões intergestores regionais do sistema Único de 
saúde do Pará,
resolve:
art. 1° - Nomear os representantes (titulares e suplentes) da comissão 
intergestores regional Baixo amazonas - cirBa/ sUs/9°crs/sEsPa cons-
tituída por 19 (dezenove) membros, sendo 14 (quatorze) secretários Mu-
nicipais de saúde e 5 (cinco) integrantes da representação estadual com-
posto por diretores do nível central e regional.
01 - titular: aline Nair liberal cunha- diretora 9° crs/santarém
suplente: ragner Borgia Junott - assistente de direção 9° crs
02 - titular: Nairsen Batista Mota - diretora da doca/9° crs
suplente: irnando siqueira da trindade- técnico 9° crs/sEsPa
03 - titular: Guilherme Neves de Mesquita - facilitador do Nível central
04 - titular: - Elizangela de sousa Gonçalves leal diretor da divisão de 
Endemias 9° crs
suplente – Nesildo oliveira Pinto - técnico Endemias
05 - titular: iglea thaiana silva fontinelles- diretora técnica 9° crs
suplente: irlana siqueira de sousa- técnico 9° crs
06 – Edizangela Marinho Maia - secretária Municipal de saúde de alenquer
07 – Elza Vitorina da silva feitosa – secretária Municipal de saúde de almeirim
08 – José ocivaldo da silva feitosa - secretária Municipal de saúde de Belterra
09 – christiane alessandra lopes de sousa - secretária Municipal de saúde de curuá
10 – Maria Edilza farias feijó - secretária Municipal de saúde de faro

11 – adaias ramos Batista Neto – secretária Municipal de saúde de Juruti
12 – Glayton Jean da silva rodrigues – secretária Municipal de saúde de 
Mojui dos campos
13 – Glaudia Valena almeida dos santos – secretária Municipal de saúde 
de Monte alegre
14 – ana Elza de andrade tavares – secretária Municipal de saúde de Óbidos
15 – raiane souza santos – secretária Municipal de saúde de oriximiná
16 – Gilberto Bianor dos santos Paiva – secretário Municipal de saúde de Placas
17 – abraão Pereira do Nascimento – secretário Municipal de saúde de Prainha
18 – Vânia Maria azevedo Portela – secretário Municipal de saúde de santarém
19 – Erilson dos santos Guerreiro – secretária Municipal de saúde de terra santa
aline Nair liberal cunha
PrEsidENtE da cirBa/sUs/9ºcrs/sEsPa

Protocolo: 673588

diÁria
.

diárias
Portaria Nº 167 de 24 de Junho de 2021
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar inspeção na UBs de 
Moju do Belarmino.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Mojui dos campos Pa – Brasil
Período: 01/07/2021 a 02/07/2021 / N° de diária: 2 Meias diárias
servidor:
Edinaldo de souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 673441
diÁrias
Portaria Nº 166 de 24 de Junho de 2021.
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
oBJEtiVo: realizar inspeção na UBs de Moju do Belarmino.
origem: santarém/ Pa- Brasil.
destino: Mojuí dos campos/Pa – Brasil.
Período: 01/07/2021 a 02/07/2021 / N° de diária: 2 meias diárias
servidores:
irlana siqueira de souza
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeiro.
Miraildes rêgo de sousa
cPf: 324.277.862-68
Matrícula: 59011291
cargo: técnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 673444

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 002 de 07 de Maio de 2021
a comissão intergestores regional do Baixo amazonas, no uso de suas 
atribuições legais e competências regimentais e;
considerando a resolução ciB Nº 186, de 19/10/11, artigo 8º, inciso Xi, 
que define como competência da Comissão Intergestores Regional a apro-
vação de projetos de implantação/expansão das Estratégias de agente co-
munitário de saúde e saúde da família/saúde Bucal, centros de atenção 
Psicossocial-caPs e Núcleos ampliados da atenção Básica-Nasf-aB.
Considerando a Portaria Nº 837 de 09 de Maio de 2014 que redefine o ar-
ranjo 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 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 importância de ampliar e qualificar o acesso das popula-
ções ribeirinhas, dispersas e distantes no território brasileiro, às ações e 
serviços da atenção Básica, atendendo as reais necessidades de saúde do 
usuário;
considerando o Parecer técnico favorável do departamento da atenção 
Básica do 9º crs-sEsPa para a mudança de tipologia da Equipe saúde 
da família para Equipe saúde da família ribeirinha ampliada, com saúde 
Bucal-Modalidade i, da Unidade Básica de saúde aida costa Barbosa.
considerando ainda, a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional da região do Baixo amazonas, em reunião ordinária ocorrida em 
07/05/2021, constante em ata.
rEsolVE:
art. 1º- aprovar a mudança de tipologia da Equipe saúde da família para 
Equipe saúde da família ribeirinha ampliada, com saúde Bucal-Modalida-
de i, vinculada ao cNEs: 2331640 da Unidade de referência aida costa 
Barbosa do município de faro-Pa, mais equipe ampliada (01 Enfermeiro, 
01 assistente social, 11 técnicos em Enfermagem, 12 microscopistas e 01 
técnico em saúde Bucal), 04(quatro) embarcações de pequeno porte e 
03(três) Unidades de apoio (satélites).
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art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
santarém-Pa, 07 de Maio de 2021.
aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de saúde
Presidente da cirBat
Vânia Maria azevedo Portela
secretária Municipal de saúde de santarém

Protocolo: 673567
resoLUÇÃo Nº 001 de 07 de Maio de 2021
a comissão intergestores regional do Baixo amazonas, no uso de suas 
atribuições legais e competências regimentais e;
considerando a resolução ciB Nº 186, de 19/10/11, artigo 8º, inciso Xi, 
que define como competência da Comissão Intergestores Regional a apro-
vação de projetos de implantação/expansão das Estratégias de agente co-
munitário de saúde e saúde da família/saúde Bucal, centros de atenção 
Psicossocial-caPs e Núcleos ampliados da atenção Básica-Nasf-aB.
Considerando a Portaria Nº 837 de 09 de Maio de 2014 que redefine o ar-
ranjo 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 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 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 o Parecer técnico favorável do departamento da atenção 
Básica do 9º crs-sEsPa para a adequação da Equipe saúde da família 
ribeirinha –Unidade Básica de saúde do aibi, com ampliação de microsco-
pistas e técnicos em enfermagem.
considerando ainda, a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional da região do Baixo amazonas, em reunião ordinária ocorrida em 
07/05/2021, constante em ata.
rEsolVE:
art. 1º-aprovar a adequação da Equipe saúde da família ribeirinha, vin-
culada à Unidade Básica de saúde do aibi-cNEs: 6282571 para mais 10(dez) 
microscopistas e 03(três) técnicos em enfermagem do município de faro-Pa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
santarém-Pa, 07 de Maio de 2021.
aline Nair liberal cunha
diretora- 9º centro regional de saúde
Presidente da cirBat
Vânia Maria azevedo Portela
secretária Municipal de saúde de santarém

Protocolo: 673571

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº271/2021 de 25 de JUNHo de 2021.
o diretor do 10º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 583/2019 –ccG de 18/01/2019, publicado o 
Diário Oficial do Estado nº 33.785 de 21 /01/ 2019.
rEsolVE:
i – dEsiGNar o servidor iraldo florÊNcio da silVa, Matricula cargo: 
de assistENtE dE cENtro rEGioNal, nomeado pela Port. Nº 999/2019-
ccG dE 24/01/2019 lotado 10° crs/sEsPa altaMira/Pa responder pela 
direção Geral do 10º centro regional de saúde/sEsPa, no período de 28  
de junho/2021 a 02 de julho/2021. Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua assinatura.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica,
altamira-Pa, 25 dE JUNHo dE 2021.
MaUrÍcio MiraNda do NasciMENto
diretor do 10º crs/altamira

Protocolo: 673530
Portaria Nº272/2021 de 25 de JUNHo de 2021.
o diretor do 10º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 583/2019 –ccG de 18/01/2019, publicado o 
Diário Oficial do Estado nº 33.785 de 21 /01/ 2019.
rEsolVE:
i – dEsiGNar a servidora PaUla KEllY soUZa da silVa, Matricula: 
57234801 cargo: de assistENtE social, contratada, lotado 10° crs/
sEsPa altaMira/Pa para responder pela direção da diVisÃo doca do 

10º centro regional de saúde/sEsPa, no período de 01 de julho a 30 de julho 
de 2021, em substituição a titular sUElEN MacHado dos saNtos, matrícula 
no 5927849/2, que se irá entrar em gozo de férias regulamentares.
 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica,
 altamira-Pa, 25 dE JUNHo dE 2021.
MaUrÍcio MiraNda do NasciMENto
diretor do 10º crs/altamira.

Protocolo: 673532

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria nº 336 de 29 de Junho de 2021.
Nome: salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: divino de sousa Espindula.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 504755.
cPf: 246.720.762-53.
Período: 05 à 07.07.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: santa Maria das Barreiras.
objetivo: acompanhar equipe da Vigilância sanitária do Nível central em tra-
balhos nas barreiras sanitárias, bem como orientações com equipes municipais.
ordenado de despesa: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/
sEsPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 673561

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 086/2017-HoL
data assinatura:30/06/2021
Processo nº: 2021/23172
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022
Valor total do aditivo: de r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado tElEcoM-sHoPiNG da tElEfoNia ltda
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral

Protocolo: 673584

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 384/2021– GaB/dG/HoL.
o dirEtor GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/487223 de 
07/05/2021.
r E s o l V E:
i – dEsiGNar a partir de 07/05/2021, o servidor PaUlo cardoso soa-
rEs, Médico, matrícula nº 5393434/3, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Clínica Cirúrgica Oncológica 
deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a 07/05/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 28 de junho de 2021.
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral do Hol

Protocolo: 673597
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Portaria Nº 383/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirEtor GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado nº doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº2021/233674de 
01/03/2021.
rEsolVE:
i – distratar, a pedido a partir de 03/03/2021, a servidora BrUNa VEN-
tUriEri,Médico, matrícula nº55951709/1, lotada nadivisão de diagnosti-
co Por Imagem – DDI (Ultrassonografia), admitida sob o regime das Leis 
complementares 007/91 e 77/2011 – servidor temporário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de março de 2021.
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral do Hol

Protocolo: 673592
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HosPital oPHir loYola - PaE
Processo: 2020/777487
Valor: r$ 2.230,02
Justificativa: o valor de R$ 2.230,02 (dois mil, duzentos e trinta reais e dois 
centavos), para pagamento de verbas rescisórias da ex-servidora Maria 
do socorro dE alMEida sMitH, distratada a pedido em 02.09.2019, 
como dEa/2019.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3390.92 - fonte: 0103 – ação: 231696
ordenador de despesa: JoEl MoNtEiro dE JEsUs

Protocolo: 673631
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne01142
Valor: r$ 15.000,00
data de Emissão: 22/06/2021
Processo nº 2020/284646
origem: Pregão Eletrônico nº 069/2020
objeto: fornecimento de solução Parenteral de Grande Volume Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: HalEX istar iNdÚstria farMacÊUtica s/a.
cNPJ: 01.571.702/0001-98
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 673675
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne01143
Valor: r$ 9.968,00
data de Emissão: 22/06/2021
Processo nº 2020/284646
origem: Pregão Eletrônico nº 069/2020
objeto: fornecimento de solução Parenteral de Grande Volume Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: cristalfarMa coMÉrcio rEPrEsENtaÇÃo iMPortaÇÃo E 
EXPortaÇÃo ltda.
cNPJ: 05.003.408/0001-30
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 673701
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne01144
Valor: r$ 142.762,68
data de Emissão: 22/06/2021
Processo nº 2020/284646
origem: Pregão Eletrônico nº 069/2020
objeto: fornecimento de solução Parenteral de Grande Volume Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: farMacE iNdÚstria QUÍMico farMacÊUtica cEarENsE ltda.
cNPJ: 06.628.333/0001-46
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 673732
Portaria Nº 387/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirEtor GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram
conferidas pelo decreto de 14/01/2021 publicado no doE n° 34.461 de 
15/01/2021 e;
coNsidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da
jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
coNsidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/23929 de 
08/01/2021.
rEsolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/05/2021, de 
acordo com a legislação
Vigente, no percentual de 50% sobre o salário base, a servidora aNa dE 
NaZarE fErrEira
aZUlai, assistente administrativo, matrícula n° 57230863/2, pertencente 
ao Quadro de Pessoal
ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e
não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou provento do(a) 
servidor(a).
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 28 de junho de 2021.
JoEl MoNtEiro dE JEsUs
diretor Geral do Hol

Protocolo: 673513

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
servidor (a): JosE alVEs dE lEMos NEto
id. fUNcioNal:5955321/2
ato: termo de distrato
término de Vinculo: 30/06/2021
tipo de Vinculo: contrato temporário
Motivo: o PrEsidENtE No Uso dE sUas atriBUiÇÕEs
Órgão: fundação santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2021/655124
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Belém, 24 de junho de 2021.

Protocolo: 673488
extrato de termo de distrato
servidor (a): GaBriElla silVa dE soUZa
id. fUNcioNal:5955119/2
ato: termo de distrato
término de Vinculo: 30/06/2021
tipo de Vinculo: contrato temporário
Motivo: o PrEsidENtE No Uso dE sUas atriBUiÇÕEs
Órgão: fundação santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2021/655124
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Belém, 24 de junho de 2021.

Protocolo: 673491
extrato de termo de distrato
servidor (a): aNtoNio BENtEs dE fiGUEirEdo JUNior
id.fUNcioNal:5955137/2
ato: termo de distrato
término de Vinculo: 30/06/2021
tipo de Vinculo: contrato temporário
Motivo: o PrEsidENtE No Uso dE sUas atriBUiÇÕEs
Órgão: fundação santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2021/655124
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Belém, 24 de junho de 2021.

Protocolo: 673486

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 516/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNsidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/627849;
r E s o l V E:
coNcEdEr, à servidora MElissa Brito loPEs dE Barros, id.funcio-
nal nº 55585834/2, Médica com Especialidade, lotada na coordenação 
de saúde do trabalhador, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem 
usufruídos no período de 01/07/2021 a 30/07/2021, referente ao triê-
nio 27/04/2013 a 26/04/2016.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 28 de Junho de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 673977
Portaria Nº 522/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNsidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/461129;
r E s o l V E:
coNcEdEr, à servidora Maria do socorro MoUta dE oliVEira sil-
Va, id.funcional nº 54195004/1, Médica, lotada na Gerência do complexo 
ambulatorial, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/07/2021 a 30/07/2021, referente ao triênio 29/12/2014 a 
28/12/2017.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 28 de Junho de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 673981
Portaria Nº 517/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNsidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/407152;
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r E s o l V E:
coNcEdEr, à servidora carMEM lEal dE siQUEira,id. funcional 
nº 5173213/1, agente de saúde, lotada na coordenação de Urgência e 
Emergência obstétrica , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem 
usufruídos no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triê-
nio 26/04/2003 a 25/04/2006.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 28 de Junho de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 673991

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 510/2021 – caPe/GP/FscMP, de 25 de JUNHo de 2021.
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNsidEraNdo o termos da tramitação do Processo nº 2021/675387;
rEsolVE:
1. torNar sEM EfEito,a contar de 02/06/2021, a Portaria nº 365/2020 – 
GaPE/GP/fscMP, publicada no doE Nº 34.272, de 03/07/2020, que desig-
nou o servidor daNilo costa MorEira, id. funcional nº 5955691/1, para 
responder pela assessoria de controle interno - asci desta fundação;
2. dEsiGNar,a servidora MarcEla riBEiro PadiNHa, id. funcional 
nº 5914643/5, para responder pela assessoria de controle interno - 
asci desta fundação, a contar de 02/06/2021, até ulterior deliberação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 25 de junho de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 673492

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 39/2021-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 públi-
co que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 12/07/2021 
às 09:30 (Horário Brasília/df) - tipo Menor Preço por item.
oBJEto: “aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE ProdUÇÃo dE iMaGEM E 
VÍDEO” para FSCMP, conforme especificações e quantidades constantes do 
termo de referência - anexo i deste 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 (http://
www.comprasnet.gov.br/)
Belém/Pa, 29 de junho de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fscMP

Protocolo: 673851

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 509/2021-caPe/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E s o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares ao servidor Maria da coNsola-
ÇÃo MoNtEiro da silVa, cargo de Nutricionista, lotação assistên-
cia Nutricional, Matrícula Nº 5637767/2, no período de 16/07/2021 
a 30/07/2021, referente ao exercício de 2020, no período aquisiti-
vo de 31/03/2020 a 30/03/2021 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 25 de Junho de 2021
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 673376

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 463/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 74964
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Kelly de Nazaré rodrigues do 
Nascimento oliveira, matricula n° 5894683/1, cargo de técnico Patologia 
clínica, lotada (o) na (o), Gerência de distribuição de Produtos Hemote-

rápicos, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
HEMoPa, a contar de 08 a 12 de março de 2021, laudo Nº 74964.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673747
Portaria nº 462/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 74963
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) rubenilson caldas Valois, ma-
tricula n° 54194880/2, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), Gerência 
de Hemovigilância e supervisão, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 20 de abril a 19 de maio de 
2021, laudo Nº 74963.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673742
Portaria nº 460/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 65580
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Norma sueli Mendes de olivei-
ra, matricula n° 5761905/3, cargo de técnico Patologia clínica, lotada (o) 
na (o), Gerência de análises clínicas, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 17 de outubro a 15 de 
dezembro de 2020, laudo Nº 65580.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673710
Portaria nº 461/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 68632
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Paula do Perpétuo socorro dos 
reis dantas, matricula n° 57198078/2, cargo de técnico de Enfermagem, 
lotada (o) na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de He-
moterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 09 de dezembro 
de 2020 a 07 de janeiro de 2021, laudo Nº 68632.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673717
Portaria nº 467/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 71190
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Pedro reginaldo cavalcante 
de souza, matricula n° 54188943/2, cargo de assistente administrativo, 
lotada (o) na (o), coordenação de laboratórios, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 11 a 30 de 
novembro de 2020, laudo Nº 71190.
  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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673763
Portaria nº 468/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 71192
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Nadson Marques albuquer-
que de Brito, matricula n° 57227017/1, cargo de técnico de Enfermagem, 
lotada (o) na (o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, 
desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, 
a contar de 12 a 25 de novembro de 2020, laudo Nº 71192.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673767
Portaria nº 466/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 71191
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rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) cinthia Gabriela Mendes alen-
car da silva, matricula n° 57195667/1, cargo de agente administrativo, 
lotada (o) na (o), Gerência de Hematologia clínica, desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 09 a 22 de 
novembro de 2020, laudo Nº 71191.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673760
Portaria nº 465/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 71193
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) roseli das Graças da fonseca 
Garcia, matricula n° 5569737/3, cargo de técnico de Enfermagem, lotada 
(o) na (o), Gerência de triagem de doadores, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 23 a 30 de 
novembro de 2020, laudo Nº 71193.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673754
Portaria nº 464/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 74957
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) robervânia aguiar dos an-
jos, matricula n° 54188489/1, cargo de assistente social, lotada (o) na 
(o), Gerência de serviço social, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 23 a 31 de março de 2021, 
laudo Nº 74957.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673749
Portaria nº 458/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 70801
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Michelly conceição Monteiro 
da Gama Nascimento, matricula n° 57194896/1, cargo de farmacêutico 
Bioquímico, lotada (o) na (o), Gerência de imunogenética, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 21 
a 27 de janeiro de 2021, laudo Nº 70801.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673696
Portaria nº 459/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 69483
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) fabiana regina ribeiro carva-
lho, matricula n° 54188358/1, cargo de técnico Patologia clínica, lotada 
(o) na (o), Gerência de imunologia Eritrocitária, desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 09 a 15 de 
dezembro de 2020, laudo Nº 69483.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673705
Portaria nº 457/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 69286
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Paula do Perpétuo socorro dos 
reis dantas, matricula n° 57198078/2, cargo de técnico de Enfermagem, 
lotada (o) na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de He-
moterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 08 de fevereiro a 
09 de março de 2021, laudo Nº 69286.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673688

Portaria nº 456/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 69291
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) carmen Priscila ferreira farias, 
matricula n° 54196858/1, cargo de técnico de Patologia clínica, lotada (o) 
na (o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 12 a 23 de janeiro 
de 2021, laudo Nº 69291.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673676
Portaria nº 454/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 71038
rEsolVE,
i – conceder licença assistência (o) servidor (a) raimundo Edson dos 
santos Mendes, matricula n° 54188089/1, cargo de agente administrati-
vo, lotada (o) na (o), Gerência de triagem de doadores, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 18 
a 24 de dezembro de 2020, laudo Nº 71038.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673657
Portaria nº 455/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 70797
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) carmen Priscila ferreira farias, 
matricula n° 54196858/1, cargo de técnico de Patologia clínica, lotada 
(o) na (o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 28 de janeiro 
a 01 de fevereiro de 2021, laudo Nº 70797.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673661
Portaria nº 470/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 70804
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) carmelita da conceição Nasci-
mento, matricula n° 54188080/3, cargo de técnico Patologia clínica, lota-
da (o) na (o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta 
fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a 
contar de 07 a 20 de janeiro de 2021, laudo Nº 70804.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673776
Portaria nº 469/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 70795
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Monica da silva cagni, matri-
cula n° 57226331/1, cargo de técnico de Enfermagem, lotada (o) na (o), 
Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, a contar de 27 de janeiro a 02 de fevereiro 
de 2021, laudo Nº 70795.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673772
Portaria nº 471/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 74954
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rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) aldacir da silva aguiar, ma-
tricula n° 7000456/1, cargo de auxiliar de administração, lotada (o) na 
(o), assessoria Jurídica, desta fundação centro de Hemoterapia e Hema-
tologia do Pará – HEMoPa, a contar de 04 a 18 de março de 2021, laudo 
Nº 74954.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673781
Portaria nº 477/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 318195
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) Maria aldenir silva costa, 
matricula n° 57226983/1, cargo de técnico de Enfermagem, lotada (o) na 
(o), Hemonúcleo de redenção, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 14 de outubro a 12 de dezem-
bro de 2020, laudo Nº 318195.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673788
Portaria nº 488/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho 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 Bizerra 
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 02 a 31 de julho 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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673791
Portaria nº 489/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 22 de junho de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 70803
rEsolVE,
i – conceder licença saúde (o) servidor (a) abraão Piza Galucio, matricula 
n° 54188496/1, cargo de Motorista, lotada (o) na (o), Gerência de trans-
portes, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
HEMoPa, a contar de 17 a 23 de janeiro de 2021, laudo Nº 70803.
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 22 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 673795

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato 004/2021 Processo 2021/333895
ForNeciMeNto de saNGUe e HeMocoMPoNeNtes
das PartEs: PrÓ-saÚdE – associaÇÃo BENEficENtE dE assiNtÊNcia 
social E HosPitalar - adMiNistradora do HosPital rEGioNal do 
sUdEstE do Pará “dr GEraldo M dE castro VEloso” MaraBá (coN-
trataNtE); fUNdaÇÃo cENtro dE HEMatoloGia E HEMotEraPia do 
Pará – HEMoPa (coNtratada).
do oBJEto: tem como objeto o fornecimento de sangue e componentes exa-
minados e liberados por parte do contratado, aos pacientes da contratante.
do PraZo: o presente contrato vigorará, pelo prazo de 18 (dezoito) me-
ses, contado da data da sua assinatura, podendo ao final deste prazo e 
segundo o interesse das partes que o subscrevem, ser renovado, mediante 
termo aditivo.
do Valor: sem valor estimado.
dotaÇÃo orÇaMENtária: sem fonte de recurso estimada.
do foro: Belém – Pará
data dE assiNatUra: 18 de junho 2021
assiNatUras:
daNilo oliVEira da silVa e EdUardo PortUGal MENEZEs – PrÓ-
saÚdE – associaÇÃo BENEficENtE dE assiNtÊNcia MENEZEs social 
E HosPitalar - adMiNistradora do HosPital rEGioNal do sUdEs-
tE do Pará “dr GEraldo M dE castro VEloso” MaraBá
PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra – fUNdaÇÃo HEMoPa.
ENdErEÇo do coNtratado E cEP: trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro 
Batista campos, cEP nº 66.033-000, Belém – Pa.

Protocolo: 673550

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 499/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/701580 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 673623
Nº da portaria: 498/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/701522 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 673620

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 497 de 29 de Junho  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 659595/2021.
rEsolVE:  conceder  diária(s)  ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar MaNUtENÇÕEs PrEVENtiVas E corrEtiVas, cali-
BraÇÃo E QUalifiÇÃo trMica EM EQUiPaMENtos  do HEMoNUclEo 
dE tUcUrUi/Pa/coNdUZir sErVidorEs no período de 05 a 08/07/2021.
daNiEl aUGUsto fErNaNdEs dE oliVEira, cPf: 244860512-20, aux.
operacional /GEMaN, Mat.: 3255212, 3,5 diarias, EdsoN dE MoraEs 
NasciMENto, cPf: 101120812-15, Motorista/GEtra, Mat.: 54189238, 
3,5 diarias e JorGE tEodoro sErrÃo dos saNtos, cPf: 082564702-
91, téc. refrig./GEMaN, Mar.; 3,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,   29 de  Junho  de  2021.
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 673460

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo das desPesas 2021Ne01174- 
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/487921- iNeXiGiBiLida-
de de LicitaÇÃo.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMatoloGia E HEMotEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: cEi coMErcio EXPortaÇÃo E iMPortaÇÃo dE MatE-
riais MÉdicos ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 40.175.705/0001-64 com sede na Estrada do Engenho d`agua, 
n°1248- anil,cEP.22.765-240 cidade de rio de Janeiro/rJ, neste ato repre-
sentado por seu representante legal fabio Machado ferreira, portador da 
cédula de identidade nº 92.984 oaB/rJ sob cPf de  nº 013.830.407-61, 
residente e domiciliado na rua Vicente leporaci n°100, aP.303-recreio dos 
Banderantes cidade do rio de Janeiro, doravante denominada coNtratada.
do oBJEto: o objeto do presente contrato é a aquisição de 01 “caNistEr 
slEEVEs –EstoJo EM isoPor Para Uso No sistEMa BioarQUiVo”
do PraZo: lotE UNico
dos rEcUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150788790000
fonte de recurso 0269001022
Natureza de despesa: 33903000
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 5.900,00 (cinco 
mil novecentos reais)
do fiscal: será responsável pela Gestão do contrato a servidora ana 
luísa langanke Pedroso Meireles,médica, responsável técnica pelo centro 
de Processamento Celular / CPC, tendo como fiscal do contrato a servido-
ra lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxarifado e 
Patrimônio.
do foro: Belém – Pará
data do EMPENHo: 16/06/2021
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
rosana santos Brandão - HEMoPa
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 673466
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eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2021Ne01172 
- Processo adMiNistratiVo Nº 2021/616047- disPeNsa de 
LicitaÇÃo.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMatoloGia E HEMotEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: NortE rEfriGEracao ltda (MatriZ E filiais), pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o 04.920.658/0001-72 com 
sede na travessa são Pedro, n° 165, comercio, cEP 66.023-570, Belém/ 
Pa, neste ato representado por seu representante legal Wilson luiz fadul 
teixeira, portador da cédula de identidade nº. 543.460 ssP/Pa sob o nº 
175.451.532-00, residente e domiciliado na rua Honório José dos santos, 
n°158 - cEP: 66.025-280, doravante denominada coNtratada
do oBJEto: o objeto do presente contrato é a aQUisiÇÃo dE 01 foGÃo 
a Gás E 02 saNdUicHEiras ElÉtricas, Para atENdEr as NEcEssida-
dEs do NÚclEo dE HEMotEraPia dE altaMira.
 
do PraZo: eNtreGa ÚNica e iNteGraL
dos rEcUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 875,00 (oitocen-
tos e setenta e cinco reais)
do fiscal: será responsável pela Gestão do contrato o servidor José Mil-
ton do Nascimento Neto, responsável pelo Núcleo de Hemoterapia de al-
tamira - Henal.
do foro: Belém – Pará
data do EMPENHo: 25/06/2021
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
rosana santos Brandão – HEMoPa
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 673509

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 205, de 14 de JUNHo 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 o Servidor Jorge Cleto Junior (matrícula nº 57234748), para fis-
calizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 166/2021 – GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA.
oBJEto: a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
referente à manutenção preventiva e calibração com deslocamento técnico 
para o equipamento médico hospitalar BoMBa iNJEtora dE coNtrastE, 
marca: MalliNcKrodt, modelo: oPtiVaNtaGE, localizada no setor sadt 
desta fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
ViGÊNcia: início em 14/06/2021 e término em 11/09/2021.
ProcEsso Nº 2021/87695
ModalidadE dE licitaÇÃo: inexigibilidade nº 10/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 673362

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 328 de 24 de JUNHo 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 o servidor Edney Mendes Pereira - Matrícula n°555897/2, para 
acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
 coNtrato Nº 251/2021 - ProMEdi distriBUidora dE ProdUtos 
HosPitalarEs ltda
coNtrato Nº 252/2021 - BlB ElEtrÔNica ltda

coNtrato Nº 253/2021 - coMaHo coMÉrcio dE MatEriais HosPita-
larEs ltda – EPP
coNtrato Nº 254/2021 - iNfraMEd solUÇÕEs tEcNoloGicas EirEli
oBJEto: aquisição em caráter UrGENtE de acessórios de equipamentos 
médico-hospitalares para atender a demanda de atendimentos da fHcGV.
ViGÊNcia: início em 24/06/2021 e término em 22/09/2021.
 ProcEsso: 2021/280558
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 86/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 673520

.

.

coNtrato
.

contrato Nº 252/2021
objeto: aquisição caráter UrGENtE de acessórios de equipamentos médi-
co hospitalares para atender a demanda de atendimentos da fHcGV.
Valor: r$ 17.000,00 (dEZEssEtE Mil rEais)
data de assinatura: 24/06/2021
Vigência. 24/06/2021 e término em 22/09/2021
dispensa n º 86/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 339030
fonte de recursos: 0269,0103,0261, 0149008950, 0349008587
origem do recurso: Estadual
Nome: BlB ElEtrÔNica ltda
Endereço: rua domingos Marreiros 738 - Umarizal
cEP: 66.035-210 Belém-Pa
telefone: (91) 3224-9800
E-mail: markeing@blb.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 673515
contrato Nº 251/2021
objeto: aquisição caráter UrGENtE de acessórios de equipamentos médi-
co hospitalares para atender a demanda de atendimentos da fHcGV.
Valor: r$ 31.146,90 (triNta E UM Mil, cENto E QUarENta E sEis rEais 
E NoVENta cENtaVos)
data de assinatura: 24/06/2021
Vigência. 24/06/2021 e término em 22/09/2021
dispensa n º 86/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 339030
fonte de recursos: 0269,0103,0261, 0149008950, 0349008587
origem do recurso: Estadual
NoME: ProMEdi distriBUidora dE ProdUtos HosPitalarEs ltda
Endereço: aV caldas JUNior Nº. 456, sala 02
ErEcHiM/rs - cEP: 99713-190
telefone: (54) 2106-1270 - (54) 2106-8340 - 9 9669-7278
E-mail: cotacao@promedisaude.com.br / comercial@promedisaude.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 673519
contrato 166/2021
objeto: a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
referente à manutenção preventiva e calibração com deslocamento técnico 
para o equipamento médico hospitalar BoMBa iNJEtora dE coNtrastE, 
marca: MalliNcKrodt, modelo: oPtiVaNtaGE, localizada no setor sadt 
desta fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor global de r$ 7.000,00 (sEtE Mil rEais)
data de assinatura: 14/06/2021
Vigência: início em 14/06/2021 e término em 11/09/2021
inexigibilidade nº 10/2021
orçamento: 2021
Programa de trabalho: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 0103
origem do recurso Estadual
contratado(s):
Nome: GUErBErt  iMaGEM do Brasil ltda
Endereço: aVENida PortUGal, 1100 – PartE c64 – itaPEVi/sP
cEP: 06696-060
telefone: (11) 99286-7481
ordenador: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 673352

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 57/FHcGV/2021
oBJEto: a presente licitação tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) ca-
mas Pré-Parto, Parto e Pós-Parto para atender a demanda de atendimentos 
do centro obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrEsa(s) VENcEdora(s):
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itEM EsPEcificaÇÃo QUaNt Valor GloBal VENcEdor

1.  

caMa Para PrÉ-Parto, Parto E PÓs-Parto: cabeceira 
removível em poliuretano injetado ou painéis em laminado 

melamínico; base com pés recuados e rodízios de 4” no 
mínimo totalmente revestida em material de alta resis-
tência; com bandeja ou base para guarda de materiais; 
estrado articulado em 3 secções revestido em material 
de alto impacto; movimentos trendelenburg, reverso 

de trendelenburg, elevação do dorso; elevação do leito. 
sistema de acionamento através de motores com comando 
elétrico. Grades laterais em poliuretano injetado ou painéis 
em laminado melamínico, movimentação para que fiquem 

acima e abaixo do leito.

04 r$ 58.700,00 r.c - MoVEis ltda

total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 57/fHcGV/2021:
r$ 58.700,00 (cinquenta e oito mil e setecentos reais).
Belém/Pa, 29 de Junho de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 673857

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 061/2021 -Hrc
a diretora do HosPital rEGioNal dE caMEtá, no uso de suas atribuições 
legais através da Portaria nº 704/2021 – cGc – de 06/05/2021, publicada 
no doE 34.576 de 07/05/2021.......
rEsolVE:
dEsiGNar, o servidor JUaNil dos saNtos MoNtEiro, Motorista, Matrí-
cula 57205456-1, para responder pelo setor de transporte deste Hospital 
regional de cametá, a contar de 11/06/2021.
dÊ ciÊNcia, rEGistra-sE, PUBlica-sE E cUMPra-sE.
cametá, 29/06/2021.
EliZEtE carValHo da VEiGa
diretora do H.r.c.
Portaria nº 704/2021 - cGc

Protocolo: 673906

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 298 de 28 de JUNHo de 2021
oBJEtiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital saNta MÔNica 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):
lEoNaN dos saNtos BENto – Mat. 57206685-1, Motorista
EUNicE costa dos saNtos Barroso – Mat. 57197013-3, tÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 18/06/2021
ordENador: MarcEla rodriGUEs dos saNtos
Portaria Nº 299 de 28 de JUNHo de 2021
oBJEtiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital oPHir loYola EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): BElÉM/Pa
sErVidor (Es):
lEoNaN dos saNtos BENto – Mat. 57206685-1, Motorista
cHristiNa aQUiNo foNtENEllE– Mat. 5878233-4, ENfErMEira
EUNicE costa dos saNtos Barroso – Mat. 57197013-3, tÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 3.5 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 19 À 22/06/2021
ordENador: MarcEla rodriGUEs dos saNtos

Portaria Nº 297 de 28 de JUNHo de 2021
oBJEtiVo: acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErVidor (Es):
cHristiNa aQUiNo foNtENEllE– Mat. 5878233-4, ENfErMEira
EUNicE costa dos saNtos Barroso – Mat. 57197013-3, tÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 14 À 15/06/2021
ordENador: MarcEla rodriGUEs dos saNtos
Portaria Nº 300 de 28 de JUNHo de 2021
oBJEtiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo /Pa
sErVidor (Es):
clEYdsoN aMoriM dE soUsa  – Mat. 54184847-1, Motorista
Maria taVarEs crUZ – Mat. 5088402-1, tÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 25/06/2021
ordENador: MarcEla rodriGUEs dos saNtos

Protocolo: 674044

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratificaÇÃo dE disPENsa dE licitaÇÃo Por cotaÇÃo ElEtroNica
HoMoloGaÇÃo
a diretora do Hospital regional de salinópolis resolve ratificar o termo 
de dispensa de licitação por cotação Eletrônica nº 003/2021/Hrs, refe-
rente à aquisição EM caratEr EMErGENcial de MatErial dE coNsUMo: 
MatErial tEcNico HosPitalar, para atender pelo período de 03 meses, 
as necessidades do cENtro dE disPENsaÇao HosPitalar/cdH/Hrs, de 
acordo com as especificações e quantidades constantes no Edital e Anexo 
i que integra este documento, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas neste instrumento e no termo de referência:
Valor total da contratação: r$ 213.451,62 (duzentos e treze mil quatro-
centos e cinqüenta e um reais e sessenta e dois centavos).
salinópolis(Pa), 29/06/2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de salinópolis

Protocolo: 674009

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Por cotaÇÃo eLetroNica 
Nº 003/2021/Hrs
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio do HosPital rEGioNal dE saliNoPolis/sEsPa, inscrito 
no cNPJ/Mf sob o nº 05.054.929/0001-17, e as empresas, abaixo relacio-
nadas, pessoas jurídicas, inscritas em seus respectivos nº cNPJ/Mf:
EMPrEsas VENcEdoras:
• ALFAMED COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 02.275.673/0001-80
• BF COELHO EIRELI – 28.780.876/0001-17
• NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA – CNPJ: 
05.048.534/0001-01
• POLYMEDH.EIRELI – CNPJ: 63.848.345/0001-10
do oBJEto: aquisição EM caratEr EMErGENcial de MatErial dE coN-
sUMo: MatErial tEcNico HosPitalar, para atender pelo período de 03 
meses, as necessidades do cENtro dE disPENsaÇao HosPitalar/cdH/
HRS, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo 
i que integra este documento.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificatiVa dE disPENsa dE licita-
ÇÃo: decreto nº. 2.168 de 10 de março de 2010, alterado pelo decreto 
Estadual nº 856 de 24 de Junho de 2020, em seu art. 2º, o qual institui o 
sistema de cotação eletrônica de preços para aquisição de bens e contra-
tação de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do 
valor previstas nos incisos i e ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal 
nº. 8.666/93 realizará cotaÇÃo ElEtrÔNica que será regida pela lei nº. 
8.666/1993 e suas alterações vigentes, decreto Estadual nº 856 de 24 de 
Junho de 2020 que alterou o decreto nº. 2.168 de 10 de março de 2010, 
decreto Estadual n° 2.069 de 20 de fevereiro de 2006, a resolução nº. 
001/2010 e 01/2012 e demais exigências previstas neste edital.
Valor total da coNtrataÇÃo: r$ 213.451,62 (duzentos e treze mil 
quatrocentos e cinqüenta e um reais e sessenta e dois centavos).
rEcUrsos orÇaMENtários:
Gestão/Unidade: EstadUal
PtrEs: 10302150782880000
foNtE dE rEcUrsos (sUs): 0132000000 / 0332000000
foNtE dE rEcUrsos (fEs): 0103000000
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NatUrEZa dE dEsPEsa: 339030
PlaNo iNtErNo: 1040008288c
ordENador rEsPoNsáVEl: lUaNa KEllY NoroNHa loiola (dirEtora 
do HosPital rEGioNal dE saliNoPolis).
foro: saliNoPolis – Estado do Pará.
data: 29/06/2021.
João Paulo Batista arnour
coordenador de compras/Hrs

Protocolo: 674025

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria Nº 122 de 23 de JUNHo 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 137/2021-dirtEc, anexo ao 
PaE nº 2021/671134;
rEsolVE:
sUsPENdEr, o usufruto de férias da servidora Yara do socorro saN-
tos da silVa, id. funcional nº 80846070/2, ocupante do cargo em co-
missão de Gerente, referente ao exercício de 01.05.2019 a 30.04.2020, 
concedido no período de 01 a 30.07.2021, concedido por meio da Portaria 
nº 086 de 03.05.2021, publicada na errata no Diário Oficial do Estado nº 
34.602 de 02.06.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GaBiNEtE do dirEtor adMiNistratiVo E fiNaNcEiro, 23/06/2021
fraNcisco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 124 de 25 de JUNHo de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe fo-
ram delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada 
no doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 98 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e ainda os termos do PaE nº 
2021/586370;
considerando que o servidor carlos antônio duarte rodrigues, gozou 
sua licença prêmio por 15 (quinze) dias do triênio 2008/2011 e ficando 
restante 45 (quarenta e cinco) dias, concedido por meio da Portaria nº 
39/03.03.2020, publicada no doE nº 34.135 de 05.03.2020;
resolve:
coNcEdEr ao servidor carlos aNtoNio dUartE rodriGUEs id. fun-
cional nº 2024187/1, ocupante do cargo de Engenheiro civil, lotado na 
diretoria técnica de transportes, 45 (quarenta e cinco) dias de licença 
prêmio no período de 07.07 a 20.08.2021, referente ao triênio 05/07/2008 
a 04/07/2011.
Portaria Nº 125 de 25 de JUNHo de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe fo-
ram delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada 
no doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 98 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e ainda os termos do PaE nº 
2021/586370;
resolve:
coNcEdEr ao servidor carlos aNtoNio dUartE rodriGUEs id. funcio-
nal nº 2024187/1, ocupante do cargo de Engenheiro civil, lotado na direto-
ria técnica de transportes, 60 (sessenta) dias de licença prêmio no período 
de 21.08 a 19.10.2021, referente ao triênio 05/07/2011 a 04/07/2014.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 25/06/2021
fraNcisco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 673679

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Processo Nº. 2021/319312
Nº do contrato: 020/2021
objeto: Prestação de serviços por meio de Pacote de serviços dos cor-
rEios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, 
quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produ-
tos e utilização dos diversos serviços dos corrEios por meio dos canais 
de atendimento disponibilizados.
Valor total: r$ 90.000,00 (noventa mil reais).
data da assinatura: 28/06/2021.
Prazo: 60 (sessenta) meses.
dispensa de licitação: 02/2021.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 29101, Programa de 
trabalho: 26.112.1297.8338, Natureza da despesa: 339039, fonte de re-
curso: 0101000000, origem do recurso: tesouro, Pi: 4120008338c.
dados da coNtratada: Nome: EMPrEsa BrasilEira dE corrEios E 
tElÉGrafos - cNPJ: 34.028.316/0018- 51.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 673771

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo coNtratUaL
Processo Nº 2018/87087  aNeXo: 2021/436800
Nº do coNtrato: 36/2018
JUstificatiVa: o presente termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao 
contrato de Empreitada nº. 36/2018, decorrente da solicitação feita pela 
empresa contratada, Manifestação técnica, Manifestação Jurídica, devida-
mente autorizada pelo secretário de Estado de transportes, com funda-
mentado no art. 57, ii da lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 22/06/2021  . tÉrM. ViG.: 21/06/2022.
PraZo: 12 (doze) meses.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
trabalho: 26.782.1486.7433; Natureza da despesa: tesouro; fonte do re-
curso: 0126.
data da assiNatUra: 21/06/2021.
coNtratada: ENGEBraYf ENGENHaria ltda – EPP  . cNPJ: 
02.311.066/0001-05.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira, sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 673780

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 020/2021.
oBJEto: restauração da rodovia Pa-483, trecho: Entronc. Pa-481 / rota-
tória do acesso da alunorte com extensão de 2,90 Km na região de inte-
gração tocantins, sob jurisdição do 4º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 09/07/2021, de segunda a sexta-
feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante Barroso, 
nº 3639, Bairro: souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível no site da 
sEtraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública e licitações.
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: Victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 18/08/2021.
Hora de abertura: 10:00 horas.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira
Belém, 29 de junho de 2021.

Protocolo: 673686
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 021/2021.
oBJEto: restauração da rodovia Pa-279 lote ii, trecho: Perim. Urb. de 
água azul do Norte / tucumã, com extensão de 83,00 Km, na região de 
integração araguaia, sob jurisdição do 6º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 12/07/2021, de segunda a sexta-feira 
na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante Barroso, nº 
3639, Bairro: souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível no site da 
sEtraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública e licitações.
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: Victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da sEtraN.
data de abertura:19/08/2021.
Hora de abertura: 10:00 horas.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira
Belém, 29 de junho de 2021.

Protocolo: 673700
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 019/2021.
oBJEto: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, de estrutura 
mista (aço e concreto), sobre o rio fresco, (480,00m x 10,00m), localiza-
da na Pa-279, trecho: distrito de taboca / são felix do Xingu, no Município 
de são felix do Xingu, na região de integração do araguaia, sob jurisdição 
do 6º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 05/07/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública 
e licitações.
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: Victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 17/08/2021.
Hora de abertura: 10:00 horas.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira
Belém, 29 de junho de 2021.

Protocolo: 673711
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aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 022/2021.
oBJEto: restauração, recuperação e conservação Emergencial na rodo-
via Pa-150, no sub trecho: Goianésia do Pará (Entroncamento Pa 263) – 
Morada Nova (Entroncamento Br 222 - Marabá), na região de integração 
do lago de tucuruí, sob a jurisdição do 5º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 13/07/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública 
e licitações.
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá 
comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
responsável pelo certame: Victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da sEtraN.
data de abertura: 26/08/2021.
Hora de abertura: 10:00 horas.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira
Belém, 29 de junho de 2021.

Protocolo: 673719

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 008/2021.
oBJEto: serviços de implantação de acostamento e restauração do pavi-
mento da Pa-318, trecho: Entronc. Pa-136 (curuçá) / Praia de Marudá, na 
região de integração do Guamá, sob a Jurisdição do 1° Núcleo regional.
a secretaria de Estado de transportes – sEtraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da concorrência 
Pública nº 008/2021 – sEtraN.
1ª Classificada: CONSTRUTORA JUMBO LTDA.
Valor: r$ 15.452.339,29 (Quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e dois 
mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de abertura das Propostas fi-
nanceiras encontra-se à disposição dos interessados, na sala da comissão 
Permanente de licitação da sEtraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 
1º andar – souza – Belém/Pa.
Belém, 29 de junho de 2021.
Victor rocHa dE soUZa - Presidente da c.P.l - sEtraN

Protocolo: 673850

diÁria
.

Portaria nº 121 de 21 de junho de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar os serviços de Pavimentação no município de soure.
origem: Belém
destino(s): soure
servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 22 a 23/06/2021
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 673692

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 123 de 25 de JUNHo 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, publica-
da 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 aGosto/2021, conforme relação anexa.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 25/06/2021.
fraNcisco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro
anexo da Portaria nº 123 de 25 de Junho de 2021

Nº MatricUla NoME PErÍodo aQUisitiVo PErÍodo dE GoZo
1 3275981/1 PaUlo sErGio dos saNtos NEVEs 15.10.2019 a 14.10.2020 02/08 a 31/08/2021
2 5926310/4 tHaNYsE KaroliNE silVa PEssoa 03.08.2020 a 02.08.2021 05/08 a 03/09/2021
3 57191423/4 cassia KoUrY BarBalHo 23.08.2020 a 22.08.2021 24/08 à 22/09/2021
4 3274632/1 Katia Maria corrEa da coNcEicao 02.08.2020 a 01.08.2021 03/08 à 01/09/2021
5 5011027/1 dJalMa Brito fErrEira 11.03.2019 a 10.03.2020 02 a 31/08/2021
6 3274578/1 roNaldo fUrtado PEssoa 02.08.2020 a 01.08.2021 03/08 à 01/09/2021
7 3276775/1 Marcos aNtoNio BorGEs GoNÇalVEs 11.06.2020 a 10.06.2021 02 à 31/08/2021
8 3274918/1 fErNaNdo HENriQUE dE soUZa costa 15.06.2020 a 14.06.2021 02 à 31/08/2021

9 3275884/1 MarGarida aNtoNia GElaBErt rEGo 12.03.2020 a 11.03.2021 02/08 à 01/09/2021

10 2032376/1 aJaX GoMEs da PaiXao 02.08.2020 a 01.08.2021 03/08 a 01/09/2021

11 2033518/1 carlos alBErto fErrEira da silVa 15.01.2019 a 14.01.2020 02 à 31/08/2021
12 2045800/1 ElEotErio Garcia MoNtEiro 01.07.2019 a 30.06.2020 02 à 31/08/2021
13 2046067/1 orlaNdo BEZErra dE araUJo 01.07.2019 a 30.06.2020 02 à 31/08/2021
14 2037572/1 arliNdo soUsa filHo 17.06.2020 a 16.06.2021 02 à 31/08/2021
15 2037688/1 cEZario raMos dE alMEida 02.08.2014 a 01.08.2015 03/08 à 01/09/2021
16 2034271/1 EliElsoN cHaVEs carValHo 01.06.2020 a 31.05.2021 02 à 31/08/2021
17 2037904/1 fraNcisco MartiNs da costa 01.08.2020 a 31.07.2021 02 à 31/08/2021
18 2034700/1 JosE doMilsoN GoMEs da costa 17.06.2020 a 16.06.2021 02 à 31/08/2021
19 2038676/1 JosE Maria da silVa 01.08.2020 a 31.07.2021 02 à 31/08/2021
20 2038404/1 JosiEr corrEa alVEs 02.08.2020 a 01.08.2021 03/08 a 01/09/2021
21 2040433/1 lUiZ fErNaNdEs dE frEitas 02.08.2020 a 01.08.2021 03/08 à 01/09/2021
22 2039176/1 raiMUNdo lUcio dE oliVEira 11.02.2020 a 10.02.2021 02 à 31/08/2021
23 2049201/1 NEtoNias da silVa lira 12.07.2020 a 11.07.2021 02 a 31/08/2021
24 2025779/1 aNtoNio sarGEs da silVa 12.07.2020 a 11.07.2021 02 a 31/08/2021
25 2026210/1 JosE dos saNtos silVa 12.07.2020 a 11.07.2021 02 a 31/08/2021
26 2026295/1 lUis aNtoNio sENa da silVa 12.07.2020 a 11.07.2021 02 a 31/082021
27 2025035/1 raiMUNdo fErrEira sErrao 12.07.2020 a 11.07.2021 02 a 31/08/2021
28 2046504/1 Joao da silVa 12.07.2019 a 11.07.2020 02 à 31/08/2021
29 2025892/1 dUrVal taVarEs dos saNtos 12.07.2020 a 11.07.2021 02 à 31/08/2021
30 2036622/1 Joao PErEira dE araUJo 01.09.2019 a 31.08.2020 02 a 31/08/2021

Protocolo: 673459

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de recUrso
Modalidade: tomada de Preços.
Número: n.º 003/2021.
oBJEto: construção de 02 (duas) pontes em concreto armado, localiza-
das na rodovia Perna leste, sobre o igarapé itaiteua (12,00m x 8,60m x 
3,00m) e rio Guajará (20,00m x 8,60m x 3,00m), trecho Pa-483 (alça Viá-
ria) / Pa-140, no Município de acará, sob jurisdição do 7º Núcleo regional.
comunicamos aos interessados que a empresa Js sErViÇos dE coNs-
trUÇÕEs ltda-EPP, interpôs recurso administrativo contra a decisão des-
ta comissão de iNaBilitá-la no certame, e que, a partir da publicação 
deste aviso, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação 
desse recurso, cuja cópia se encontra à disposição dos interessados nesta 
cPl, no horário de 08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão Permanente 
de licitação da sEtraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – 
souza – Belém/Pa.
Belém, 29 de junho de 2021.
Victor rocHa dE soUZa - Presidente da cPl/sEtraN

Protocolo: 673729
eXtrato de aLteraÇÃo de ordeM de serViÇo
Extrato da ordem de alteração de serviço o.s. nº013/2020-dirtEc
Processo: 2018/059188
Partes:sEtraN-secretaria de Estado de transportes, cNPJ - 
04.953.717/0001-09 e coNstrUa ENGENHaria ltda, cNPJ - 
01.621.876/0001-18.
objeto: conservação Preventiva e rotineira, no trecho: Malha Viária do 9º 
Núcleo regional, na região de integração Marajó, por um período de 12 
(doze) meses, sob a jurisdição do 9º
Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-022/2018-003
data: 10/06/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da silveira - secretario de Estado de 
transportes

Protocolo: 673496

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 086/2021-GP de 29 de JUNHo de 2021.
o dirEtor adMiNistratiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E s o l V E
coNcEdEr o gozo de férias, no período de 12/07/2021 a 31/07/2021, 
referente ao período aquisitivo 2019/2020, ao servidor roBsoN dE al-
MEida NoGUEira, ocupante do cargo de adMiNistrador fiNaNcEiro 
dE Porto i, Matrícula n° 5945639, interrompidas por meio da portaria nº 
025/2020-GP de 17/03/2020, publicada no doE n° 34.148 de 19/03/2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 29 de junho de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 673347
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Portaria Nº 087/2021-GP de 29 de JUNHo de 2021.
o dirEtor adMiNistratiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E s o l V E
coNcEdEr o gozo de férias, no período de 16/07/2021 a 30/07/2021, re-
ferente ao período aquisitivo 2020/2021, ao servidor osias fUrtado Bar-
ros JUNior, ocupante do cargo de sUPErVisor ii, Matrícula n° 5903600, 
interrompidas por meio da portaria nº 038/2021-GP de 26/04/2021, publi-
cada no doE n° 34.564 de 27/04/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 29 de junho de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 673371
Portaria Nº 088/2021-GP, de 29 de JUNHo de 2021.
o dirEtor PrEsidENtE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto social da cPH,
r E s o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:

MatrÍcUla NoME GoZo aQUisitiVo

2052598 cleide cilene abud ferreira 09/08/2021 a 23/08/2021 2018/2019

54197843 Hugo Penna Hachem 23/08/2021 a 21/09/2021 2019/2020

5948568 alexssandro silva de oliveira 02/08/2021 a 31/08/2021 2020/2021

5947348 João Gabriel freire rossy 02/08/2021 a 31/08/2021 2020/2021

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 28 de junho de 2021.
aBraÃo BENassUlY NEto
diretor Presidente

Protocolo: 673407

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

coMPaNHia de Portos e HidroVias do estado do ParÁ - cPH
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica- coMPaNHia de Portos e Hi-
droVias do estado do ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de oei-
ras do ParÁ
PartEs:
1° PartÍciPE - coMPaNHia dE Portos E HidroVias do Estado do 
Pará - cPH, cNPJ: 05.452.160/0001-95;
2° PartÍciPE – PrEfEitUra MUNiciPal dE oEiras do Pará, cNPJ: 
04876.413/0001-95
objeto: o presente instrumento tem por objeto a parceria entre a cPH e 
a PrEfEitUra MUNiciPal dE oEiras do Pará, com o objetivo de ela-
boração de projeto e futura realização de obra de construção do terminal 
Hidroviário de Passageiros e cargas do Município de oeiras do Pará, no 
terreno localizado à margem esquerda do rio araticu, mais precisamente 
na avenida XV de novembro, local do antigo trapiche municipal, medindo 
30m de frente e 45m de fundo, conforme relatório simplificado da área 
feito pelo segundo Partícipe.
Vigência: Este termo de cooperação técnica vigorará a partir da data de 
sua assinatura e encerrará no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo 
ser prorrogado mediante aditivo específico.
data de assinatura: 28/06/2021.
ordenador responsável: aBraÃo BENassUlY NEto.

Protocolo: 673445

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 198 de 29 de JUNHo de 2021.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENVolViMENto aGroPEcUário E da 
PEsca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNsidEraNdo os Processos nº 2019/398290
coNsidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E s o l V E:
art.1º - dEsiGNar, o servidor aUGUsto MasasHiGUE KaNasHiro Mat-
sUNaGa, matrícula n° 57212533/1, ocupante do cargo de assistente de 
informática, para atuar como fiscal titular, e o servidor, faBio lUcia-
No soUZa MaraMaldo, matrícula nº 5899716/1, ocupante do cargo de 

assistente de informática, para atuar como fiscal suplente no contrato 
administrativo nº 83/2021 – sEdaP, celebrado com a empresa EMPrEsa 
dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do Estado do Pará 
- ProdEPa., cNPJ/Mf sob o nº 05.059.613/0001-18.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alfrEdo dE soUZa VErdElHo NEto
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 673600
Portaria Nº 197 de 28 de JUNHo de 2021
a dirEtora adMiNistratiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNsidEraNdo o art. 72, iii da lei 5.810/94;
r E s o l V E:
coNcEdEr, 08 (oito) dias de licENÇa NoJo ao servidor sErGio GUEdEs 
PErEira, Matrícula nº 21237/ 2, ocupante do cargo de Engenheiro agrô-
nomo, no período de 19/06/2021 a 26/06/2021
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
tiMara dE soUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 673890

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 199 de 29 de JUNHo de 2021
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENVolViMENto aGroPEcUário E da 
PESCA, abaixo firmado, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo Decreto Governamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 
de fevereiro de 2021;
coNsidEraNdo o que determina o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 
e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
r E s o l V E:
art. 1º - dEsiGNar o servidor oscar fErNaNdo Batista, matrícula nº 
22608/1, ocupante do cargo de MEdico VEtEriNario, para acompanhar 
e fiscalizar o Convenio 04/2018 celebrado com a EMBRAPA, em substitui-
ção ao servidor ofir dE salEs raMos que falecido neste exercício.
art. 2º - as atribuições do fiscal do coNtrato estão estabelecidas no 
art. 6º do decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013, publicado no doE de 
07/10/2013.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alfrEdo dE soUZa VErdElHo NEto
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 673814

coNtrato
.

contrato nº 83/2021-sedaP
dispensa de Licitação nº 01/2021-sedaP
objeto: forNEciMENto dos sErViÇos dE iMPlaNtaÇÃo dE liNKs dE 
fiBra ÓPtca E rádio EM UNidadEs da sEdaP, acEsso a iNtErNEt 
atrVÉs do liNK dE coMUNicaÇÃo dE dados do Estado do Pará 
(fiBra E rádio-32MBPs), HosPEdaGEM dE WEBsitE (5GB), licENÇa 
do BUsiNEss E licENÇas dE Uso dE sistEMas GloBais, coNforME 
ProPosta tÉcNica  E coMErcial, QUE É PartE iNtEGraNtE E iNdiVi-
sÍVEl do PrEsENtE coNtrato.
Valor Global: r$ 453.633,93 (Quatrocentos e cinquenta e três Mil seiscen-
tos e trinta e três reais e Noventa e três centavos).
dotação orçamentária: Projeto de atividade: 8238; Natureza de despesa: 
339140;
fonte de recurso: 0101; função Programática:20.126.1508.8238
data assinatura: 29/06/2021
Vigência: 12(doze) Meses, a contar de 30/06/2021 à 29/06/2022.
contratado: EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do Estado do Pará-ProdEPa.
Endereço: rodovia augusto Montenegro, km 10, distrito de icoaraci, cEP: 
66063-000, Belém/Pa
ordenador: alfrEdo dE soUZa VErdElHo NEto

Protocolo: 673559
contrato nº 53/2021-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 015/2020-sedaP
objeto: aQUisiÇÃo dE VEicUlos aUtoMotorEs, iMPlEMENtos aGri-
colas, MáQUiNas E EQUiPaMENtos dE aPoio a aGricUltUra E 
aGroiNdUstria; item 49, na quantidade de 01 (uma) caÇaMBa rEBo-
QUE EM fErro; ou superior.
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Valor Global: r$ 3.290,00 (três Mil e duzentos e Noventa reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 28/06/2021
Vigência: 30/06/2021 a 29/06/2022
contratado: lUVi iMPlEMENtos E coMÉrcio dE PEÇas EirEli
Endereço: Br 316, nº 11.500, Km 11, Bairro: centro, Marituba/Pa
ordenador: alfrEdo dE soUZa VErdElHo NEto

Protocolo: 673965
contrato nº 80/2021-sedaP
Pregão eletrônico srP nº 015/2020-sedaP
objeto: aQUisiÇÃo dE VEicUlos aUtoMotorEs, iMPlEMENtos aGri-
colas, MáQUiNas E EQUiPaMENtos dE aPoio a aGricUltUra E 
aGroiNdUstria, item 50, na quantidade de 02 (duas) roÇadEiras Hi-
dráUlica ou superior.
Valor Global: r$- 15.300,00 (Quinze Mil e trezentos reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052;
fonte de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 28/06/2021
Vigência: 30/06/2021 a 29/06/2022
contratado: lUVi iMPlEMENtos E coMÉrcio dE PEÇas EirEli
Endereço: Br 316, nº 11.500, Km 11, Bairro: centro, Marituba/Pa
ordenador: alfrEdo dE soUZa VErdElHo NEto

Protocolo: 673951

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 116/2020 - sedaP
oBJEto: acréscimo na prestação de serviços de execução de obras de re-
forma da feira coberta localizada a avenida intendente Norberto lima, n° 
122 – centro, na sede do Município de conceição do araguaia no percentu-
al de 49,89%(quarenta e nove por cento) do contrato nº 116/2020-sEdaP
dotaÇÃo orÇaMENtária: ação: 8715; Natureza da despesa: 449051;fon-
te de recurso: 0301/0101; funcional Programática: 20.608.1491.6715
coNtratado: M. PaMPloNa coNstrUÇÕEs EirEli EPP
ENdErEÇo da coNtratada: avenida senador lemos, n° 2343, sala 8, 
Bairro do telegrafo, na cidade de Belém-Pa, cEP 66.113-000
JUstificatiVa: Para atENdEr iNtErEssE PÚBlico.
data da assiNatUra: 28/06/2021
ordENador: alfrEdo dE soUZa VErdElHo NEto

Protocolo: 673543

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 321/2021
fUNdaMENto lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Maria antonieta Martorano Priante
carGo: Médica Veterinária
MatricUla: 23884/1
oriGEM:Belém/Pa
dEstiNo: Marabá/Pa
oBJEtiVo: realizar entrevista de candidatos aprovados na segunda fase 
do Processo seletivo – 001/2021 sEdaP.
PErÍodo: 06 a 08/07/ 2021
Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/sEdaP
Portaria Nº 322/2021
fUNdaMENto lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo NorMatiVa 001/aGE – Portaria Nº 
278/2019
BENEficiário: leila de Nazaré Guedes accioly ramos
carGo: consultora Jurídica
MatricUla: 04658-2
oriGEM:Belém/Pa
dEstiNo: Marabá/Pa
oBJEtiVo: realizar entrevista de candidatos aprovados na segunda fase 
do Processo seletivo – 001/2021 sEdaP.
PErÍodo: 06 a 08/07/ 2021
Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/sEdaP

Protocolo: 674017

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2021
PaE nº 2020/761080
a secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – sE-
daP, através de sua Pregoeira sHirlEY cristiNa da costa rEis, desig-
nada pela Portaria n° 321, publicada no doE de 21 de setembro de 2020, 
torna público que o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo MENor PrEÇo GloBal, oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Es-
PEcialiZada Para rEaliZaÇÃo dE rEforMa GEral, QUE coNtEMPla 
o PrÉdio sEdE da rEGioNal da sEdaP E as EdificaÇÕEs da EstaÇÃo 
dE PiscicUltUra UaGro saNta rosa, No MUNicÍPio dE saNtarÉM/
PA, será SUSPENSO para revisão da planilha orçamentaria e retificação do 
edital. a nova data de abertura da sessão será divulgada na forma da lei
shirley cristina da costa reis
Pregoeira/sEdaP

Protocolo: 673562
4º aditivo ao termo de execução descentralizada de crédito 
n° 001/2018-sedaP
termo aditivo: 4º
data de assinatura: 29/06/2021
objeto: Prorrogação de prazo de vigência.
Vigência: prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência, com 
data inicial em 01/07/2021 até 30/06/2022.
Justificativa: Para fins de atendimento ao interesse público.
Partes: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
– sEdaP e a secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação supe-
rior, Profissional e Tecnológica - SECTET
ordenador: alfrEdo dE soUZa VErdElHo NEto

Protocolo: 673607
aditivo ao termo de colaboração n° 001/2019
termo aditivo: 4º
data de assinatura: 29/06/2021
objeto: Prorrogar o seu prazo de vigência até 31/12/2021.
Justificativa: Para fins de atendimento ao interesse público.
Partes: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca – sEdaP e do serviço Nacional de aprendizagem rural administração 
regional do Pará – sENar
ordenador: alfrEdo dE soUZa VErdElHo NEto

Protocolo: 673628
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2021
Pae nº 2020/363466
a secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – sE-
daP, através de sua Pregoeira sHirlEY cristiNa da costa rEis, desig-
nada pela Portaria n° 321, publicada no doE de 21 de setembro de 2020, 
torna público que o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo MENor PrEÇo GloBal, oBJEto: contratação de empresa espe-
cializada na implantação de sistema de cabeamento estruturado de rede 
lógica para voz e dados e implantação de infraestrutura para sistema de 
videomonitoramento na sede da secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – sEdaP, incluindo equipamentos, materiais de 
infraestrutura e garantia, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital e seus anexos, será sUsPENso para revisão e re-
tificação do termo de referencia e do edital. A nova data de abertura será 
divulgada na forma da lei
 shirley cristina da costa reis
Pregoeira/sEdaP

Protocolo: 673438
terMo de cessÃo de Uso Nº 065/2021
cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENVolViMENto aGroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: PrEfEitUra MUNiciPal dE MaraPaNiM
oBJEto dE cEssÃo: 01 (UM) forNo Para fariNHa EM cHaPa dE fEr-
ro; 01(UMa) PrENsa EM fErro Para MaNdioca; 01 (UM) EsfarEla-
dor dE Massa; 01 (UM) Microtrator c/ ENXada; o1 (UMa) carrEta 
aGricola EM MadEira, 01 EiXo, 02 toNEladas; o1 (UMa) carrEta 
aGricola EM MadEira, 02 EiXos, 04 toNEladas; 01 (UMa) GradE 
aradora dE arrasto c/ coNtrolE rEMoto.
ViGÊNcia: 28/06/2021 a 31/12/2025.
ordENador rEsPoNsáVEl: alfrEdo dE soUZa VErdElHo NEto.

Protocolo: 673357
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidas PElo ilMo. 
sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, Nos aU-
tos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNErosa 
(doaÇÃo) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

ProcEsso NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio Portaria

2018/504925 MariNEtE BErNarda da 
silVa

cHacara alto 
BoNito 25ha50a72ca Eldorado dos 

caraJas 881/2021

2017/42192 iNácio BEssa BitENcoUrt sÍtio NaZarÉ 59ha88a97ca BUJarU 883/2021

2021/19864 alZira taVarEs dE MElo sÍtio alZira 00ha91a90ca iGaraPÉ-aÇU 884/2021

2021/14518 dEVaNil tEiXEira carrEra sÍtio sol NascENtE 00ha82a14ca “ 885/2021

2021/16518 diENGlEsÃo aZEVEdo 
PErEira

sÍtio QUatro 
irMÃos 03ha91a86ca “ 886/2021

2021/19367 MarcilENE aGUiar dE 
MoraEs sÍtio EloiM 00ha74a17ca “ 887/2021

2021/15926 raiMUNdo Matias do 
NasciMENto

sÍtio sÃo rai-
MUNdo 25ha08a23ca “ 888/2021

2017/186714 aGENor alVEs dos saNtos sÍtio fÉ EM dEUs 33ha91a78ca MoJU 889/2021

2017/186899 alcilENE EVaNGElista dias 
da silVa sÍtio caPU 73ha63a27ca “ 890/2021

2017/186667 alBErto liNHarEs dE 
soUsa

sÍtio Boa EsPE-
raNÇa 59ha61a88ca “ 891/2021

2017/184724 claUdiaNo BorGEs PErEira sÍtio BaiaNo 86ha94a96ca “ 892/2021

2017/185976 dEosEtE NoGUEira costa sÍtio saNta cEcilia 98ha86a10ca “ 893/2021

2017/184131 EdilsoN da silVa BarBosa sÍtio itaMarati 90ha11a94ca “ 894/2021

2017/183758 isaias dos saNtos silVa sÍtio fE EM dEUs 33ha47a54ca “ 895/2021

2017/303285 JacKsoN ViaNa da silVa sÍtio silViNHo 65ha43a07ca “ 896/2021

2017/183442 JEssE saNtos da costa sÍtio aNGEliN 47ha64a15ca “ 897/2021

2017/183460 JoViNo sErrÃo da silVa sÍtio saraPEca 34ha80a80ca “ 898/2021

2017/183482 JUcEliNo dos saNtos 
costa sÍtio sEtE irMÃos 75ha75a85ca “ 899/2021

2017/183492 Katia riBEiro da silVa sÍtio aÇaiZal 22ha00a35ca “ 900/2021

2017/183222 KJlEBEr coElHo ataidE sÍtio caPUsal 16ha72a80ca “ 901/2021

2017/183283 oZENil PaNtoJa da silVa sÍtio PaNtoJa 22ha02a33ca “ 902/2021

2017/187117 siloclEio da silVa lEitE sÍtio dEUs ProVEra 16ha32a87ca “ 903/2021

Belém(Pa), 29/06/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

ProcEsso NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio Portaria

2002/310043 JUliaNa saMartaNo 
carNEiro faZENda caNaÃ ii 1495ha10a28ca itaitUBa 879/2021

2011/295014 Marco aNtÔNio siViEra faZENda HaVila 870ha02a42ca ParaGoMiNas 880/2021

Belém(Pa), 29/06/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 673878

errata
.

errata:
extrato da Portaria de Homologação publicada no doe nº 34.623, 
de 29/06/2021- Protocolo nº 673046
Processo nº 2016/354843
oNde se LÊ: Miguel figueiredo
Leia-se: Miguel figueredo
Processo nº 2016/352358
oNde se LÊ: clenil de oliveira
Leia-se: clenio de oliveira
Belém(Pa), 29.06.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
errata:
extrato da Portaria de Homologação publicada no doe nº 34.623, 
de 29/06/2021- Protocolo nº 672976
Processo nº 2017/551016
oNde se LÊ: leodina Mafra freitas
Leia-se: leudina Mafra freitas
Belém(Pa), 29.06.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 673845

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo Nº 03/2021 coNtrato: Nº 021/2018
coNtrataNtE: iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa - 
cNPJ:05.089.495/000-90
coNtratado: ElEVadorEs HEXcEl ltda cNPJ: 10.599.628/0001-09
 ENdErEÇo av. augusto Montenegro, km 6, n°20, Bairro: Parque Verde, 
cEP: 66.635-110-Belém-Pa
ProcEsso 2018/216364-PaE
oBJEto: sErViÇos dE MaNUtENÇÃo corrEtiVa E PrEVENtiVa dE ElE-
Vador, coM forNEciMENto dE PEÇas, soB rEGiME dE coBErtUra total
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art.57, da lei 8.666/93.
Valor: r$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)
ViGÊNcia: 03.08.2021 a 02.08.2022 (12 MEsEs)
EXErcÍcio: 2021 – aÇÃo: 266.579- ProJEto atiVidadE: 
21.122.1297.8338 -NatUrEZa dE dEsPEsa: 339039 -foNtE: 0661- P.i.: 
412.000.8338c
data dE assiNatUra:  25/06/2021 –  BrUNo YoHEiJi KoNo raMos – 
Presidente

Protocolo: 673547

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0874/2021 de 28/06/2021
objetivo:diligência ao fórum de Benevides/Pa
Periodo:28.06.2021-(0.5)diárias
servidores:
-5558-9694/2-tiago de lima ferreira-ouvidor
-5719-3369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Júnior-Motorista
ordenador-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 674068
Portaria Nº0833 de 25/06/2021
objetivo:ação de regularização fundiária Municipio:Benevides
Periodo: 28.06 a 13.07.2021(8,0)diárias servidores:
-5956-623/1-flavio fernando raiol Gomes-assist.tec/dEaf
-5956-159/1-Elton luis silva da silva-téc./daf
-5956-016/1-Paula Karoline da silva ferreira-tec/dEaf
 5954-670/1-thamyres Marques da silva—téc./dEaf
5956-163/1-carlos  alberto  Borges  Guimarães  Junior- téc./dEaf
5948-692/2-daniella de oliveira alves- técnico/dEaf
5721-1738/1-Brenna  Thaise  Rufino  Monteiro-Assist.Tec/DEAF
5957-330/1-andre Gustavo campinas Pereira- tec./dEaf
23132/1-iranildo Vicente da silva-Motorista
3156-729/1-rui Jorge Nascimento alves-Motorista ordenador:Bruno 
Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 673972
Portaria Nº 0875 /2021
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no artigo 5º, alínea “b” da lei Estadual 
nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsidEraNdo o PaE nº 2021/679141-GaM de 23.0.6.2021.
rEsolVE:
aUtoriZar, a substituição do servidor Marcos faBricio da costa 
Mattos, assistente administrativo, matrícula nº 5933216/3, designado 
na Portaria n° 0817/2021 de 24.06.2021, publicado no doE nº 34.621 
de 25.06.2021, referente a programação de viagem para o município de 
ananindeua/Pa ,no período de 28.06 a 27.07.2021, pelo servidor HUGo 
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saNtos dE soUZa, assistente técnico em desenvolvimento agrário e 
fundiário , matrícula nº5911774/2.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 28 
de junho de 2021

Protocolo: 673992

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N º 0834/2021
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea ¨b¨ da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975. e
coNsidEraNdo o PaE nº 690690 e Memorando nº 015/21 – cGir, datado 
de 25.06.2021
r E s o l V E :
altErar , por  necessidade de serviço, o período de gozo de férias da ser-
vidora, fraNciMari colarEs dE oliVEira crUZ, técnico em Gestão de 
desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 57211298/1, marcadas 
para 01.07.2021 a 30.07.2021, concedida através da Portaria nº 0742 de 
07.06.2021 e publicada no DOE nº 34610 de 14.06.2021, ficando o novo 
período para 12.07.2021 a 10.08.2021.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 28 
de junho de 2021
Portaria Nº  0869/2021
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsidEraNdo o PaE nº2021/688634; 2021/688295 e Memorandos nº 
27 e 28/cGir , datados de 25.06.2021.
rEsolVE:
traNsfErir, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias dos 
servidores, fErNaNdo JosÉ alVEs PalHEta, operador de Máquina co-
piadora, matrícula nº 3168379/1 e JosÉ Eli da costa, técnico agrimen-
sor, matrícula nº 3167216/1, marcadas para 01.07.2021 a 30.07.2021, 
concedidas através da Portaria nº 0742 de 07.06.2021 e publicada no 
DOE nº 34610 de 14.06.2021, ficando o novo período para 03.01.2021 a 
01.02.2021.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 28 
de junho de 2021.
Portaria N º 0835/2021
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea ¨b¨ da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975. e
coNsidEraNdo o PaE nº 2021/690600 e Memorando nº 016/21 – cGir, 
datado de 25.06.2021
r E s o l V E :
altErar , por  necessidade de serviço, o período de gozo de férias do 
servidor, JoÃo Bosco fortEs dE castro JÚNior, técnico em Gestão de 
desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 80845162/1, marcadas 
para 01.07.2021 a 30.07.2021, concedida através da Portaria nº 0742 de 
07.06.2021 e publicada no DOE nº 34610 de 14.06.2021, ficando o novo 
período para 15.07.2021 a 13.08.2021.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 28 
de junho de 2021
Portaria N º 0870/2021
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea ¨b¨ da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975. e
coNsidEraNdo o PaE nº 2021/679096, e Memº 97-Glt, datado de 
25.06.2021
r E s o l V E :
traNsfErir, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
do servidor, doUGlas alMEida dE oliVEira, Motorista, matrícula nº 
57191636/2, marcadas para 01.07.2021 a 30.07.2021, concedida atra-
vés da Portaria nº 0742 de 07.06.2021 e publicada no doE nº 34610 de 
14.06.2021, ficando o novo período em aberto.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 28 
de junho de 2021

Portaria N º 0871/2021
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea ¨b¨ da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975. e
coNsidEraNdo o PaE nº 2021/642221 e Memorando nº 13/21 – ca, 
datados de 15.06.2021
r E s o l V E :
altErar, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias da ser-
vidora, larissa cElso Barata BaGaNHa, coordenadora administrati-
va, matrícula nº 54185939/4, marcadas para 07.06.2021 a 06.07.2021, 
concedida através da Portaria nº 0476 de 04.05.2021 e publicada no 
DOE nº 34575 de 06.05.2021, ficando o novo período para 19.07.2021 a 
17.08.2021.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 28 
de junho de 2021

Protocolo: 673932

.

.

oUtras MatÉrias
.

Processo: 2020/701699
assUNto:rEsUltado fiNal aNálisE cUrricUlar E coNVocaÇÃo 
Para ENtrEVista
Edital do Pss Nº 1 dE 2021-itErPa.
A Comissão do PSS1/2021 – ITERPA, torna público o resultado final da 
análise curricular e realiza convocação para entrevista, conforme agenda-
mento pela plataforma siPros.
informamos que as entrevistas serão realizadas no prédio do itErPa, lo-
calizado na rod. augusto Montenegro, s/n, Km 09 – Parque Guajará (ico-
araci).
coMissÃo do Pss 1/2021 – itErPa-Belém, 29.06.2021

Protocolo: 673672
Portaria Nº 0876/2021
o Presidente do instituto de terras do Pará - itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e
coNsidEraNdo o PaE nº 2021/558726 e Memº 009/21 de 25.05.2021.
r E s o l V E:
rElotar, a servidora JorGEaNE MoNtEiro soUsa, matrícula n° 
80845087/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, na Gerência 
de regularização fundiária-Grf.
Publique-se
 BrUNo YoHEiJi KoNo raMos
 Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará–itErPa, 28 de ju-
nho 2021.

Protocolo: 673963
Portaria Nº 905 ,  29 de Junho de 2021
o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNsidEraNdo que a lei 7.289, de 24 de julho de 2009, em seu art. 10 
prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNsidEraNdo que o Estado do Pará, através do instituto de terras do 
Pará - itErPa, promoveu a licitação de terras Públicas sobre área deno-
minada Gleba altamira Vi, com a designação de  Projeto integrado trairão, 
e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 de janeiro 
de 1990 e a funai a Portaria nº 220, de 13 de março de 1990, criando e 
ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da área do 
Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNsidEraNdo que o decreto nº 2.472, de 29 de setembro de 2006, e o 
decreto nº 2.670, de 24 de dezembro de 2010, autorizam a permuta das 
áreas licitadas na Gleba altamira Vi, quando incidentes em área envolvida 
pela reserva indígena e incorporada ao domínio da União, por outras áreas 
rurais situadas na Gleba Nova olinda, Nova olinda ii e na Gleba Mamuru, 
nos municípios de santarém, aveiro e Prainha;
coNsidEraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2020/567138, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
rEsolVE:
i – HoMoloGar o processo relativo à rErratificaÇÃo dE PErMUta de 
direitos sobre o título nº 066, representativo do lote 16-a, setor “a”; o 
título nº 052, representativo do lote 39, setor “B”; e do título nº 081, re-
presentativo do lote 92, setor “f”, todos do Projeto integrado trairão, por 
uma área com 1.422,6096ha, denominada lotE 11, sEtor “a”, localizada 
na Gleba Guajará i, Município de Prainha/Pa, em favor de JosÉ Basso.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 673868
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

adMissÃo de serVidor

republicado por incorreção
resULtado FiNaL

editaL Nº 01/2021 - 6º Pss da adeParÁ, 
de 11 de Maio de 2021.

o dirEtor GEral em exercício da agencia de defesa agropecuária do Estado 
do Pará - adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 22 da 
lei Estadual nº. 6.482 de 17 de setembro de 2002, consciderando os princípios 
que regem a administração Pública, em especial, os da legalidade e publicidade.
1– do resULtado
resultado final do 6º Pss da agencia de defesa agropecuária do Estado do 
Pará dos candidatos aprovados as funções de temporárias de Nível funda-
mental, Médio e superior da adEPará.
6°Pss adEPara - classificaÇÃo fiNal
abel figueiredo
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico
Não há candidatos selecionados para esta vaga
água azul do Norte
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal
Não há candidatos selecionados para esta vaga
alenquer
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico
Não há candidatos selecionados para esta vaga
almeirim
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016851027 WalciNEY dE JEsUs liMa da silVa 39.50 1

almeirim
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168263461 lUaNa castro BarBosa 35.50 1

almeirim
fiscal aGroPEcUário EstadUal (ENGENHEiro aGrÔNoMo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016828401 Joao Victor GUalBErto da silVa 21.30 1

almeirim
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168309948 BrUNo dos saNtos catUNda 15.00 1

altamira
fiscal aGroPEcUário EstadUal (ENGENHEiro aGrÔNoMo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016851990 JosE EltoN silVa Matos 21.00 1

anapu
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168269054 EdilaMar dE Barros fraNco 17.00 1

aurora do Pará
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição

2021016841872 lEila Maria riBEiro da costa rodriGUEs 27.60 1

aurora do Pará
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição

20210168135010 HUGo filiPE rodriGUEs MElo 25.50 1

Belém
tÉcNico dE NÍVEl sUPErior (assistENtE social)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168193510 MarZUVEtH da silVa ValENtE NoGUEira 20.60 1

Bom Jesus do tocantins
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168269792 sErGio ataidE dos saNtos 17.50 1

Breves
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168314028 Elias NEri dE MoraEs 31.30 1

chaves
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016835511 MarÇal caValcaNtE dE soUZa Barros 18.80 1

conceição do araguaia
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016861027 aNdrEssa silVa foNtEs 26.00 1

conceição do araguaia
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016850890 fEliPE NoroNHa BraZ 15.00 1

cumaru do Norte
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168178763 raElsoN rodriGUEs dE PaUla 27.30 1

curionópolis
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016854509 Natália dE soUZa soUZa 35.60 1

curralinho
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016854817 arNaldo PaNtoJa dos saNtos filHo 37.30 1

dom Eliseu
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição

20210168249202 GisElia dE soUsa NasciMENto 31.50 1

Eldorado do carajás
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016876102 aldisoN alVEs raBElo 27.10 1

faro
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição

2021016856271 raiMUNdo frEirE Vidal 32.80 1

floresta do araguaia
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição

20210168283154 aPoliaNa MarQUEs soBral 39.10 1
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Garrafão do Norte
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168315378 siMoNE BaNdEira laUNE MarQUEs 31.00 1

Goianésia do Pará
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168269923 roNilso dE soUsa da silVa 23.70 1

ipixuna do Pará
aUXiliar oPEracioNal
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal
Não há candidatos selecionados para esta vaga
ipixuna do Pará
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168314485 GlENda Maria lUNas cairEs 21.80 1

itaituba
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal
Não há candidatos selecionados para esta vaga
itupiranga
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168308922 MaNoEl PErEira dE soUZa NUNEs 26.80 1

Jacareacanga
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168269889 lEaNdro coUtiNHo rodriGUEs 29.90 1

Juruti
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016856045 tarcÍsio araNHa da silVa 37.00 1

Moju
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168310662 EMaNoEl dE JEsUs aQUiNo MorEira 27.00 1

Monte alegre
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016850996 rosENildo silVa dE alMEida 37.60 1

Monte alegre
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016852016 stEfaNY lEoNara MEirElEs cordEiro 22.80 1

Novo Progresso
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição

20210168300858 aNdrEssa iNGrEd lEitE MariNHo 36.00 1

oriximiná
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição

20210168284527 dEiVid alMEida dE JEsUs 36.50 1
oriximiná
fiscal aGroPEcUário EstadUal (ENGENHEiro aGrÔNoMo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição

2021016824232 ErissoN sErGio MElo da silVa 22.80 1

Pacajá
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo
Não há candidatos selecionados para esta vaga
Paragominas
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168313497 HaUlisoNN XaViEr da silVa KocHHaNN 22.40 1

Paragominas
aUXiliar oPEracioNal
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal
Não há candidatos selecionados para esta vaga
Parauapebas
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016852646 JEffErsoN sEiXas dE soUsa 24.80 1

Piçarra
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168134995 clEBENilsoN saNtos carNEiro 20.50 1

Placas
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016878535 alEX saNdro dE oliVEira Barata JUNior 32.00 1

Prainha
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016800333 clEUNira dE soUZa loPEs 31.70 1
2021016825450 GaBriElE saNtos dE alMEida 28.90 2

rondon do Pará
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168313379 EMilY dE sá BotElHo 18.00 1

santa luzia do Pará
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico
Não há candidatos selecionados para esta vaga
santa Maria das Barreiras
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016866220 aNiBal NUNEs dE oliVEira JUNior 39.70 1

santarém Novo
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico
Não há candidatos selecionados para esta vaga
são domingos do araguaia
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168313708 fraNciValdo MartiNs HiPolito 32.00 1

são félix do Xingu
fiscal aGroPEcUário EstadUal (ENGENHEiro aGrÔNoMo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016826767 PaUlo HENriQUE soarEs silVa 24.80 1

são Geraldo do araguaia
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição

20210168236546 YKaro lUa alMEida MartiNs 29.40 1



60  diário oficial Nº 34.624 Quarta-feira, 30 DE JUNHO DE 2021

tailândia
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico
Não há candidatos selecionados para esta vaga
tailândia
fiscal aGroPEcUário EstadUal (ENGENHEiro aGrÔNoMo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168299619 YaNNa KaroliNE saNtos da costa 36.50 1

tailândia
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168169431 rENata salEs soUsa 19.00 1

terra santa
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016853672 aldEMar GUErrEiro PaUlaiN 27.60 1

tomé-açu
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168269059 alBErto liMoNta loBo coNcEiÇÃo filHo 20.00 1

trairão
fiscal aGroPEcUário EstadUal (MEdico VEtEriNário)
Nível: GradUaÇÃo
Não há candidatos selecionados para esta vaga
tucumã
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016854443 faBiaNa dE frEitas florEs 27.00 1

Ulianópolis
fiscal aGroPEcUário EstadUal (ENGENHEiro aGrÔNoMo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168196464 MYriaM GalVÃo NEVEs 33.00 1

Uruará
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168313188 tais dos saNtos E saNtos 38.20 1

Viseu
aGENtE fiscal aGroPEcUário (tÉcNico aGrÍcola oU tÉcNico EM 
aGroPEcUária)
Nível: ENsiNo tÉcNico
Não há candidatos selecionados para esta vaga

Vitória do Xingu
aUXiliar dE caMPo
Nível: ENsiNo fUNdaMENtal

inscrição Nome do candidato total Posição
20210168199085 lUcas da silVa GoNÇalVEs 28.00 1

Xinguara
fiscal aGroPEcUário EstadUal (ENGENHEiro aGrÔNoMo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato total Posição
2021016850602 lEoPoldo oliVEira dE liMa 32.00 1

2.  da coNVocaÇÃo
os candidatos relacionados no ítem 1.1 deste Edital Pss, deverão compa-
recer para entrega de documentos, assinatura de contrato e acolhimento.
o candidato que não apresentar as documentações e assinatura de con-
trato até o período citado será desclassificado e perderá o direito a vaga.
a adEPara não se responsabilizará pelo não recebimento dos documentos 
conforme periodo (aNEXo i e ii).
os canditados que desejarem entregar suas documentações em outro 
polo/municipio que não seja o municipio indicado no edital, deverão se 
deslocar até o polo de sua preferência, respeitando os dias e horários de-
terminados neste edital, aNEXo i.
os documentos deverão ser entregues, Para coMissÃo do Pss, no ho-
rário de 09:00 as 12:00 e de 14:00 as 16:00h, conforme localidades des-
critas abaixo (anexo-i):
Belém/Pa, 29 de Junho de 2021.
Jamir Junior Paraguassú Macedo
diretor Geral
republicado por incorreção

aNeXo - i
PoLos de eNtreGa de docUMeNtaÇÃo, assiNatUra 

de coNtrato eacoLHiMeNto;

Polo dE acolHiMENto BElEM 
data/Hora de entrega 

das documentações
MUNicÍPio a QUE coNcorrE a(s) 

VaGa(s) Polo dE acolHiMENto ENdErEÇo do acolHi-
MENto

01/07/2021
(quinta-feira)

Horário:
09:00 as 12:00H

e
14:00H as 16:00H

 

Belém

Polo BElÉM
sEdE da adEPará:

avenida Pedro Miranda, nº. 
1666 Bairro: Pedreira cEP: 

66085-023 Belém / Pa
 

tomé açu
Moju

tailândia
chaves

santarém Novo
Garrafão do Norte

Viseu
santa luzia do Pará

curralinho
Breves

Paragominas
ipixuna do Pará

Bom Jesus do tocantins
dom Eliseu

aurora do Pará
abel figueiredo
rondon do Pará

Ulianópolis
 

Polo dE acolHiMENto saNtarÉM
data/Hora de entrega 

das documentações
MUNicÍPio a QUE coNcorrE a(s) 

VaGa(s)
Polo dE acolHiMENto
(Entrega de documentos)

ENdErEÇo do acolHi-
MENto

05/07/2021
(segunda-feira)

Horário:
09:00 as 12:00H

e
14:00H as 16:00H

 

almeirim

Polo saNtarÉM

GErÊNcia dE saNtarÉM:
 avenida curuá Una, nº. 556

Bairro: santíssimo, cEP: 
68.005-440 santarém / Pa

 

Prainha
anapu
Uruará
Placas

Vitória do Xingu
Jacareacanga

trairão
itaituba

Novo Progresso
altamira

terra santa
faro

Monte alegre
alenquer
oriximiná

Juruti
 

Polo dE acolHiMENto MaraBá

data/Hora de entrega 
das documentações

MUNicÍPio a QUE coNcorrE a(s) 
VaGa(s)

Polo dE acolHiMENto
(Entrega de documentos)

ENdErEÇo do acolHi-
MENto

09/07/2021
(sexta-feira)
Horário:

09:00 as 12:00H
e

14:00H as 16:00H
 

curionópolis

Polo MaraBá

GErÊNcia MaraBá:
rua Vitória régia, nº. 117

Bairro: amapá cEP: 
68.502-120
Marabá / Pa

 

itupiranga

Parauapebas

cumaru do Norte

conceição do araguaia

santa Maria das Barreiras

são domingos do araguaia

Piçarra

são félix do Xingu

tucumã

agua azul do Norte

Goianésia do Pará

Pacajá

floresta do araguaia

Xinguara

são Geraldo do araguaia

Eldorado dos carajás
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aNeXo ii
reLaÇÃo de docUMeNtos Para coNtrataÇÃo

Certificado de Conclusão do ensino fundamental e histórico escolar para a 
função de auxiliar de campo;
Certificado de Conclusão do ensino médio e histórico escolar para as fun-
ções de agente de defesa agropecúária e assistente administrativo;
Certificado de Conclusão do Curso Técnico em agropecuária ou agronomia 
e histórico escolar para a função de agente de defesa agropecúária;
registro e quitação no órgão de classe, para as funções de nível superior e 
para a função de agente de fiscal agropecuário;
cadastro da Pessoa física;
carteira de identidade ou carteira nacional de Habilitação;
título eleitoral e certidão de quitação eleitoral;
carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do 
sexo masculino;
comprovante de residência, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias, de 
luz, água ou telefone, que pode estar em nome do candidato, do pai ou 
da mãe;
atestado de antecedentes criminais da Polícia civil do Estado do Pará do 
Estado do Pará e certidão de antecedentes criminais da Polícia federal 
dentro do prazo de validade específico;
Documentação de comprovação profissional – cópia da carteira de Trabalho 
com a devida identificação e registros e/ou Certidão de Tempo de Serviço 
ou Declaração que expecifique o tempo de efetivo exercício, digo dia, mês 
e ano;
02 fotos 3x4
Pis/PasEP, caso possua;
cerrtidão de Nascimento ou casamento;
Certidão de Nascimento de filhos;
declaração anual de imposto de renda, ou declaração de Bens e valores;
declaração negativa de vinculo nas esferas Estadual, Municipal e federal, 
conforme anexo iii deste Edital;
ficha funcional Preenchida, conforme anexo iV deste Edital;

aNeXo iii
ModeLo de decLaraÇÃo de ViNcULo

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que não exerço 
nenhum outro cargo ou função nas esferas federla, Estadual e Municipal.
  (Pa)  de  de 2021
 

 

  

assiNatUra cPf:
Protocolo: 674071

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 3371/2021 - adeParÁ, de 24 de JUNHo de 2021
a aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
r E s o l V E:
coNcEdEr licENÇa PrEMio dE JUlHo/2021, aos servidores abaixo:

PaE Matrícula Nome triênio
dias

Período de gozo
30 60

2021/558706 54186764/1 aNtoNio carlos cardoso ro-
driGUEs 2013/2016 X  05/07/2021 a 

03/08/2021

2021/597264 54187183/1 cicEro raMalHo dos saNtos 2010/2013 X  01/07/2021 a 
30/07/2021

2021/559362 57191843/2 GilMar cErQUEira saNtos 2017/2020 X  01/07/2021 a 
30/07/2021

2021/569972 54197073/1 laMarcK PaUlo Barros BEZErra 2009/2012  X 05/07/2021 a 
02/09/2021

2021/611029 57234553/1 lUciaNa dE soUZa loPEs 2014/2017 X  19/07/2021 a 
17/08/2121

2021/627398 5870534/3 Marcia do socorro da silVa 
GoMEs 2013/2016 X  19/07/2021 a 

17/08/2021

2021/654989 54189285/1 PEriclEs dias Bastos 2014/2017 X  19/07/2021 a 
17/08/2021

2021/409783 51855520/3 rosaNa PENHa liMa 2010/2013 X  01/07/2021 a 
30/07/2021

2021/690866 5908346/1 sloW Batista BarBosa 2016/2019 X  01/07/2021 a 
30/07/2021

2021/694760 54193768/1 tatiaNa PaiVa lEao NUNEs 2014/2017 X  12/07/2021 a 
10/08/2021

daNYEllE cristiNa fErrEira NEGrao farias
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 673793

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico

Nº 004/adeParÁ/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 004/2021
a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará comunica que realiza-
rá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo Por 
GrUPo E itEM”, conforme abaixo:
Objeto: Aquisição de material de expediente, conforme especificações, 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus ane-
xos.
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: GiUsEPPE GariBaldi loUrEiro ParENtE.
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura: 12/07/2021.
Hora da abertura: 09h30min (horário de Brasília)
oBsErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitação@
adepara.pa.gov.br.
dirEtor GEral: JaMir JUNior ParaGUassÚ MacEdo

Protocolo: 673423

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3466/2021: BENE-
ficiário: ENEias MarcEliNo dE araUJo MarQUEs; Matrícula: 
54187139;função:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 
8706;fonte:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica e prestação de serviço de loco-
moção, para atender as necessidades do Escritorio de acará; Elemento de 
despesa / Valor: 339039/33 /r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 673349

.

.

diÁria
.

Portaria: 3485/2021 objetivo: conduzir os servidores, que irão realizar 
atividades educativas atendendo ao plano de ação para alcançar melho-
rias nos índices de metas e a capacitação de servidores desta agência.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: cacHoEira do arari, salVatErra, soUrE/Pa servidor: 57232250/ 
WilliaM cÉsar soarEs loBato (Motorista) / 3,5 diárias / 
11/07/2021 a 14/07/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 673666
Portaria: 3486/2021 objetivo: realizar o atendimento ao público, noti-
ficação de vacinas, emissão de GTA e atualização cadastral de produtores.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa 
destino:  MoJU /Pa servidor: 5906123/ JacQUEliNE rodriGUEs saM-
Paio (assistENtE adMiNistratiVo) / 4,5 diárias / 09/08/2021 a 
13/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 673684
Portaria: 3487/2021 objetivo: realizar o atendimento ao público, noti-
ficação de vacinas, emissão de GTA e atualização cadastral de produtores.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaEtEtUBa/Pa 
destino: iGaraPÉ-Miri/Pa servidor: 57226263/KEttY rEJaNE MariNHo 
da silVa (assistENtE adMiNistratiVo) / 4,5 diárias / 09/08/2021 a 
13/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 673699
Portaria 3484/2021 objetivo: dar apoio nas ações de cadastramento e 
vigilância de propriedades com cultivo de organismos aquáticos, com afe-
rição e recolhimento das coordenadas e documentações necessárias para 
finalização do cadastro e inserção das mesmas no sistema. A solicitação de 
diárias se faz necessária, pois as regiões as quais serão trabalhadas, são 
bastante distantes da sede do município, e de difícil acesso.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNas/Pa destino: Pa-
raGoMiNas/Pa servidor: 6300451/ dEriValdo BarBosa dE liMa (aU-
Xiliar dE caMPo) / 3,5 diárias / 20/07/2021 a 23/07/2021.ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673605
Portaria: 3482/2021 objetivo: realizar atendimento, vigilância em pro-
priedades rurais, atualização de áreas de risco. a Vila santa fé em Marabá, 
está localizada a 150 km de distância da sede do município. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/
Pa servidor: 54186801/ sErGio lUis aMaral (MÉdico VEtEriNário) / 
5,5 diárias / 05/07/2021 a 10/07/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto 
dE oliVEira.

Protocolo: 673603
Portaria:  3483/2021 objetivo: dar apoio no saneamento de foco de 
anemia infecciosa equina com sacrifício de equino e coleta de sangue.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tErra alta/Pa des-
tino: tailÂNdia/Pa servidor: 54186951/idEValdo alVEs costa (aUXi-
liar dE caMPo) / 4,5 diárias / 05/07/2021 a 09/07/2021.ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673599
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Portaria: 3480/2021 objetivo: realizar atendimento, atualização cadas-
tral, recadastramento. a Vila santa fé em Marabá, está localizada a 150 km 
de distância da sede do município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa servidor: 54189684/
EdiNEtE fErNaNdEs saMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diárias / 
05/07/2021 a 10/07/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673577
Portaria 3479/2021 objetivo: dar apoio nas ações de cadastramento de 
propriedades, localizadas nas regiões da caiP, Paragonorte e onça com afe-
rição e recolhimento das coordenadas para finalização do cadastro e inserção 
das mesmas no sistema. a solicitação de diárias se faz necessária, pois as 
regiões as quais serão trabalhadas, são bastante distantes da sede do municí-
pio, e de difícil acesso. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
ParaGoMiNas/Pa destino: ParaGoMiNas/Pa servidor: 6300451/ dEriVal-
do BarBosa dE liMa (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diárias / 12/07/2021 a 
16/07/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673573
Portaria: 3481/2021 objetivo: realizar monitoramento para doença de 
Newcastle e Influenza Aviária em aves dedescarte; granjas de postura. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNto aNtÔNio 
do taUá/Pa destino: saNta iZaBEl do Pará/Pa servidor: 57216618/
draUcia darlEN silVa GoUVEa (MÉdico VEtEriNário) / 2,5 diárias 
/ 01/07/2021 a 03/07/2021ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673589
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

41665/2021, Portaria Nº 2975 de 11/06/2021
Portaria: 3478/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iNHaNGaPi/Pa destino: MoNtE 
doUrado/Pa servidor: 54185861/JoHN cHarlEs fErrEira cordEiro 
(aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 13,0 diárias / 30/06/2021 a 
12/07/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 673564
Portaria: 3489/2021 objetivo: realizar o atendimento ao público, no-
tificação de vacinas, emissão de GTA e atualização cadastral de produ-
tores.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtU-
Ba/Pa destino:  iGaraPÉ-Miri/Pa servidor: 55588821/ faBio MaciEl 
fUrtado (assistENtE adMiNistratiVo) /4,5 diárias / 26/07/2021 a 
30/07/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 673744
Portaria: 3488/2021 objetivo: realizar o atendimento ao público, no-
tificação de vacinas, emissão de GTA e atualização cadastral de produ-
tores.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtU-
Ba/Pa destino:  iGaraPÉ-Miri/Pa servidor: 55588821/ faBio MaciEl 
fUrtado (assistENtE adMiNistratiVo) /4,5 diárias / 02/08/2021 a 
06/08/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 673714
Portaria: 3490/2021 objetivo: realizar o atendimento ao público, no-
tificação de vacinas, emissão de GTA e atualização cadastral de produ-
tores.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtU-
Ba/Pa destino:  iGaraPÉ-Miri/Pa servidor: 54193771/ EdsoN XaViEr 
NEVEs (assistENtE adMiNistratiVo) / 4,5 diárias / 19/07/2021 a 
23/07/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 673757
Portaria: 3470/2021 objetivo: realizar Vigilância epidemiológica e cadas-
tro de propriedade na ilha de cotijuba.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: cotiJUBa/Pa servidor: 54185766/ 
WaldEariNo PaZ do NasciMENto (MÉdico VEtEriNário) / 0,5 diária / 
28/07/2021 a 28/07/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673351
Portaria: 3471/2021 objetivo: realizar atendimento, emissão de docu-
mento sanitário, recadastramento, etc.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: NoVa iPiXUNa/Pa servidor: 
5861748/ JaKscEliNa GoMEs MartiNs (aGENtE fiscal aGroPEcUá-
rio) / 4,5 diárias / 05/07/2021 a 09/07/2021.ordenador: JEffErsoN 
PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673355
Portaria: 3472/2021 Objetivo: Realizar vigilância ativa, notificação de 
vacinação obrigatória e atualização cadastral em propriedades rurais de 
foco e perifoco com animais suscetíveis a raiva.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: sÃo fraN-
cisco do Pará/Pa servidor: 54186897/WilsoN roGErio rodriGUEs 
dos saNtos (MÉdico VEtEriNário) / 4,5 diária/ 19/07/2021 a 
23/07/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673361
Portaria: 3473/2021 objetivo: realizar levantamento de abrigos de 
morcegos hematófagos em propriedade foco positivo para raiva.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa des-
tino: sÃo fraNcisco do Pará/Pa servidor: 541885631/Kid stElio al-
MEida (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 2,5 diárias / 20/07/2021 
a 22/07/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673365
Portaria: 3467/2021 objetivo: realizar coleta de amostras para análises 
laboratoriais em estabelecimentos de leite. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: saNtarÉM/Pa destino: Brasil NoVo, Placas, 
UrUará/Pa servidor: 6403242/cristiaNE BarBas rEalE siMÕEs (fis-
cal EstadUal aGroPEcUário - MÉdico VEtEriNário) / 4,5 diárias / 
05/07/2021 a 09/07/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673366
Portaria: 3475/2021 objetivo: realizar Vigilância epidemiológica e atu-
alização cadastral de propriedade na ilha de Mosqueiro.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MosQUEiro/Pa 

servidor: 54185766/ WaldEariNo PaZ do NasciMENto (MÉdico VEtE-
riNário) / 0,5 diária / 26/07/2021 a 26/07/2021.ordenador: JEffEr-
soN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673395
Portaria: 3476/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoEira do Piriá/Pa 
destino: BraGaNÇa,caPaNEMa,saliNÓPolis,saNta lUZia do Pará/Pa 
servidor: 51855517/ El cid dUartE da silVa (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 4,5 diárias / 01/07/2021 a 05/07/2021.ordenador: JEffErsoN 
PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673400
Portaria: 3477/2021 objetivo: dar apoio durante a visita na revenda que 
se encontra em processo de legalização junto a adEPará e recolher documen-
tações que ficaram pendentes. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
origem: BraGaNÇa/Pa destino: tracUatEUa/Pa servidor: 57175984/ tHo-
ME lisBoa da costa JUNior (assistENtE adMiNistratiVo) / 0,5 diária 
/18/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673402
Portaria: 3468/2021 objetivo: realizar coleta de amostras para aná-
lises laboratoriais em estabelecimentos de leite. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: Brasil NoVo/Pa destino: altaMira/Pa 
servidor: 57223301/HElliNtoN PErEira da silVa (aGENtE dE dEfEsa 
aGroPEcUária) / 0,5 diária / 05/07/2021 a 06/07/2021.ordenador: JE-
ffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673372
Portaria: 3469/2021 objetivo: coletar material biológico para Monitora-
mento de Influenza Aviária e Doença de Newcastle em Aves de Descarte: 
granjas de postura comercial (ovos para consumo). E, orientar tecnica-
mente os fiscais Estaduais agropecuários adEPará e Médicos Veterinários 
responsáveis técnicos das referidas granjas: coleta de suabe de traqueia, 
coleta de suabe de cloaca, meio de conservação e preenchimento do for-
mulário de colheita e Envio de Material ao laboratório. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: saNta iZaBEl 
do Pará/Pa servidor: 57190342/ lEttiErE MENdEs PErEira liMa (MÉ-
dico VEtEriNário) / 4,5 diárias /29/06/2021 a 03/07/2021. ordena-
dor: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673377
Portaria: 3474/2021 objetivo: realizar atividades técnicas no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: PoNta dE PEdras/Pa servidor: 54185766/ WaldEariNo PaZ 
do NasciMENto (MÉdico VEtEriNário) / 5,5 diárias / 05/07/2021 a 
10/07/2021.ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 673383
Portaria: 3492/2021 objetivo: realizar o atendimento ao público, noti-
ficação de vacinas, emissão de GTA e atualização cadastral de produtores.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa 
destino:  MoJU/Pa servidor: 54193771/ EdsoN XaViEr NEVEs (assis-
tENtE adMiNistratiVo) / 4,5 diárias / 26/07/2021 a 30/07/2021.or-
denador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 673802
Portaria: 3491/2021 objetivo: realizar o atendimento ao público, no-
tificação de vacinas, emissão de GTA e atualização cadastral de produ-
tores.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oEiras 
do Pará/Pa destino: MoJU /Pa servidor: 55588427/JosiVaN tENorio 
BarBosa (assistENtE adMiNistratiVo) / 4,5 diárias / 02/08/2021 a 
06/08/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 673783
Portaria: 3493/2021 objetivo: realizar o atendimento ao público, noti-
ficação de vacinas, emissão de GTA e atualização cadastral de produtores.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa 
destino:  MoJU/Pa servidor: 54193771/ EdsoN XaViEr NEVEs (assis-
tENtE adMiNistratiVo) / 1,5 diária / 15/07/2021 a 16/07/2021.orde-
nador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 673812

oUtras MatÉrias

     citaÇÃo Por editaL
Pela presente, a adEPara - agência de defesa agropecuária do Estado 
do Pará – cita os senhores coNstaNtEs da rElaÇÃo EM aNEXo, para 
que toMEM coNHEciMENto de que constam tramitando nesta autarquia, 
ProcEssos adMiNistratiVos, EM sEUs NoMEs, dEcorrENtEs dE 
saNÇÕEs dE MUltas por cometimento de iNfraÇÕEs saNitárias, tiPi-
ficadas Na lEi EstadUal 6712/2005, que dispõe sobre a defesa sanitá-
ria animal no Estado do Pará, os quais se encontram à disposição de V.sas. 
na GaMUlt  - Gerência de análises, Processamento, controle e cobrança 
de Multas - desta adEPará, localizada na aVENida PEdro MiraNda Nº 
1666, 3º andar, sala 303 – Bairro da PEdrEira, BElÉM – Pará, para que 
sejam efetuados os pagamentos das multas arbitradas ou, ainda, para que 
ofereçam recursos ao diretor Geral, no Prazo de até 30 (trinta) dias, a con-
tar desta publicação, conforme determina o artigo 73 do decreto Estadual 
2118/2006, que regulamenta a referida lei 6712/2005.
informamos, ainda, que sE NÃo forEM ofErEcidos rEcUrsos ou rE-
colHidos os ValorEs das MUltas No PraZo lEGal, os autos dos 
processos referentes às aplicações das multas serão encaminhados à se-
cretaria Estado da fazenda – sEfa para iNscriÇÃo EM dÍVida atiVa NÃo 
triBUtária do Estado, e posterior EXEcUÇÃo JUdicial.
Belém (Pa), 16 de Junho de 2021.
  _________________________________
  JaMir JÚNior ParaGUassU MacEdo
    dirEtor GEral da adEPará
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  aNeXo

N°   Nome auto de infração/data Valor da Multa
01 JosÉ ValdiViNo dE oliVEira silVa 4170 dE 05.08.2014 1.019 UPf’s
02 iZidio GoNÇalVEs NEto 31930 dE 09.07.2014 205 UPf’s
03 dioraci da rosa 31129 dE 15.07.2015 109 UPf’s
04 JoÃo Batista da coNcEiÇÃo silVa 9973 dE 24.06.2014 141 UPf’s
05 Maria dE loUrdEs MEdEiros VilEla 7671 dE 21.10.2019 109 UPf’s
06 adEMiltoN soUZa saNtaNa 7670 dE 21.10.2019 235 UPf’s
07 daVi saNtiNo da silVa 7705 dE 15.10.2019 312 UPf’s
08 aldo cElEstiNo dos saNtos 7667 dE 15.10.2019 494 UPf’s
09 Maria rosa dos saNtos 7690 dE 22.10.2019 207 UPf’s
10 lEVi clEidE fraNcisco dos saNtos 7704 dE 15.10.2019 263 UPf’s
11 aBEl PratEs MorEira NEto 7659 dE 16.10.2019 312 UPf’s
12 aNtoNio ViaNa 7653 dE 15.10.2019 200 UPf’s
13 rosiaNE rodriGUEs GoNÇalVEs 7706 dE 15.10.2019 137 UPf’s
14 fraNcisco alVEs soUZa filHo 7708 dE 15.10.2019 487 UPf’s
15 MilsoN lira saNtos 7707 dE 15.10.2019 326 UPf’s
16 JosÉ fraNcisco da silVa MacEdo 7656 dE 16.10.2019 130 UPf’s
17 NataliNa MEdEiros dos rEis 7658 dE 16.10.2019 165 UPf’s
18 EsPÓlio- adÃo oliVEira Garcia 7692 dE 23.10.2019 207 UPf’s
19 EsPÓlio- raMiro alVEs MoUra 7697 dE 23.10.2019 207 UPf’s
20 EsPÓlio- JUraci raMos dE araÚJo 7712 dE 16.10.2019 277 UPf’s
21 EliZEtE PErEira raMalHo 7673 dE 21.10.2019 207 UPf’s
22 fraNcisco oliVEira dE alMEida 7684 dE 16.102019 81 UPf’s
23 daNilo aZEVEdo da silVa 7721 dE 17.10.2019 207 UPf’s
24 adEraldo fErrEira s. caValcaNtE 7865 dE 22.10.2019 235 UPf’s
25 EUdo costa dias 7679 dE 15.10.2019 221 UPf’s
26 carlos cÉZar ViEira 7713 dE 16.10.2019 200 UPf’s
27 JoÃo aNtoNio dE liMa 7724 dE 18.10.2019 228 UPf’s
28 JosÉ BENEdito da silVa 7722 dE 17.10.2019 291 UPf’s
29 carMEM cÉlia MorEira da silVa 7871 dE 22.10.2019 312 UPf’s
30 EdiltoN BarBosa rodriGUEs 7870 dE 22.10.2019 403 UPf’s
31 JoaNiN riGo 7869 dE 22.10.2019 88 UPf’s
32 adEMir NUNEs cordEiro 7875 dE 21.10.2019 102 UPf’s
33 rafaEl laMBErti caValHEri 7874 dE 22.10.2019 144 UPf’s
34 daVid BaHia dos rEis 7872 dE 22.10.2019 417 UPf’s
35 rosaNa aParEcida tEiXEira da rosa 7863 dE 22.10.2019 277 UPf’s
36 alaN PErEira dE aNdradE 7864 dE 22.10.2019 81 UPf’s
37 dalMo PEdro rocHa 7720 dE 17.10.2019 235 UPf’s
38 MariaNo calaÇo oliVEira 7717 dE 17.10.2019 130 UPf’s
39 aldEci alMEida dE carValHo 7714 dE 16.10.2019 116 UPf’s
40 EliElsoN alVEs dE sá 7862 dE 22.10.2019 200 UPf’s
41 PaUlo cEZar oliVEira da silVa 7709 dE 15.10.2019 347 UPf’s
42 WENdErsoN MiraNda dE Barros 7710 dE 15.10.2019 207 UPf’s
43 Maria da coNcEiÇÃo dos rEis 7718 dE 17.10.2019 277 UPf’s
44 carlos alBErto WENdliNG 7678 dE 15.10.2019 256 UPf’s
45 aNtoNio alVEs PErEira 30621 dE 27.01.2016 249 UPf’s
46 VaNdo ViaNa dos saNtos NEto 33475 dE 17.08.2016 151 UPf’s
47 EdGar fErrEira toscaNo 45866 dE 29.06.2018 1.218 UPf’s
48 GEisoN d’arc caldEira 20683 dE 16.12.2016 961 UPf’s
49 PliNio scardUElE MaNfrEdiNi 34040 dE 19.06.2018 75 UPf’s
50 JosÉ cicEro MorEira da silVa 8348 dE 23.12.2019 102 UPf’s
51 JosÉ cicEro MorEira da silVa 8349 dE 23.12.2019 67 UPf’s
52 aGostiNHo Eloi MartiNs 39428 dE 26.08.2019 67 UPf’s
53 aGostiNHo Eloi MartiNs 39429 dE 26.08.2019 249 UPf’s
54 NaZarENo Batista dE oliVEira 42281 dE 23.12.2019 347 UPf’s
55 NaZarENo Batista dE oliVEira 42283 dE 23.12.2019 109 UPf’s
56 NaZarENo Batista dE oliVEira 42284 dE 23.12.2019 67 UPf’s
57 adEMir ataidE da silVa 1010 dE 30.07.2014 74 UPf’s
58 filadElfo MoitiNHo rosa 15297 dE 30.09.2019 627 UPf’s

59 rosalVo fErrEira dE soUsa 13640 dE 03.10.2019 102 UPf’s

60 JosÉ aNtoNio da silVa 15499 dE 02.10.2019 270 UPf’s

61 daMiÃo fraNcisco dE oliVEira 13639 dE 03.10.2019 410 UPf’s

62 Maria PErEira carValHo sEVEriNo 13634 dE 02.10.2019 3.637 UPf’s
63 EdilENE BErNardo dos saNtos sENa 15498 dE 02.10.2019 67 UPf’s
64 Jair dias corrEia 13644 dE 03.10.2019 119 UPf’s
65 fraNcisco Barroso dos saNtos 13642 dE 03.10.2019 119 UPf’s
66 Elias ViEira liMa 13638 dE 03.10.2019 158 UPf’s

Protocolo: 673375

errata Portaria N°3280/2021, doe Pa de 23.06.2021, 
PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº34.619 de 23 de JUNHo 

de 2021 - ProtocoLo: 670494.
onde se lê:
Portaria N°3280/2021, adEPara 22 dE JiNH0 dE 2021 
Leia-se
Portaria N°3280/2021, adEPara 22 dE JUNH0 dE 2021
onde se lê:

ProdUto VEGEtal
iNdUstrial

aUtoriZaÇÃo
0000

adEPará

ProdUto VEGEtal
artEsaNal

aUtoriZaÇÃo
0000

adEPará

Leia-se 
onde se lê: 
161 – cadastro para EstaBElEciMENto aUtoriZaÇÂo 162- 
162 - cadastro para ProdUto inicial 
163 – cadastro para renovação do EstaBElEciMENto e do 
leia-se 
161 – cadastro para EstaBElEciMENto aUtoriZaÇÂo inicial. 
162 - cadastro para ProdUto inicial. 
162– cadastro para renovação do EstaBElEciMENto e do ProdUto.
onde se lê: 
2.1 - a validade da aUtoriZaÇÃo do EstaBElEciMENto e do ProdUto, 
será de 03 três)
Leia-se 
2.1 - a validade da aUtoriZaÇÃo do EstaBElEciMENto e do ProdUto, 
será de 03 (três) anos.
onde se lê: 
2.5 - No caso de Estabelecimentos artesanais, a partir da publicação desta 
Portaria, será exigido do estabelecimento apenas a aNálisE da áGUa. a 
análise do produto passará a ser exigida como ação de fiscalização, para 
verificação de inconformidades de acordo com as
Leia-se: 
2.5 - No caso de Estabelecimentos artesanais, a partir da publicação desta 
Portaria, será exigido dos estabelecimentos a aNálisE da áGUa. a análise 
do produto passará a ser exigida como ação de Fiscalização, para verifica-
ção de inconformidades de acordo com as necessidades.
onde se lê: 
2.9 - os documentos alvará de funcionamento, carteiras de saúde e de 
manipulador, comprovação do responsável técnico, análise da água dis-
pensa de licenciamento ambiental ou licenciamento ambiental, deverão 
ser encaminhados anualmente a
Leia-se: 
2.9 - os documentos alvará de funcionamento, carteiras de saúde e de 
manipulador, comprovação do responsável técnico, análise da água dis-
pensa de licenciamento ambiental ou licenciamento ambiental, deverão 
ser encaminhados anualmente a adEPara.
onde se lê: 
3.1 – Fica proibida a utilização do SELO Oficial do Serviço de Inspeção 
Vegetal no Estado do Pará, para produtores que NÃo PossUaM a aUtori-
ZaÇÃo do produto na 
3.2 – As empresas que usarem o SELO Oficial sem a devida AUTORIZAÇÃO 
da adEPara, estarão sujeitos às penalidades previstas no 63 da lei de 
defesa sanitária Vegetal no Estado do Pará.
Leia-se: 
3.1 – Fica proibida a utilização do SELO Oficial do Serviço de Inspeção Ve-
getal no Estado do Pará para empresas e produtores que NÃo PossUaM a 
aUtoriZaÇÃo na adEPara. 
3.2 – as empresas e produtores que usarem o SELO oficial sem a devida 
aUtoriZaÇÃo da adEPara, estarão sujeitos às penalidades previstas no 
art. 63 da lei de defesa sanitária Vegetal no Estado do Pará.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo - diretor Geral - adEPará

Protocolo: 674093
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 108/2021;BENEficiária:laNa roBErta 
rEis dos saNtos;MatrÍcUla: 5938576;fUNÇÃo:PrEsidENtE;oBJEti-
Vo:acoMPaNHar a coMitiVa do sENHor GoVErNador do Estado 
do Pará Na ENtrEGa dE tÍtUlos dE tErras, rEfErENtE ao ProGra-
Ma dos tErritÓrios sUstENtáVEis;PErÍodo:30.06 a 01.07.2021;Nº 
dE diárias:1,5(UMa E MEia);dEstiNo:sÃo fEliX do XiNGU E oUri-
laNdia do NortE;ordENador dE dEsPEsa:aNtoNio claUdio GoN-
ÇalVEs do r. JUNior.

Protocolo: 673871

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

errata
.

Fica retiFicado Na Portaria Nº 049/2021 PUBLicada 
No doe Nº 34.622 de 28/06/2021.

onde lê-se: cargo de Motorista
Leia-se: cargo de auxiliar de serviços Gerais
JosÉ aNtoNio scaff filHo – diretor Presidente da cEasa/Pa

Protocolo: 673839

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 00949/2021-GaB/seMas, de 29.06.2021
servidora: tHaillaNE fraNciNEtE dE lisBoa castro
cargo: secretário de diretoria
Matrícula: 5901775/4
I – DESIGNAR, a servidora para responder pela Chefia de Gabinete da 
secretaria adjunta de Gestão de regularidade ambiental, durante o impe-
dimento do titular KlEitoN dE araÚJo MacEdo, matrícula nº 5903144/2, 
no período de 19/07/2021 a 17/08/2021.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 674030
Portaria Nº 00950/2021-GaB/seMas, de 29.06.2021

servidora: carla alEssaNdra liMa rEis
cargo: assessor
Matrícula: 6311999/2
i – dEsiGNar, a servidora para responder pela diretoria de tecnologia da 
informação - dti, durante o impedimento do titular Vagner de Brito Nasci-
mento, matrícula nº 6402932/2, no período de 05/07/2021 a 03/08/2021
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 674033
Portaria Nº 00958/2021-GaB/seMas, de 29.06.2021

servidora: sElMa solaNGE MoNtEiro saNtos
cargo: técnico em Gestão de Meio ambiente/assessor
Matrícula: 57215621/1
i – dEsiGNar, a servidora para responder pela secretaria adjunta de Ges-
tão e regularidade ambiental-saGra, durante o impedimento do titular 
rodolPHo ZaHlUtH Bastos, matrícula nº 5946009/1, no período de 
12/07/2021 a 10/08/2021
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 674043

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 0908/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/sEMas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE 
n° 2021/265144.
rEsolVE:
I – DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
dos contratos nº 054/2021-sEMas/Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE 
MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE - sEMas/Pa e a empresa PEdro 
EdENir da rocHa – ME, os servidores José antônio domingues teixeira 
Junior - Matrícula nº 57201982/2, como fiscal Titular, e Rosinaldo Pamplo-
na Ferreira - Matrícula nº 5903953/3, como fiscal Suplente, a contar da 
data da publicação desta portaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 22 de Junho 2021
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 673591
Portaria Nº 00963/2021 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/sEMas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/458975
rEsolVE:
i-sUBstitUir na Portaria n° 0862/2021 - GaB/sEMas, publicada no 
DOE Nº 34.616 de 21 de Junho de 2021, a fiscal titular do Contrato n° 
052/2021, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE 
E sUstENtaBilidadE – sEMas/Pa e a Empresa aMaZZoN iNforMática 
ltda, a servidora Márcia Maria campos, matrícula nº 57196267, pelo ser-
vidor Delton Araújo da Silva como fiscal suplente, matrícula nº 5936126/1.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 de Junho de 2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 673345

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01/2021-seMas/Pa
coNtrato: 021/2021 - seMas/Pa

Processo: PaE 2020/116742
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência
Vigência: 29/06/2021 a 29/06/2022
assinatura: 29/06/2021
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PtrEs 278338;
fonte 0316006361; Elemento 339037; Pi 4120008338c; ação 213481
contratado: MillENiUM sEGUraNÇa PatriMoNial EirEli (cNPJ 
25.084.798/0001-28)
Endereço: rua Jacareubas, 162, conj. Kyssia, Bairro dom Pedro i, cEP 
69260-770, fone (92) 3307-7723, diretor-am@millenium.com.br, Manaus/
aM
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 674087

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 841/2021 - GaB/seMas 14 de JUNHo de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica para atividade de Bubalinocultura e Bovi-
nocultura em área uso alternativo do solo, no município de chaves.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Macapá/aP, afuá/Pa e chaves/Pa
Período: 05/07 a 14/07/2021 – 09 e ½ diária
servidores:
- 3178455/1 - fraNcisco dE assis PErEira BarBosa - (técnico em 
Gestão de agropecuária)
- 5908954/4 - faBricio da silVa corrEa - (técnica em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMos rEis / dirEtora dE GEstÃo adMi-
NistratiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 667467
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Portaria Nº 925/2021 - GaB/seMas 23 de JUNHo de 2021.
objetivo: Vistoria técnica em empreendimento, localizado no município de 
água azul do Norte.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: carajás/Pa e água azul do Norte/Pa
Período: 09/07 a 14/07/2021– 05 e ½ diárias.
servidores:
- 5954968/1 - lUaN alEXaNdrE MartiNs dE soUsa - (técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5954958/1 - faBricio siMoEs corrEa - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5914579/3 - Marcia Maria PENalBEr dE MENEZEs - (técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5954929/1 - sara NaYara da silVa HaGE - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 670918
Portaria Nº 937/2021 - GaB/seMas 24 de JUNHo de 2021.

objetivo: Vistoria técnica prévia ao licenciamento ambiental para Manejo 
florestal em Unidade de Produção, localizado no município de itaituba.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santarém/Pa e itaituba/Pa
Período: 05/07 a 11/07/2021 – 06 e ½ diárias
servidores:
- 57234850/1 - roBErta PirEs MENdEs dE alBUQUErQUE - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5954888/1 - PaUla fraNcYNEtH NasciMENto silVa dE MoraEs - 
(técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 671762
Portaria Nº 962/2021 - GaB/seMas 28 de JUNHo de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica em projeto de supressão vegetal em 
área de Uso alternativo do solo para desenvolver a atividade de Bovino-
cultura e Bubalinocultura.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: anapu/Pa
Período: 05/07 a 09/07/2021– 04 e ½ diárias.
servidores:
- 5889986/2 - NElMa saNtos aMoriM dos saNtos - (técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5953139/1 - sHErlEM Patricia dE sEiXas fEliZardo - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57235011/1 - EVErtoN Barros dias - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 672994

FÉrias
.

Portaria Nº95/2021-dGaF/GaB/seMas , 29/06/2021
Excluir da Portaria Nº 527/2020-dGaf/GaB/sEMas de 04/06/2020, 
publicada no doE nº 34.247 de 08/08/2020, as férias regulamentares 
da servidora liENE Maria NEGrao carValHo ,
matrícula nº 5636795/ 3 , referente ao exercício 2018/2019, no período de 
16/07/2020 a 14/08/2021
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 673978
Portaria Nº 947/2021-dGaF/GaB/seMas ,29/06/2021

conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora abaixo:

MatricUla sErVidor EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
5636795/ 3 liene Maria Negrão carvalho 2019/2020 09/07/2021 a 07/08/2021
5636795/ 3 liene Maria Negrão carvalho 2018/2019 08/08/2021 a 06/09/2021

HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 674003
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 295 de 25 de JUNHo de 2021
rEsolVE:
autorizar o afastamento dos servidores Patrícia cristina de leão Messias, 
matrícula n° 57224309 e Pedro Paulo de souza Queiroz, matrícula n° 
5942921, no período de 06 a 08/07/2021, com destino a Monte alegre-Pa. 

objetivo: realizar ação integrada com a Gerência administrativa da calha 
a Norte 3 (GrcNiii), para visita técnica na área de Proteção ambiental 
Paytuna, zona de amortecimento da rebio Maicuru, para implantação de 
projetos de desenvolvimento sustentável. as despesas de viagem serão 
de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da amazônia – arPa.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 674080

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 284 de 29 de JUNHo de 2021
rEsolVE:
art. 1º - designar a servidora Ericka do socorro de lima Barbosa, matrí-
cula n° 57176321, ocupante do cargo de Economista, para responder pelo 
setor de contratos, deste instituto, no período de 16/06 a 30/06/2021, em 
substituição a titular de férias regulares.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 313 de 29 de JUNHo de 2021
rEsolVE:
art. 1º - designar o servidor flávio Pinheiro Neto, matrícula n° 57174429, 
ocupante do cargo de técnico em administração e finanças, para respon-
der pela Gerência de orçamento e finanças deste instituto, no período de 
28/06/2021 a 27/07/2021, em substituição a titular de férias regulares.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 674084
Portaria Nº. 312 de 29 de JUNHo de 2021

art. 1º - designar a servidora soraya tatiana Macedo alves, matrícula n° 
54186246, ocupante do cargo de técnico em Gestão de Meio ambiente, 
para responder pela Gerência da região administrativa da calha Norte-2, 
deste instituto, no período de 28/06 a 27/07/2021, em substituição ao 
titular de férias regulares.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 674019

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 127 de 15 de aBriL de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº. 2021/185233 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994
objetivo: Garantir a segurança dos técnicos da GrcN 2 e atuar no controle 
de acesso dos coletores de castanhas no interior da flota do trombetas
origem: santarém-Pa
destino: oriximiná e Jaramacaru-Pa
Período: 01 a 30/04/2021 - 29,5 (vinte e nove e meia) diárias
servidor: 1º sGt PM lindemberg Medeiros Bezerra – 5734020
cB PM Euler Bruno Bentes do Nascimento – 42196171
cB PM Heroilson cajado de sousa – 7223033
cB PM riltom fagner Pereira – 57222551
sd PM Nicole lima Galucio – 5944761
sd PM Gilderson duarte de sousa - 5944764
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 259 de 16 de JUNHo de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº. 2021/457565 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de campo de prospecção técnica no lago de tucuruí, com o objetivo 
de alinhar o desenvolvimento das atividades propostas para o ano de 2021
origem: tucuruí-Pa
destino: Goianésia do Pará, Breu Branco, Jacundá, Nova ipixuna, itupiran-
ga, Novo repartimento e Marabá-Pa
Período: 23 a 25/06/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
servidor: sGt PM raimundo cabral Moraes – 55766101
sGt PM Enickson correa de souza de araujo - 54046571
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº 308 de 28 de JUNHo de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/673389 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Mobilização de conselheiros e convocação para a 1º reunião de 
conselho Gestor do Parque Estadual do charapucu-PEc
origem: afuá/Pa – Zona Urbana
destino: afuá/Pa – Zona rural
Período: 05 a 09/07/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
servidor: rosângela dos santos souza – 5924884 - técnico em Gestão 
ambiental
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 674077
Portaria Nº 307 de 28 de JUNHo de 2021

fundamento legal:  conforme o processo nº 2021/631017 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo:  Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em ativi-
dade institucional
origem: Belém-Pa
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destino:  oeiras do Pará-Pa
Período:  29/06/2021 a 05/07/2021 - 6,5 (seis e meia) diárias
servidor: Jaime Wanderley correa Nonato - 5413214 - Motorista
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº 306 de 28 de JUNHo de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/630995, art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Levantamento técnico da diversidade biológica, fauna, flora e de-
mais espécies que compõem a biodiversidade para possível criação de Uc
origem: Belém-Pa
destino: oeiras do Pará -Pa
Período: 29/06/2021 a 05/07/2021  - 6,5 (seis e meia) diárias
servidor:  rosigrêde lima da silva - 5939761 - técnico em Gestão am-
biental
Nívia Gláucia Pinto Pereira  -  57175336 - técnico em Gestão de Meio am-
biente
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº 305 de 28 de JUNHo de 2021
fundamento legal:  conforme o processo nº 2021/687049 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Monitoramento da captura acidental dos botos-cinza na aPa al-
godoal-Maiandeua e seu entorno, amazônia oriental, Brasil
origem: Belém/Pa
destino: algodoal-Maracanã/Pa
Período:  05 a 08/07/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
servidor:  rubens de aquino oliveira - 57198137 - técnico em Gestão de 
Meio ambiente
Neusa renata Emin de lima - 5953411 - técnico em Gestão ambiental
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 224 de 31 de Maio de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/457470 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar de reunião com todos os integrantes da GrtUc, ati-
vidades de campo de prospecção técnica no lago de tucuruí, alinhar o 
desenvolvimento das atividades propostas para o ano de 2021; realizar 
atividades de fiscalização ambiental e administrativas inerentes à gestão
das unidades de conservação, nos municípios de abrangência da re-
gião administrativa do Mosaico lago de tucuruí
origem: Marabá-Pa
destino: tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Jacundá, Goianésia do 
Pará, Nova ipixuna e itupiranga-Pa
Período: 06 a 25/06/2021 - 19,5 (dezenove e meia) diárias
servidor: Mariana Bogéa de souza - 5905131 - Gerente
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 674062

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 311 de 29 de JUNHo de 2021
art. 1º - conceder férias a servidora Keylah regina Borges, matrícula nº 
5783631, em duas etapas, sendo o primeiro período de 02 a 16/08/2021 
(15 dias corridos), e segundo período de 17 a 31/01/2021 (15 dias corri-
dos), referente ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 28/02/2021.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 674075
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 940/2021 - GaB.saGa/seGUP
BeLÉM-Pa, 28 de JUNHo de 2021.

o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs, 
no uso de suas atribuições legais, e;
coNsidEraNdo: o termo de dispensa 003/2021 - sEGUP/Pa, celebra-
do com a associaÇÃo PÓlo ProdUtiVo Pará - fáBrica EsPEraN-
Ça, oriundo do Processo nº 2021/491200, cujo objeto é a aquisição de 
1.600 (um mil e seiscentas) unidades de bandeirolas para otimizar às 
ações de segurança pública e defesa social durante a realização da opera-
ção “Verão 2021”, no município de salinópolis/Pa;
coNsidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, o 
decreto nº 870/2013 e a instrução Normativa nº 02/2019 da aGE.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do termo de dispensa 003/2021 - sEGUP/Pa com a asso-
ciaÇÃo PÓlo ProdUtiVo Pará - fáBrica EsPEraNÇa:
- MiGUEl aNGElo soUsa corrEa; Mf: 5808073-1; lotação: NPo, como 
fiscal titular;

- KlEBEr daMascENo corrEa; Mf: 54193240-1; lotação: NPo, como 
fiscal suplente e em substituição no caso de ausência da fiscal titular.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 673533

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

rdc eLetrÔNico 005/2021/cPL/FisP
o diretor e ordenador de despesa do fisP, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade rdc 
ElEtrÔNico Nº 005/2021/cPl/fisP – PaE n° 2021/295173, que tem por 
objeto a contratação de empresa para execução de coNstrUÇÃo da Ga-
raGEM da caPEla do QcG, e com fundamento no disposto no art. 28, iV 
da lei nº 12.462/2011, assim como no que dispõe o art. 53, iV do decreto 
Estadual nº 1.974/2018;
rEsolVE:
adJUdicar o objeto do presente certame a licitante vencedora, após ana-
lisado o resultado da licitação, conforme indicado no quadro abaixo:

itEM dEscriÇÃo EMPrEsa VENcEdora Valor

01 obra de construção da garagem da 
capela do QcG

Zillis ENGENHaria E coNsUltoria 
ltda

cNPJ: 37.144.087/0001-80 r$ 210.000,00

Belém-Pa, 29 de junho de 2021.
fáBio da lUZ dE PiNHo
diretor e ordenador de despesa do fisP

Protocolo: 673667

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº938/2021-saGa
BeLÉM, 29 de JUNHo de 2021

coNsidEraNdo: Processo nº2021/698875,e Mem. Nº060/2021-disQUE-
dENÚNcia,de 28.06.2021.
coNsidEraNdo: a Portaria Nº936/2021-saGa,de 28.06.2021,publicada 
do doE nº 34.623,de 29.06.2021,referente as férias regulamentares no 
mês de agosto/2021 aos servidores da sEGUP.
r E s o l V E:
Excluir da Portaria de férias do mês de agosto/2021 o servidor ricardo 
VarEla riBEiro, Mf nº5755417/3, coordenador de Monitoramento de 
resultados, 2020/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 673634
Portaria Nº941/2021-saGa
BeLÉM, 29 de JUNHo de 2021

coNsidEraNdo: o Plano de férias 2021 da sEGUP.
r E s o l V E:
conceder férias regulamentares no mês de julho de 2021, para o servidor 
abaixo relacionado:
 

NoME carGo/fUNÇÃo P. aQUisitiVo PErÍodo a sEr 
GoZado

MatricUla
 

alaN ailtoN da silVa 
GUiMarÃEs

sEcrEtário adJUNto dE 
GEstÃo adMiNistratiVa 2020/2021 01/07 a 30/07/2021  5673720/4  

 rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
 UalaME fialHo MacHado
 secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 673645
Portaria Nº939/2021-saGa
BeLÉM, 29 de JUNHo de 2021

coNsidEraNdo: o Processo nº2021/692476, e Mem. Nº6/2021-asPol,-
de 25.06.2021.
coNsidEraNdo: a Portaria Nº 540/2021-saGa, de 30.04.2021, 
publicada no doE nº34.572, de 04.05.2021, que concedeu 30(trinta) dias 
de férias regulamentares à servidora ariaNE liliaN liMa dos saNtos 
MElo rodriGUEs, assessor Policial, Mf 57225308/5, 2019/2020, no 
período de 01.06 a 30.06.2021.
r E s o l V E:
transferir o período de gozo de férias da servidora ariaNE liliaN liMa 
dos saNtos MElo rodriGUEs, assessor Policial, Mf 57225308/5, 
2019/2020, do mês de junho/2021, para o mês de janeiro/2022, por ne-
cessidade de serviço.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 673635
Portaria Nº937/2021-saGa
BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021

coNsidEraNdo: o Processo nº2021/690965, e Mem. Nº048/2021-GaB/
iEsP,de 25.06.2021.
coNsidEraNdo: a Portaria Nº 703/2021-saGa, de 31.05.2021, 
publicada no doE nº34.600, de 01.06.2021, que concedeu 30(trinta) 
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dias de férias regulamentares aos servidores aNtoNio BENtEs da silVa 
filHo,diretor do iEsP, 2020/2021, Mf 5704456/5; fáBio WENdEll liMa 
da lUZ, chefe de Gabinete/iEsP, 2020/2021, Mf 5608708/7, e soNia da 
costa Passos, coordenador Ensino superior, 2019/2020, Mf 8400571/2, 
no período de 01.07 a 30.07.2021.
r E s o l V E:
Retificar o período de gozo de férias dosservidores, abaixo relacionados:
 

NoME carGo P. aQUisitiVo  P. a sEr GoZado -15 
(QUiNZE) dias MatrÍcUla

aNtoNio BENtEs da 
silVa filHo dirEtor do iEsP 2020/2021 02.06 a 16.06.2021 57004456/5

fáBio WENdEll 
liMa da lUZ cHEfE GaBiNEtE 2020/2021 02.06 a 16.06.2021 5608708/7

soNia da costa 
Passos

coordENador ENsi-
No sUPErior 2019/2020 02.06 a 16.06.2021 8400571/2

ficando o restante de 15 (quinze) dias do período de gozo de férias, para 
os servidores usufruírem em data oportuna, por necessidade de serviço.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 673627
Portaria Nº 942/2021-saGa
BeLÉM, 29 de JUNHo de 2021

coNsidEraNdo: o Processo nº2021/701924, e Mem. Nº 60/2021-oUVi-
doria,de 29 .06.2021.
coNsidEraNdo: Portaria Nº703/2021-saGa, de 31.05.2021,publicada 
no doE nº34600, de 01.06.2021, que concedeu férias regulamentares 
ao servidor aNtoNio oZair NUNEs dos saNtos, assessor ii, 
Mf 55587571/2, no período de 01.07.2021 a 30.07.2021.
r E s o l V E: designar o servidor Mário rassi coNcEiÇÃo aMoras, 
auxiliar técnico, Mf 3219372/1, para responder pelo cargo de assessor ii, 
no referido período.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
alaN ailtoN da silVa GUiMarÃEs
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 673855

t.
.

torNar seM eFeito
.

PUBlicaÇÃo datada EM 17/07/2021 No doE Nº 34.613 - Protocolo 
668041

Protocolo: 673535

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 105/2021 – ccc: NoMEia 
o CAP QOSPM 39712 CLÁUDIA PINHEIRO RUFINO RABELO, a fim de fisca-
lizar o contrato administrativo nº 061/2021 –ccc/PMPa celebrado entre a 
PMPa e a Empresa aGrosHoPPiNG coMErcio E distriBUiÇÃo, NoMEar 
MAJ QOSPM VET RG37510 ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA, como fiscal 
interino; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 29 de Junho de 
2021; ricardo do NasciMENto raMos – MaJ QoPM rG 29213; cHEfE 
do cENtro dE coMPras E coNtratos da PMPa.

Protocolo: 673504
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 108/2021 – ccc: NoMEia 
o MAJ QOPM 20991 EDINEI GOMES DOS SANTOS, a fim de fiscalizar o 
contrato administrativo nº 658/2014 –ccc/PMPa celebrado entre a PMPa 
e a Empresa Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirElli, NoMEar o 1º sGt 
PM RG 32953 HANANNEL ALMEIDA COSTA, como fiscal interino; Registre-
se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 29 de Junho de 2021; ricardo 
do NasciMENto raMos – MaJ QoPM rG 29213; cHEfE do cENtro dE 
coMPras E coNtratos da PMPa.

Protocolo: 673529
Portaria Nº 030/2021-ePPM–Nomear o caP QoPM rG 35500 
ciNtHYa tHErEZa da costa MilHoMEM, para exercer a função de 
fiscal do tErMos sUBstitUtiVos dE coNtrato Nº 2021NE06849; 
2021NE06848 e 2021NE06761, celebrado entre a PMPa e as empresas 
cleber Nascimento da rosa; freire aguiar comercio áudio Visual Eireli 
e carvalho Miranda Empreendimento Eireli ME. Belém/Pa, 28/06/2021; 
JEaNdErsoN da silVa saraiVa–tEN cEl QoPM; chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 673385
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 112/2021 – ccc: NoMEar 
o tEN cEl QoPM rG 27317 saNdro WaGNEr dE aNdradE do carMo 
em substituição ao MaJ QoPM rG 24963 lUiZ aNtÔNio da silVa E sil-
VA, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo Nº 034/2019 – CCC/PMPA 
celebrado entre a PMPa e a empresa:NortE tUrisMo ltda.; MaNtEr o 

CB PM RG 40511 CRISTIANO ALBERTO PANTOJA DE MORAE, como fiscal 
interino; registra-se, publique-se, cumpra-se; BElÉM/Pa, 29 de junho de 
2021; JorGE WilsoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; di-
retor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 673415
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 110/2021 – ccc: NoMEar 
o tEN cEl QoPM rG 27036 fraNcisco aNtÔNio PaiVa riBas em substi-
tuição ao MaJ QoPM rG 23140 aNtÔNio sÉrGio dE alMEida carValHo, 
a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo Nº 041/2015 – CCC/PMPA 
celebrado entre a PMPa e a empresa: VÓlUs tEcNoloGia E GEstÃo dE 
BENEfÍcios ltda; NoMEar o MaJ QoPM rG 37317 ricardo MorEira 
DA COSTA DUTRA como fiscal interino; Registra-se, publique-se, cumpra-
se; BElÉM/Pa, 29 de junho de 2021; JorGE WilsoN PiNHEiro dE araÚ-
Jo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 673416
 Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 115/2021 – ccc: NoMEia 
o CAP QOPM 35463 LUÍS CARLOS FARIAS DE OLIVEIRA, a fim de fiscali-
zar o contrato administrativo nº 027/2021 –ccc/PMPa celebrado entre a 
PMPa e a Empresa rN PErEira coMÉrcio dE áGUa EirElli, NoMEar a 
CB PM RG 38146 DANIELLE SIQUEIRA DA SILVA MARGALHO, como fiscal 
interino; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 29 de Junho de 
2021; ricardo do NasciMENto raMos – MaJ QoPM rG 29213; cHEfE 
do cENtro dE coMPras E coNtratos da PMPa.

Protocolo: 673437
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 114/2021 – ccc: NoMEia 
o CAP QOPM 36073 GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS, a fim de fiscalizar o 
contrato administrativo nº 031/2021 –ccc/PMPa celebrado entre a PMPa 
e a Empresa taM comércio de peças e serviços de refrigeração lÇtda - 
EPP, NoMEar 3º sGt PM rG 28084 raiMUNdo lEZir rocHa NUNEs, 
como fiscal interino; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 29 
de Junho de 2021; ricardo do NasciMENto raMos – MaJ QoPM rG 
29213; cHEfE do cENtro dE coMPras E coNtratos da PMPa.

Protocolo: 673471
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 113/2021 – ccc: NoMEia 
o CAP QOPM 36073 GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS, a fim de fiscali-
zar o contrato administrativo nº 028/2021 –ccc/PMPa celebrado entre a 
PMPa e a Empresa r.c.M coElHo EirEli, NoMEar 3º sGt PM rG 28084 
RAIMUNDO LEZIR ROCHA NUNES, como fiscal interino; Registre-se, publi-
que-se, cumpra-se; Belém/Pa, 29 de Junho de 2021; ricardo do Nasci-
MENto raMos – MaJ QoPM rG 29213; cHEfE do cENtro dE coMPras 
E coNtratos da PMPa.

Protocolo: 673480

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº. 070/2021-PMPa; oBJEto: o pre-
sente contrato tem por objeto a aquisição de medalhas e insignias para as 
condecorações realizadas nas solenidades cívico-militares da Polícia Militar 
do Estado do Pará. No valor Global de r$ 298.806,50 (duzentos e noventa 
e oito mil, oitocentos e seis reais e cinquenta centavos). data da assi-
natura: 23/06/2021; ViGÊNcia: 23/06/2021 a 22/06/2022; a dEsPEsa 
coM EstE tErMo aditiVo ocorrErá: Programa: 1297 – Manutenção 
da Gestão; ação (Projeto/atividade): 26/8338 – operação das ações ad-
ministrativas; Natureza de despesa: 3.3.90.30.50 – Bandeiras, flâmulas e 
insígnias; Plano interno: 4120008338c; fonte do recurso: 0101 (recurso 
do Estado); EMPrEsa: J r MacHado coMÉrcio E sErViÇos - ME, cNPJ: 
01.756.582/0001-01; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM.
*republicado por faltar informações de valores.

Protocolo: 673356

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico Pe nº 028/2021 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia Mi-
litar do Pará. objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da 
proposta mais vantajosa para aquisição de redutores de velocidade – tipo 
cone flexível e tipo cilindro canalizador de tráfego, a fim de serem utiliza-
das pela Polícia Militar do Estado do Pará, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas neste instrumento.data e hora de abertura: 
13/07/2021, às 09h00 (horário de Brasília). local: www.gov.br/compras.
informações: (91)3258-9928. Edital se encontra disponível nos sites: 
www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-Pa, 29 de ju-
nho de 2021.cHristiNE dE oliVEira PiNHEiro BElcHior MaJ QoPM rG 
31136 - PrEGoEira

Protocolo: 673624

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 014/2021/
cPLPMPa Pae: 2021661651

PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.054.994-0001-42, e os seguintes professores/instrutores:
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Polo BElÉM

disciPliNa docENtE cPf Valor total

direito Penal 
Militar

Mário José Martins Júnior 807.214.002-72 r$ 1.680,00

Ênio félix de oliveira 794.163.572-00 r$ 1.680,00

suzanne santos de sousa 994.518.322-20 r$ 1.680,00

Marco antônio Pedrosa de araújo 797.649.162-87 r$ 1.680,00

Elianne dergan de lima 870.394.782-.34 r$ 1.680,00

direito Processual 
Penal Militar

ramiro de carvalho Noronha araújo 025.372.163-69 r$ 1.680,00

cleberson Nascimento souza 009.568.742-40 r$ 1.680,00

Emanuelli dal col stinghel 143.398.597-70 r$ 1.680,00

luciana aparecida cabral coelho 976.068.632-53 r$ 1.440,00

cleiton de Jesus Pinheiro da conceição 411.570.952-91 r$ 1.680,00

direito adminis-
trativo

Jorge fabricio dos santos 377.472.402-44 r$ 1.680,00

Jeanderson da silva saraiva 704.470.712-20 r$ 1.920,00

adriano Nazareno Goes da silva 889.710.232-87 r$ 1.680,00

Jacqueline da trindade santiago 757.611.142-91 r$ 1.680,00

José luiz souza franco 030.235.855-20 r$ 1.680,00

legislação Básica 
institucional

Marcos dos santos louzeiro 953.003.252-87 r$ 2.380,00

diogo costa dos santos 919.059.312-04 r$ 2.040,00

Bruno ferreira Mazzé 083.383.254-90 r$ 2.380,00

luiz augusto Brito tavares 454.230.912-68 r$ 2.040,00

Jorge osorio Pinto 397.025.882-00 r$ 2.380,00

Processo e 
Procedimento 
administrativo 

disciplinar
 

Marcelo Mangas da silva 588.726.552-34 r$ 2.380,00

Gisely Moraes de carvalho 701.342.272-04 r$ 2.040,00

rusimüller Pereira de sousa 920.067.602-20 r$ 2.380,00

fábio de araújo sodre 597.778.422-87 r$ 2.380,00

Murillo Bastos Guerra 750555032-20 r$ 2.380,00

Gerenciamento 
de crise

 

fábio alex correa Barra 634.027.852-34 r$ 960,00

felipe corrêa aires 831.717.622-34 r$ 1.120,00

Jefferson Adriano Lima E Silva 879.875.892-68 r$ 960,00

adler Pinheiro Braga 005.016.692-13 r$ 1.120,00

Marcio antonio Gonçalves Meireles 425.743.582-87 r$ 800,00

técnica de abor-
dagem e Busca 

Pessoal
 

cássio rogério dantas Garcia 929.102.112-15 r$ 1.740,00

Edson charles Nascimento da silva 287.834.412-04 r$ 1.740,00

Jorge ferreira de almeida 424.631.652-00 r$ 1.450,00

Jefferson Luiz Leite da Silva 746.161.612-91 r$ 1.740,00

dorimario Pantoja Borges 583.930.132-91 r$ 1.450,00

supervisor de Polo

sulivan Hevellin Pimentel de araujo 914.810.822-72 r$ 2.590,00

Jéssica Gonçalves cruz de siqueira 001.129.472-80 r$ 2.220,00

claudio roberto Batalha rodrigues Junior 965.970.112-87 r$ 1.295,00

do oBJEto: contratação de professores e/ou instrutores para ministrarem 
aulas no curso de adaptação à Graduação de 3º sargento – cGs ii/2021.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificatiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 
25, da lei 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços que 
serão prestados.
Valor EstiMado: r$ 97.680,00 (noventa e sete mil seiscentos e oitenta 
reais)
rEcUrsos orÇaMENtários:
Programa: 1502 - segurança Pública;
ação 26/8832 – capacitação dos agentes de segurança Pública;
Natureza da despesa:
3.3.90.36. – outros serviços de terceiros- Pessoa física, 3.3.90.47– obri-
gações tributárias e contributivas.
Plano interno: 1050008832c;
fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários).
ordENador rEsPoNsáVEl: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNtE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 29 de junho de 2021
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 673500

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 014/2021/cPl/PMPa PaE: 2021661651, visando a contra-
tação de professores e/ou instrutores para ministrarem aulas no curso de 
adaptação à Graduação de 3º sargento – cGs ii/2021”.
Valor: r$ 97.680,00 (noventa e sete mil, seiscentos e oitenta reais)
Belém - Pa, 29 de junho de 2021
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 673505

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao 1º terMo aditiVo ao coNtrato adMi-
NistratiVo Nº 044/2019 – PMPa/daL2. Pelo presente fica aposti-
lado o 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 044/2019 – PMPa/
dal2, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada para for-
necimento de solução continuada de outsourcing de impressão, cópia e 
digitalização corporativa, compreendendo a cessão de direito de uso de 
equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços 
de manutenção, preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumí-
veis necessários (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e 
operacionalização da solução e, ainda, sistemas específicos para gerencia-
mento e bilhetagem desses serviços”; onde se lê: fonte: 0101; leia-se: 
fonte: 0101006356; Belém/Pa, 29 de junho de 2021; JosÉ dilsoN MElo 
dE soUZa JÚNior – cEl QoPM; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 673690
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
008/2018 – FUNsaU; Pelo presente fica apostilado o Contrato Adminis-
trativo nº 008/2018 - ccc/PMPa, celebrado entra o fUNsal e a Empre-
sa tEcNosEt iNforMática ProdUtos E sErViÇos ltda, cujo objeto é 
a “locação de equipamentos de informática com a prestação de serviços 
de reprografia”; Onde se lê: código 22490-1, conta contábil 333903983; 
leia-se: 23396-0, conta contábil 333904012, natureza de despesa 339040 
(locação de máquinas e equipamentos -tic); Belém/Pa, 29 de junho de 
2021; –lÍsio EdUardo caPEla HErMEs - cEl QosPM rG 27235; dirE-
tor do fUNsal.

Protocolo: 674054
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 059/2021 
– ccc/PMPa. Pelo presente instrumento fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 059/2021 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa 
cErtisiGN cErtificadora diGital s.a. cujo objeto é a “prestação de 
serviços de emissão de certificação digital do tipo e-cPf, válido por 3 (três) 
anos, compreendendo o fornecimento do certificado digital, o token para 
armazenamento do certificado, a garantia e o suporte técnico especializa-
do durante a sua validade, além de visitas presenciais para emissão dos 
respectivos certificados.” Fica acrescido a Conta contábil: 3.3.3.90.40-13 
(EMissÃo dE cErtificados diGitais); Belém/Pa, 29 de Junho de 2021; 
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; coman-
dante Geral da PMPa.

Protocolo: 673853

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria de coNcessÃo
Portaria Nº 513/2021-dGa-sUP FUNdos; suprido, NadJa 
aParEcida do NasciMENto araÚJo, caP PM, Mf 57230734/1, do 
efetivo do (a) controladoria interna; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) dias; Valor: r$ 410,00; 
Elemento de despesa: 33.90.39 – sErViÇos dE tErcEiros – PEssoa 
JUrÍdica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 673746

diÁria
.

Portaria Nº 489/21/ di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sGt PM afonso 
José santos de oliveira; cPf: 329.476.152-04; Valor: r$ 791,28. sGt PM 
alex Belém da costa; cPf: 399.788.342-49 ; Valor: r$ 791,28. cB PM Elias 
saraiva de souza; cPf: 964.275.312-04; Valor: r$ 759,60. cB PM davisson 
Henrique ramos Batista; cPf: 980.981.522-00; Valor: r$ 759,60. cB PM 
Gabriella souto Negrão; cPf: 017.621.882-36; Valor: r$ 759,60. sd PM 
Bianca do Nascimento souza; cPf: 024.313.582-32; Valor: r$ 759,60. 
sd PM diego fontenelle Nascimento chaves; cPf: 848.395.702-72; Valor: 
r$ 759,60. sd PM Victor Hugo Braga alves; cPf: 032.371.272-05; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 490/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sGt PM Max 
alexandre Mendonça rui seco; cPf: 593.101.202-82; Valor: r$ 791,28. 
sGt PM Hely Nazareno Pimentel de oliveira Junior; cPf: 713.954.902-87; 
Valor: r$ 791,28. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 491/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: cB PM Eduardo 
Jorge soares Habr Júnior; cPf: 882.974.972-91; Valor: r$ 759,60. cB PM 
Kaio fernando Jardim figueiredo; cPf: 007.048.132-62; Valor: r$ 759,60. 
sd PM amanda cristina araujo farias; cPf: 020.858.352-10; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 492/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sGt PM alberto 
salomão da cruz Guimarães; cPf: 300.555.122-91; Valor: r$ 791,28. 
sd PM Breno Giovani serrão de souza; cPf: 013.168.592-90; Valor: r$ 
759,60. sd PM ana carolina cunha Gama; cPf: 528.279.502-78; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 493/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: 
cB PM Victor Henrique silva de oliveira; cPf: 905.774.692-15; Valor: r$ 
514,32. sd PM lorena ribeiro de abreu tavares; cPf: 998.123.632-20; 
Valor: r$ 514,32. sd PM Josiele lima lobao; cPf: 001.174.662-98; Valor: 
r$ 514,32. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 494/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Vigia-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sGt PM Paulo 
cândido lima dos santos; cPf: 372.755.932-20; Valor: r$ 522,24. cB PM 
Herod adriel Marques da costa; cPf: 906.522.902-72; Valor: r$ 514,32. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 495/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: soure-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sGt PM Josivane do 
carmo campos; cPf: 751.647.442-87 ; Valor: r$ 2.637,60. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 496/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 11 de pousada; servidor: sGt PM lenoy 
luis da silva; cPf: 297.682.332-49; Valor: r$ 2.769,48. cB PM italina 
raiol damasceno; cPf: 867.358.372-15; Valor: r$ 2.658,60. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 497/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: 
sGt PM luiz fernando cardoso Monteiro; cPf: 424.076.802-00; Valor: r$ 
1.740,80. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 498/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: são cateano de odivelas-Pa; Período: 02 a 
12/07/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; 
servidor: sGt PM rosialda oliveira de souza; cPf: 454.240.122-72; Valor: 
r$ 2.637,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 499/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: são Miguel do Guamá-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB 
PM Edionisson da conceição dos santos; cPf: 807.037.042-49 ; Valor: r$ 
2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 500/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sd PM João Paulo 
Veloso corrêa; cPf: 532.798.832-53; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 501/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sGt PM Marcio 
Vinicius de araujo luz; cPf: 319.719.462-49; Valor: r$ 2.637,60. cB 
PM aline de cáritas Bittencourt Nunes; cPf: 888.538.102-20; Valor: r$ 
2.532,00. cB PM orivaldo Mascarenhas Monteiro; cPf: 652.806.792-
91; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº 502/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB 
PM andré de almeida costa; cPf: 902.873.202-00; Valor: r$ 1.714,40. 
cB PM lindineia da silva costa Bispo; cPf: 758.294.602-20; Valor: r$ 
1.714,40. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 503/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: soure-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sGt PM 
Elienai fernandes de freitas; cPf: 440.184.362-20; Valor: r$ 2.637,60. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 504/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salvaterra-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB PM carlos 
rodrigo da silveira dos santos; cPf: 797.039.842-15; Valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 505/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB PM denise 
Vilhena Monteiro; cPf: 948.693.752-49; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 506/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: MaJ PM Gilberto 
da silva drago Júnior ; cPf: 749.352.832-20; Valor: r$ 2.637,60. tEN PM 
ana Paula Montelo de oliveira; cPf: 746.725.172-68; Valor: r$ 2.321,00. 
cB PM rafael farias do carmo; cPf: 915.910.902-53; Valor: r$ 1.714,40. 
cB PM david de araújo Pardal; cPf: 807.859.802-53; Valor: r$ 1.714,40. 
sd PM carlos Wyllyan rodrigues Pereira; cPf: 017.916.602-66 ; Valor: r$ 
1.714,40. sd PM Jucinaldo teixeira raiol Junior; cPf: 018.869.942-26; 
Valor: r$ 1.714,40. sd PM rafael deça de amorim; cPf: 549.636.562-
72; Valor: r$ 1.714,40. sd PM Wendell da costa Bitencourt; cPf: 
016.338.962-42; Valor: r$ 1.714,40. sd PM Mário Jorge amoras alves 
filho; cPf: 014.644.532-50; Valor: r$ 1.714,40. sd PM Jonh William 
silveira Gemaque; cPf: 947.785.582-00; Valor: r$ 1.714,40. sd PM 
rayza do socorro da costa Nunes; cPf: 011.817.732-02 ; Valor: r$ 
1.714,40. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 507/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sGt PM luiz 
carlos soares da silva ; cPf: 902.761.082-72; Valor: r$ 791,28. sd PM 
Wanderson cardoso Galdino; cPf: 021.321.232-33; Valor:r$ 759,60. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 508/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: são caetano de odivelas-Pa; Período: 09 a 
12/072021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidor: cB PM tiago Vieira silva; cPf: 880.778.612-53; Valor: r$ 
759,60. sd PM Marcela Pantoja Gonçalves; cPf: 012.145.102-05; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 509/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: cB 
PM Jose alessandro dias costa; cPf: 691.510.672-34; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 511/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: cB 
PM aldrey angelo Nascimento Paranhos; cPf: 888.067.072-72; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 512/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: 
cB PM rilton e silva sarmento; cPf: 007.343.482-58; Valor: r$ 514,32. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 513/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: cB 
PM Everton augusto dos santos souza; cPf: 877.409.312-68; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 514/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: 
sd PM aureo rogério Borges de oliveira; cPf: 891.917.812-72; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 515/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sGt 
PM silvestre Eulampio de lima Junior; cPf: 557.925.102-53; Valor: r$ 
522,24. sGt PM Jeremias silva Monteiro; cPf: 471.389.802-30; Valor: 
r$ 522,24. cB PM Nivaldo corrêa Viégas; cPf: 917.616.382-20; Valor: 
r$ 514,32. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 673681
Portaria Nº 463/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Nova timboteua-Pa; Período: 23/07 a 03/08/2021; 
Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousada; servidores: cB 
PM robson Barbosa Pereira; cPf:860.588.602-10; Valor: r$ 2.911,80. cB PM 
Emerson sidney Pinto leão; cPf:002.353.582-23; Valor:r$2.911,80 . cB PM 
Paulo ricardo da silva solon; cPf:001.308.062-85; Valor: r$2.911,80. sd 
PM Paulo felipe Pereira de souza; cPf:010.980.332-99; Valor: r$2.911,80. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 464/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período:16 a 19/07/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
caP PM diego santos Wanzeller; cPf:797.758.102-72; Valor: r$830,83. 
cB PM diogo Nogueira alves; cPf:714.955.332-04; Valor: r$ 600,04 .sd 
PM Paulo felipe Pereira de souza; cPf:010.980.332-99; Valor: r$600,04.
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 465/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Nova timboteua-Pa; Período: 12 a 23/07/2021; 
Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousada; servidores: sGt 
PM Mauro antonio da Gama lopes; cPf:399.887.592-15; Valor: r$3.033,24. 
cB PM carlos alberto Moreira da costa filho; cPf:710.385.402-59; Valor: 
r$2.911,80. cB PM fredy lopes rua; cPf:998.310.152-15; Valor: r$2.911,80. 
sd PM Bruno Epaminondas carvalho Nascimento; cPf:023.058.072-60; 
Valor: r$2.911,80.ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 466/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB 
PM Emerson sidney Pinto leão; cPf:002.353.582-23 Valor: r$600,04. cB 
PM Paulo ricardo da silva solon; cPf:001.308.062-85; Valor: r$600,04. 
cB PM robson Barbosa Pereira; cPf:860.588.602-10; Valor: r$600,04.
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 467/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Nova timboteua-Pa; Período: 01 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousada; servidores: caP 
PM diego santos Wanzeller; cPf:797.758.102-72; Valor: r$3.336,61. sGt 
PM rubens Monteiro de sousa; cPf:248.982.872-04; Valor: r$3.033,24. sGt 
PM rogerio lopes rodrigues; cPf:771.194.872-72; Valor: r$3.033,24. cB PM 
diogo Nogueira alves; cPf:714.955.332-04; Valor: r$2.911,80. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 468/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 01 a 05/07/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; servidores: sGt PM Mauro 
antonio da Gama lopes; cPf:399.887.592-15; Valor: r$783,36. cB PM 
Emerson sidney Pinto leão;cPf:002.353.582-23;Valor:r$771,48. cB PM 
carlos alberto Moreira da costa filho; cPf:710.385.402-59; Valor: r$ 
771,48.ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 469/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período:12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sGt PM 
aldo Gomes rodrigues ; cPf:330.355.392-00; Valor: r$1.740,80. cB PM 
fabricio cavalcante ferreira; cPf:681.093.692-00; Valor: r$1.714,40.
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 470/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 22/07 a 02/08/2021; Quantidade 
de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; servidores: sGt PM Karlson 
Pereira Brandão; cPf:263.737.692-91; Valor: r$2.901,36. sGt PM Everaldo 
Monteiro de Macedo; cPf:253.990.632-04; Valor:r$2.901,36. sGt PM 
alex lima Peixoto; cPf:560.361.322-04; Valor:r$2.901,36 .ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 472/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: são Miguel do Guamá-Pa; Período: 22 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; servidores: 
cB PM raimundo rosario da silva ataide; cPf:742.217.522-20; Valor: 
r$2.785,20. sd PM alan da silva tavares; cPf:007.339.302-98; Valor: 
r$2.785,20.ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 473/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 16 a 19/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM roberto 
castro da silva; cPf:680.427.282-04; Valor: r$514,32. cB PM Wellington 
roberto da silva reis; cPf:007.440.622-17; Valor: r$514,32. sd PM 
agnei de Jesus Pereira Júnior; cPf:055.838.313-08; Valor: r$514,32. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 474/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período:23 a 26/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM diogo alves de Brito ; cPf:004.986.272-33; Valor: r$514,32. cB 
PM Valnei dos santos campos; cPf:751.151.072-87; Valor: r$ 514,32. sd 
PM luiz ricardo de lima souza; cPf:007.002.352-21; Valor: r$514,32. 
ordenador:roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 475/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 23 a 26/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM Everson 
Galo Prazeres; cPf:809.642.812-87; Valor: r$759,60. cB PM Kirkpatrik 
Monteiro fernandes Vaz; cPf:754.088.052-04; Valor: r$759,60. sd PM 
sara Wilmara de Moraes costa; cPf:899.213.802-49; Valor: r$759,60. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 476/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 23 a 26/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd 
PM ana claudia Vieira ferreira ; cPf:020.819.152-60 ; Valor: r$514,32. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 477/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd 
PM José lucas santos dos santos; cPf:017.162.412-27; Valor: r$514,32. 
sd PM Pedro da silva Miranda; cPf:798.735.372-87; Valor: r$514,32.
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 478/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período:23 a 26/07/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sUB tEN PM 
Jairo José silva dos remédios; cPf:429.885.272-53; Valor: r$ 791,28. 
sd PM Bruno Galucio de souza; cPf:000.970.152-45; Valor: r$ 759,60.
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 479/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: ilha de cotijuba-Pa; Período:30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM sérgio ribeiro da silva; cPf:402.569.522-72; Valor: r$ 522,24. 
cB PM fábio Humberto silva Marçal; cPf:781.047.772-20; Valor: r$ 
514,32. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 480/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem:Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 30/07 a 02/ 08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM alcides Borges lobo Junior; cPf:423.980.372-15; Valor: r$ 
791,28. cB PM Valnei dos santos campos; cPf:751.151.072-87; Valor: 
r$ 759,60. cB PM João Paulo de souza rodrigues; cPf:791.714.352-04; 
Valor:r$ 759,60. sd PM daniel Paiva Pinto ; cPf:016.484.272-19; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 481/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM luis da costa silva ; cPf:746.903.292-49 ; Valor: r$514,32. 
sd PM Marcio santos ferreira; cPf:002.499.942-32; Valor: r$514,32. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 482/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período:23 a 26/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM adelson silva dos santos; cPf:608.052.852-53; Valor: r$522,24. 
cB PM Elivaldo Pereira ribeiro; cPf:773.753.272-20; Valor: r$514,32.
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 483/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período:09 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sd PM alessandra casseb da fonseca ; cPf:764.705.632-87; Valor: r$ 
759,60. sd PM Gabriel danilo silva Matos; cPf:905.648.202-53; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 484/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período:02 a 05/07 /2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM Herbson fernando santos silva; cPf:858.836.972-91; Valor: r$ 
759,60. sd PM derick Vanderson Pimentel cardoso; cPf:850.436.212-49; 
Valor: r$ 759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 485/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período:02 a 05/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM ana claudia fernandes rodrigues; cPf: 792.464.192-00; Valor: 
r$ 514,32 . cB PM Elivaldo Pereira ribeiro; cPf:773.753.272-20; Valor: 
r$ 514,32. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 486/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM Guilherme augusto alves Nonato; cPf:301.706.132-91; Valor: r$ 
791,28. sGt PM luiz carlos soares da silva; cPf:902.761.082-72; Valor: 
r$ 791,28. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 487/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 05/ 07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM clayton Menezes cunha; cPf:752.318.162-72; Valor: r$ 759,60. 
sd PM fabio Henrique da silva teobaldo; cPf:008.920.112-46; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 488/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM Madson 
lúcio da cruz Munhoz; cPf:809.594.312-68; Valor: r$ 514,32. sd PM 
Kethlen lima silva; cPf:035.574.392-24; Valor: r$ 514,32.ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 673542
Portaria Nº 433/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt 
PM osvaldo Nazareno rosário do Nascimento; cPf: 430.084.292-20; Valor: 
r$ 791,28. sGt PM luís carlos da costa Borcém; cPf: 375.579.982-00; 
Valor: r$ 791,28. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 434/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 23 a 26/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM osvaldo Nazareno rosário do Nascimento; cPf: 430.084.292-20; 
Valor: r$ 791,28. sGt PM luís carlos da costa Borcém; cPf: 375.579.982-
00; Valor: r$791,28. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 435/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 23/07 a 06/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM daniel 
dos santos Bezerra; cPf: 392.473.172-15; Valor: r$ 791,28. cB PM 
Nayara andreza Monteiro Matos; cPf: 985.917.382-68; Valor: r$ 791,28. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 436/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 16 a 19/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM claudia rogéria Nobre alves; cPf: 281.744.372-15; Valor: r$ 
791,28. sGt PM clayber José Barbosa Gouveia; cPf: 467.540.242-91; 
Valor: r$ 791,28. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 437/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: 
cB PM Nayane cristine Monteiro Matos; cPf: 863.579.482-68; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 438/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; 

Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM Juscelino castro da cruz; cPf: 409.862.762-00; Valor: r$ 791,28. 
sGt PM claudia rogéria Nobre alves; cPf: 281.744.372-15; Valor: r$ 
791,28. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 439/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sGt PM daniel dos 
santos Bezerra; cPf: 392.473.172-15; Valor: r$ 791,28. cB PM Wallasi 
Washington silva da silva; cPf: 013.864.012-26; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 440/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Palestina do Pará-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; 
Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sUN 
tEN PM reginaldo Martins de oliveira; cPf: 307.624.992-49; Valor: r$ 
2.769,48. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 442/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 11 de pousada; servidor: sGt PM clodoaldo 
Gonçalves da silva; cPf: 330.327.422-34; Valor: r$ 2.769,48. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 443/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB PM Elivaldo 
ferreira ribeiro; cPf: 773.753.272-20; Valor: r$1.714,40. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 444/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salvaterra-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sd PM danilo 
correira Galeão; cPf: 525.933.712-34; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 445/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sGt PM adelson 
silva dos santos; cPf: 608.052.852-53; Valor: r$ 1.740,80 . ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 446/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: tEN PM cleber 
campos cabral; cPf: 333.661.012-53; Valor: r$ 2.321,00. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 447/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: ilha de cotijuba-Pa; Período: 23 a 26/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM lindineia da silva costa Bispo; cPf: 758.294.602-20; Valor: r$ 
514,32. sd PM Washington antunes Barbosa; cPf: 507.934.032-00; Valor: 
r$ 514,32. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 448/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: ilha de cotijuba-Pa; Período: 16 a 19/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM lindineia da silva costa Bispo; cPf: 758.294.602-20; Valor: r$ 
514,32. sd PM Washington antunes Barbosa; cPf: 507.934.032-00; Valor: 
r$ 514,32. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 449/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 23 a 26/07/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM Marco 
antônio souza rosas; cPf: 296.334.782-00; Valor: r$ 791,28. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 450/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB PM Michael 
anderson soares rosas; cPf: 000.817.542-05; Valor: r$ 1.174.40. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 451/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: são Geraldo do araguaia-Pa; Período: 12 a 
22/07/2021; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; 
servidor: cB PM Jaciara de andrade Gusmão; cPf: 007.867.002-03; Valor: 
r$ 2.658,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 452/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB PM fabio 
Jorge da conceição cardoso; cPf: 935.505.022-49; Valor: r$ 1.714,40. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 453/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM 
raimundo Wellington abreu costa; cPf: 791.192.552-68; Valor: r$ 
791,28. cB PM Wallace Pimentel de sousa; cPf: 846.323.132-20; Valor: 
r$ 759,60. cB PM francisco Menezes filho; cPf: 958.360.202-72; Valor: 
r$ 759,60. cB PM Harlison Jose ferreira dos santos; cPf: 818.564.582-53; 
Valor: r$ 759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 454/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM Edilson 
Vongrapp de lima; cPf: 395.181.672-49; Valor: r$ 791,28. cB PM José 
carlos da costa Macêdo Junior; cPf: 759.458.002-87; Valor: r$ 759,60. 
sd PM fausto Marques Menezes Junior; cPf: 029.198.432-06; Valor: r$ 
759,60. sd Keizer Moacyr Marques Prado; cPf: 829.107.312-00; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 455/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sGt 
PM rosinaldo cardoso Maciel; cPf: 305.967.342-04; Valor: r$ 791,28. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 456/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: soure-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM Moisés 
de Jesus conceição rabelo; cPf: 428.762.732-68; Valor: r$ 791,28. sd 
PM Breno Quadros Estevam; cPf: 999.372.712-15; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 457/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sGt 
PM Moisés de Jesus conceição rabelo; cPf: 428.762.732-68; Valor: r$ 
791,28. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 458/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: ilha de cotijuba-Pa; Período: 02 a 05/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM rodolfo José Pereira amancio; cPf: 257.904.042-00; Valor: r$ 
522,24. sGt PM Moisés de Jesus conceição rabelo; cPf: 428.762.732-68; 
Valor: r$ 522,24. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 459/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 09 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM 
rosinaldo cardoso Maciel; cPf: 305.967.342-04; Valor: r$791,28. sGt 
PM rodolfo José Pereira amancio; cPf: 257.904.042-00; Valor: r$791,28. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 460/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 22/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; servidor: sd 
PM Breno Quadros Estevam; cPf: 999.372.712-15; Valor: r$ 2.785,20. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 461/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: salvaterra-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: 
sGt PM carlos ivan rodrigues da silva; cPf: 330.551.652-68; Valor: r$ 
2.637,60. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 462/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 02 a 12/07/2021; Quantidade 
de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sGt PM fábio 
da silva Nestor; cPf: 632.527.162-91; Valor: r$2.769,48. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 673468
Portaria Nº 1059/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 16/06/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; servidores: cEl PM robinson augusto Boulhosa 

Bezerra; cPf: 319.918.232-15; Valor: r$ 158,26. MaJ PM Vítor sérgio 
Gomes ribeiro; cPf: 649.753.632-91; Valor: r$ 158,26. sGt PM osvaldo 
Nazareno rosário do Nascimento; cPf: 430.084.292-20; Valor: r$ 131,88. 
cB PM sandro castilho santana; cPf: 751.445.572-87; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1070/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: Belém-Pa; 
destino: santarém-Pa; Período: 23 a 28/06/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 05 de pousada; servidores: caP PM onésimo Helton 
serra sousa; cPf: 428.228.232-00; Valor: r$ 1.305,63. sGt PM robson 
afonso amaral chaves; cPf: 489.540.552-49; Valor: r$ 1.186,92. sGt 
PM Nilcelene de cássia dantas; cPf: 451.244.852-72; Valor: r$ 1.186,92. 
cB PM allan carlos saldanha da costa; cPf: 917.027.802-44; Valor: r$ 
1.139,40. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1071/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: Belém-Pa; 
destino: são félix do Xingu-Pa; Período: 28/06 a 02/07/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; servidores: cEl PM 
robinson augusto Boulhosa Bezerra; cPf: 319.918.232-15; Valor: r$ 
1.424,34; MaJ PM alessandro silva celestino; cPf: 450.279.512-72; Valor: 
r$ 1.424,34; cB PM sandro castilho santana; cPf: 751.445.572-87; Valor: 
r$ 1.139,40; cB PM Ewerton sergio lima dantas; cPf: 002.455.363-88; 
Valor: r$ 1.139,40. ordenador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1072/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: Belém-Pa; 
destino: são félix do Xingu-Pa; Período: 28/06 a 02/07/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; servidores: sUB tEN 
PM Emerson flávio de souza; cPf: 578.559.782-91; Valor: r$1.186,92. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 673859
Portaria Nº 516/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada;servidores: 
cB PM rui Wellington da Paixão amoras; cPf: 746.222.772-04; Valor: r$ 
2.532,00. sd PM Nara Michele fontes de oliveira; cPf: 947.374.602-49; 
Valor: r$ 2.532,00. sd PM layna cláudia camara loureiro Pacheco; cPf: 
027.825.152-84; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 517/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: cB 
PM andré luís Monte da costa; cPf: 767.983.212-91; Valor: r$ 1.714,40. 
cB PM Hellen cristina Pinto dos Passos; cPf: 890.129.842-20; Valor: r$ 
1.714,40. sd PM rafaella silva Mendes; cPf: 023.088.662-09; Valor: r$ 
1.714,40. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 518/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sd 
PM Elizandra Gavino lopes; cPf: 009.556.962-67; Valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 519/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: capanema-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: cB 
PM leandro da luz Pereira; cPf: 858.708.972-20; Valor: r$ 2.532,00. cB 
PM Harllen thiago soares Melo; cPf: 000.512.982-60; Valor: r$ 2.532,00. 
sd PM Nadson freitas da silva; cPf: 946.096.672-15; Valor: r$ 2.532,00. 
sd andson lehonny Pereira oliveira; cPf: 013.355.852-57; Valor: r$ 
2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 520/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
capanema-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: 
tEN PM João Hailton araujo de Brito; cPf: 847.618.062-49; Valor: r$ 
2.822,20. sGt PM antonia daniele Martins da costa; cPf: 577.916.192-53; 
Valor: r$ 2.637,60. cB PM silvano Melo Bulhões; cPf: 794.392.502-59; 
Valor: r$ 2.532,00. cB PM Hilton alexandre oliveira; cPf: 638.355.762-91; 
Valor: r$ 2.532,00. sd PM altemar amorim Martins; cPf: 026.916.403-
02; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 521/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: redenção-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 12 a 
22/07/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; 
servidores: sGt PM Pauleno rodrigues carneiro; cPf: 328.347.802-
34; Valor: r$ 2.637,60. sGt PM francineto da rocha santos; cPf: 
380.644.302-59; Valor: r$ 2.637,60. sGt PM onofre ferreira Pinheiro; 
cPf: 318.585.112-91; Valor: r$ 2.637,60. sGt PM cledson soares dos 
santos; cPf: 963.323.101-97; Valor: r$ 2.637,60. sGt PM leandro 
duayne araújo da silva; cPf: 943.924.042-34; Valor: r$ 2.637,60. cB PM 
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José francisco dourado aguiar; cPf: 947.691.411-49; Valor: r$ 2.532,00. 
cB PM daniel Barros carneiro; cPf: 946.861.141-87; Valor: r$ 2.532,00. 
cB diego chaves soares; cPf: 930.267.492-49; Valor: r$ 2.532,00. sd 
PM Neuily sousa da silva; cPf: 009.436.152-59; Valor: r$ 2.532,00. sd 
PM carlos andre oliveira Magalhaes; cPf: 909.075.582-91; Valor: r$ 
2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 522/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: redenção-Pa; destino: santana do araguaia-Pa; Período: 12 a 
22/07/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; 
servidor: tEN PM José antônio ferreira cardoso; cPf: 747.494.982-20; 
Valor: r$ 2.822,20. cB PM tatiana Priscila do Prado; cPf: 978.668.651-91; 
Valor: r$ 2.532,00. sd PM italo Marcos ferreira sousa; cPf: 029.080.541-
40; Valor: r$ 2.532,00. sd PM Jandrielle da silva cruz Marques; cPf: 
867.209.372-00; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 523/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: redenção-Pa; destino: santa Maria das Barreiras-Pa; Período: 
12 a 22/07/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de 
pousada; servidor: cB PM alex soares silva; cPf: 906.221.382-00; Valor: 
r$ 2.532,00. cB PM israel ribeiro da silva; cPf: 928.107.483-49; Valor: 
r$ 2.532,00. cB renato ferreira da silva; cPf: 824.714.362-34; Valor: r$ 
2.532,00. cB PM cassamea da silva freire; cPf: 786.652.132-87; Valor: 
r$ 2.532,00. cB Éricon fernandes de Morais; cPf: 896.989.751-87; Valor: 
r$ 2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 524/21/di/df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB PM ricardo 
cardoso de freitas; cPf: 015.582.762-62; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 525/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: tEN PM Milton 
Brito da silva filho; cPf: 451.742.452-91; Valor: r$ 2.822,20. sGt PM 
ivan Kleber dutra Gonçalves; cPf: 429.604.952-68; Valor: r$ 2.637,60. 
sd Eliel farias Evangelista Junior; cPf: 031.483.442-78; Valor: r$ 
2.532,00. sd PM danielson ferreira Penha; cPf: 021.251.672-80; Valor: 
r$ 2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 526/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
tomé-açu-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: 
sGt PM raimundo flavio dos santos Barros; cPf: 380.832.642-53; Valor: 
r$ 1.740,80. cB PM lilian de freitas silva; cPf: 694.571.902-20; Valor: 
r$ 1.714,40. cB PM Jorge Mario de Morais cerqueira; cPf: 818.564.822-
00; Valor: r$ 1.714,40. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 527/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: cachoeira do arari-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 12 
a 22/07/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; 
servidor: sd PM sayllon Miranda de sousa; cPf: 041.540.812-17; Valor: 
r$ 2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 528/21/di/df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB PM Hérica 
Helena soares costa de oliveira; cPf: 769.221.702-53; Valor: r$ 
2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 529/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: 
sGt PM José alfredo soares da silva; cPf:442.999.582-68; Valor: r$ 
1.740,80. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 530/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sGt PM Emanuel 
Monteiro da conceição; cPf: 559.547.232-49; Valor: r$ 2.637,60. sGt 
PM iran oliveira da silva; cPf: 364.085.732-15; Valor: r$ 2.637,60. cB 
PM Mauricio Gomes da rocha; cPf: 006.064.082-07; Valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 531/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
santa izabel do Pará-Pa; destino: colares-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sGt 
PM amarildo silva das chagas; cPf: 427.662.062-72; Valor: r$ 1.740,80. 

cB PM suzane Patricia da silva santos; cPf: 879.644.302-20; Valor: r$ 
1.714,40. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 532/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
castanhal-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sGt 
PM Edmilson soares lins filho; cPf: 464.504.673-04; Valor: r$ 1.740,80.
cB Gleison ricardo aleixo Botelho, cPf:508.008.412-04;Valor:r$1.714,40. 
sd PM James dean rodrigues damasceno;cPf:005.900.762-13;Valor:r$ 
1.714,40. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 533/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
tomé-açu-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB 
PM anderson raimundo oliveira da silva; cPf: 000.400.892-82; Valor: r$ 
1.714,40. sd PM fábio lemos de farias; cPf: 900.179.432-72; Valor: r$ 
1.714,40 ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 534/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
castanhal-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: 
sGt PM antônio Marcos alves ferreira; cPf: 455.124.182-20; Valor: r$ 
1.740,80. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 535/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: caP PM claudia 
Pinheiro Rufino Rabêlo; CPF: 767.272.202-63; Valor: R$ 2.901,40. SGT 
PM aldair José dos santos; cPf: 429.696.112-87; Valor: r$ 2.637,60. cB 
PM Kellison carlos chaves de oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$ 
2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 536/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: tEN PM Breenda 
Baker tavares; cPf: 995.016.432-04; Valor: r$ 2.321,00. cB PM Vanessa 
de lima dantas Neves; cPf: 744.883.502-59; Valor: r$ 1.714,40. cB PM 
Bruno Henrique oliveira costa; cPf: 002.554.692-92; Valor: r$ 1.714,40. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 537/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 11 de pousada; servidor: sd PM ana 
Paula Pinto corrêa; cPf: 917.532.602-72; Valor: r$ 2.658,60. ordenador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 538/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: sd PM Geisa 
Nayane de oliveira Vilhena; cPf: 985.134.192-49; Valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 539/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB 
PM Bruna de Moraes farias; cPf: 948.080.232-53; Valor: r$ 2.532,00. sd 
PM Jéssica Nayara Espíndola almeida Maia; cPf: 011.205.272-01; Valor: 
r$ 2.532,00. sd PM diego da silva alves; cPf: 009.690.032-69; Valor: r$ 
2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 540/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB PM Jucely 
cristine Mendonça da silva; cPf: 965.270.992-15; Valor: r$ 2.532,00. 
sd PM Paulo afonso dos santos silva; cPf: 899.723.252-53; Valor: r$ 
2.532,00. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 541/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidor: cB PM artur chaves 
cruz; cPf: 021.747.652-09; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 673842

torNar seM eFeito

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.622 de 28/06/2021, rEfErENtE a diária, Portaria 
Nº 327/21-df, QUE GEroU o Protocolo dE PUBlicaÇÃo: 6672432.

Protocolo: 673875
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..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

errata

errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 34.623, PÁG.63, 
de 29/06/2021, ProtocoLo 672856

................
onde se lê:
... 02 a 11 JUlHo dE 2021.
Leia-se:
... 02 a 16 dE JUlHo dE 2021
ordenador: Moisés costa da conceição – cEl QoPM
diretor do fasPM

Protocolo: 673490
errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 34.623, PÁG.63, 

de 29/06/2021, ProtocoLo 672856
................
onde se lê:
... 02 a 21 JUlHo dE 2021.
Leia-se:
... 02 a 16 dE JUlHo dE 2021
ordenador: Moisés costa da conceição – cEl QoPM
diretor do fasPM

Protocolo: 673485

coNtrato

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 037/2021

Exercício: 2021
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) purificadores de água com compressor 
para suprir as necessidades administrativas do fasPM.
Justificativa: Substituição dos atuais bebedouros, visto que devido a pande-
mia de coVid torna-se um vetor de contaminação para o vírus. Bem como, 
ofertar água com qualidade pata atender a demanda dos associados e/ou 
contribuintes, servidores, visitantes colaboradores e estagiários do fasPM.
Valor Global: r$ 4.288,88 (Quatro Mil, duzentos e oitenta e oito reais e 
oitenta e oito centavos)
Vigência: 15/06/2021 a 14/06/2022
data da assinatura: 15/06/2021
licitação: oriUNdo do ProcEsso N° 017/2021 – fasPM – PrEGÃo ElE-
troNico N° 005/2021 – cPl/fasPM.
Programa: 1297– Manutenção da Gestão
Projeto/atividade: 8338 – ações administrativas
Elemento de despesa: 449052 – aparelhos e Utensílios domésticos
Plano interno: 4120008338E
fonte do recurso: 0151000000
contratada: l l da silVa EirEli
cNPJ: 26.415.706/0001-08
Endereço: rod. Pa 140 Km 03, n° 108, Bairro santa lúcia ii, na cidade de 
santa izabel do Pará, cEP: 68790-000
telefone: (91) 3744-4120
E-mail: kind.david@hotmail.com
ordenador: MoisÉs costa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM
diretor do fasPM.

Protocolo: 673408

terMo aditiVo a coNtrato

eXtrato de terMo aditiVo Nº 004/2021
coNtrato Nº 015/2018

Exercício: 2021
objeto: continuidade da prestação de serviços e reequilíbrio econômico.
Justificativa: Serviços de natureza continua na prestação de serviços de 
manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo janela e split. 
Bem como, aumento do preço de insumos.
Valor Global: r$ 55.162,73 (cinquenta e cinco Mil, cento e sessenta e dois 
reais e setenta e três centavos)
Vigência: 26/06/2021 a 25/06/2022
data da assinatura: 17/06/2021
licitação: Pregão Eletrônico Nº004/2018-cPl/fasPM, oriundo do Processo 
de licitação Nº 006/2018,
Decreto de Qualificação: 108/11
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
Projeto/atividade: 8338 – ações administrativas
Elemento de despesa: 339039 – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Plano interno: 4120008338c
fonte: 0151000000
contratada: GtEc coMÉrcio E sErViÇos EirEli ltda
cNPJ: nº 12.197.100/0001-39
Endereço: avenida Generalíssimo deodoro, n° 320, térreo, Bairro: Umari-
zal, Belém – Pa, cep: 66.055-240
fone: (091) 98804-3121 / 3236-2429
E-mail: vendas@gtecinformatica.com
ordenadora: MoisÉs costa coNcEiÇÃo -cEl QoPM
diretor do fasPM.

Protocolo: 673537

diÁria
.

Portaria Nº 027/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
seguir para o Município de Paragominas/Pa nos dias 13 a 16 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. fUNdaMENto lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destinos: Paragominas 
- Pa; Período de 13 a 16 abril de 2021; Quantidade de diárias: 04 diárias 
de alimentação, e 03 diárias de Pousada na categoria “B”; servidor: tEN 
cEl EMErsoN aNiBal MEsQUita; cPf: 429.740.892-91, no Valor: r$ 
1.107,82; sGt MarcElo GUiMarÃEs da silVa; cPf: 373.029.732-53, 
no Valor: r$ 923,16. ordENador: MoisÉs costa da coNcEiÇÃo; 
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data 
dE rEtorNo.

Protocolo: 673358
Portaria Nº 104/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
seguir para o município de Benevides/Pa nos dias 26 e 29 de abril de 2021, 
a fim de divulgar para os associados da região o aplicativo deste Fundo, 
o cEso fasPM. fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Benevides - Pa; Período de 26 a 29 de abril de 
2021; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação; Na categoria “a”; 
servidor: sd PM rG 43023 Eric saNtaNa da silVa no Valor: r$ 342,88. 
ordENador: MoisÉs costa da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrEstaÇÃo 
dE coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data dE rEtorNo.

Protocolo: 673369
Portaria Nº 105/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter 
seguido do município de castanhal-Pa para Belém-Pa em virtude de 
realizar a condução de associados e dependentes a serviço deste fundo 
de assistência social - fasPM. fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Belém-Pa; Períodos de 23 
e 26 de abril de 2021; Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação; 
Na categoria “B”; servidor: cB PM rG 33371 clEYsoN da silVa costa; 
cPf: 621.760.212-15, no Valor: r$ 253,20. ordENador: MoisÉs costa 
da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPÓs a data dE rEtorNo.

Protocolo: 673363
Portaria Nº 102/2021/Gab. diretor/FasPM – Objetivo: a fim de 
realizar a condução de apoio no dia 01 de Março de 2021 para a JUliaNa 
fErrEira riBEiro dependente do mesmo, ao clina cEoN (Belém) 
realização de consulta e exames, no dia 02 de Março de 2021 para o sGt 
PM Mario NElio PErEira dE soUZa, de Barcarena ao Hospital Porto 
Dias (Belém) para realizar exames específico e no dia 19 de Março de 
2021 ao sGt PM JoÃo ViEGas dias de abaetetuba até a Junta regular 
de saúde da PMPa (Belém), posteriormente para a sua residência em 
abaetetuba. fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Períodos de 01,02 e 19 de Março de 
2021; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação; Na categoria “B”; 
servidor: sGt PM rG 21570 lEoNito JEsUs do rÊGo; cPf: 394.840.922-
68, no Valor: r$ 379,80. ordENador: MoisÉs costa da coNcEiÇÃo; 
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data dE 
rEtorNo.

Protocolo: 673348
Portaria Nº 028/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
seguir para o Município de Paragominas/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. fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destinos: salvaterra e soure-
Pa; Período de 13 e 17 de abril de 2021; Quantidade de diárias: 05 diárias 
de alimentação e 04 diárias de pousada; Na categoria “B”; colaborador 
Eventual: rG 3740090 alEssaNdro MoisÉs fErrEira cardoso; cPf: 
664.299.512-00, no Valor total: r$ 1.068,21. ordENador: MoisÉs 
costa da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) 
dias aPÓs a data dE rEtorNo.

Protocolo: 673350
Portaria Nº 025/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
seguir para o Município de Breves/Pa nos dias 12 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 para receber esses artigos militares, o cEso fasPM. fUNdaMENto 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destinos: 
Breves - Pa; Período de 12 a 17 abril de 2021; Quantidade de diárias: 06 
diárias de alimentação, e 05 diárias de Pousada na categoria “B”; servidor: 
sGt rr aNa clÉa dE alMENda PrEstEs dE liMa; cPf: 252.433.902-
59, no Valor: r$ 1.450,68; cB saNdra dE JEsUs saNtos PiNto, cPf: 
736.133.802-00, no Valor: r$ 1.392,60. ordENador: MoisÉs costa 
da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPÓs a data dE rEtorNo.

Protocolo: 673353
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria dG/GaB/Pc-Pa Nº 097/2021.
BeLÉM-Pa, 28 de JUNHo de 2021.

o delegado-Geral de Polícia civil, Exmo. sr. dr. Walter resende de almei-
da, no uso de suas atribuições legais, conferidas no artigo 8° e artigo 13, 
alínea “e” da lei complementar nº 022/94, e artigo 18, do decreto n° 
2.750/2006; faço saber que,
coNsidEraNdo: o disposto no decreto n° 2.750/2006, que regulamenta 
a apuração e julgamento dos requisitos do Estágio Probatório, nos termos 
do artigo 50, da lei complementar n° 022/1994;
coNsidEraNdo: o processo de avaliação de desempenho do Estágio Pro-
batório dos servidores, nomeados e empossados, em março de 2018, em 
decorrência de aprovação em concurso público, acompanhados pelas co-
missões de avaliação; pelo período de três anos,
coNsidEraNdo: a conclusão dos Processos de avaliação de Estágio Pro-
batório dos servidores da Polícia civil, empossados em março de 2018, jul-
gados aptos a permanecer nos quadros, nos cargos de delegado de Polícia 
civil, Escrivão de Polícia civil, investigador de Polícia civil e Papiloscopista, 
abaixo relacionados;
r E s o l V E:
i – Homologar os processos de Estágio Probatório, e declarar EstáVEis 
nos cargos de delegados de Policia civil, Escrivães de Polícia civil, inves-
tigadores de Polícia civil e Papiloscopistas, os servidores abaixo relaciona-
dos, por terem preenchidos todos os requisitos exigidos para conclusão do 
Estágio Probatório, em consonância com o que dispõem os artigos 50, 51 
e 52 da lei complementar n° 022/1994, e artigo 18, do decreto n° 2.750, 
de 2006, a contar do dia subsequente aos três anos de efetivo exercício:
deLeGado de PoLÍcia
1 adriaNo loUrENco iZidio
2 airtoN cEsar BarBosa fEitosa
3 alEssaNdra riBEiro iNsaBrald
4 alEXsaNdro WidMar
5 allaN PiNHEiro caValcaNtE
6 aloisio MacHado da rocHa
7 aMaNda PErEira da costa
8 aNa lUisa siMaN laGE saNtos
9 aNtoNio carlos PiNZaN JUNior
10 aNtoNio Mororo JUNior
11 artHUr silVa ViEira
12 aUGUsto da silVa lEME
13 BErNardo araUJo diNiZ
14 BrENo rUffEil GoMEs
15 BrUNo aUGUsto aMaZoNas dE MENEZEs
16 carlos cEsar da silVa
17 carlos EdUardo cUcco BarcEllos
18 carlos GUstaVo dE saMPaio fErrEira
19 daNiEl alBrEcHt fErrEira
20 daNiEl lUis dE oliVEira
21 daNiEll alVEs dE aNdradE
22 daNiEllE Maria dE soUsa aMBrosio
23 daVi cordEiro MEsQUita rocHa
24 daVid BaHUrY MEsQUita da silVa
25 daVid HENriQUE flaVio
26 daVid JosE MoNtEiro silVEira
27 dJalMa aNtoNio PaUla dos saNtos
28 doMiNGos dJalMa rEGo PErEira
29 EdEsio riBEiro dos saNtos
30 EdsoN rodriGUEs dE aZEVEdo
31 EliENE carla dE liMa
32 Erir riBEiro costa NEto
33 ErissoN fEliPE sEBrENsKi lEal
34 Esli PErEira GoMEs JUNior
35 faBio aMaral BarBosa
36 faBiola MartiNs raBElo
37 fEliPE adriaNo saraiVa lUstosa BEZErra
38 fEliPE oliVEira frEitas
39 fEliPE PErEira silVa
40 fEliPE riBEiro fErrEira
41 fEliPE rocHa dE MoUra
42 fErNaNdo cEsar MarcoliNo da silVa JUNior
43 fErNaNdo da silVa oliVEira
44 filiPE aMoriM MElo
45 filiPE MoUra rEGo NoGUEira lEal
46 flaVio carlos dE MEirElEs
47 fraNcis tHoMas ViaNa NasciMENto Barros
48 fraNcisco alairtoN MariNHo JUNior
49 fraNcisco ENZio alVEs dE soUsa
50 GaBriEl aNGElo dE oliVEira saNtos
51 GaBriEl iMPEliZiEri MoUra da silVEira
52 GaBriEla carValHo aNdradE dE JEsUs

53 GEordaN aNtUNEs foNtENEllE rodriGUEs
54 GEssica tHaiaNY GoMEs dE ararUNa
55 GilVaN GoMEs dE alMEida
56 GUilHErME GoNcalVEs da silVa
57 GUstaVo rocHa aMoGlia
58 GUstaVo soarEs da silVa cEccaGNo
59 HEitor soarEs GoNcalVEs
60 HErGoN HENriQUE dE soUZa
61 iVaN PiNto da silVa
62 JEffErsoN dE soUsa riBEiro
63 Joao EdsoN riBEiro costa
64 Joao lUis fErrao tEiXEira corrEia dE araUJo
65 Joao PaUlo BErNardiNo dioGENEs
66 JoHNNY dE saNtaNa fErrEira
67 JoHNNY tadEU MoraEs doUrado
68 JoNas dioGo da silVa
69 JosE clEofilo rodriGUEs MElo filHo
70 JUliaNo corrEa
71 JUllYa GaBrYElla oliVEira saNtos
72 KariNE PoNtEs dE soUZa araUJo
73 KElssoN scHNEidEr araUJo alEXaNdriNo
74 lENisE saNtos dos saNtos
75 liNcolN cEsar Pirao VrUcK
76 lUa fiGUEirEdo ViEira
77 lUaNda tUPiassU Villas MaciEl
78 lUcas MacHado dE salEs
79 lUcas PiMENtEl GoMEs lUZ
80 lUciaNo raMos dE oliVEira
81 lUiZ GUilHErME NEVEs dE MElo
82 lUiZa GoMEs
83 lUiZa MoEMa sarMENto dE carValHo
84 MadsoN EVaNGElista dE castro
85 Mara rosa dE fraNca soUZa
86 MarcElliNo KiElMaNoWicZ aMaZoNas
87 MarcElo diNiZ saNtos filHo
88 MarcElo ZaP BErtoNcEllo
89 MarcoNdEs MENdEs dE MiraNda
90 MarcoNi liMa MarQUEs
91 Marcos aNdrE araUJo da silVa
92 Maria aGda lEitE
93 Maria dE fatiMa cHaVEs dos saNtos
94 Maria JUlia alMEida da silVa
95 Maria lidiaNE PiNHEiro
96 MariaNa MadEira oliVEira
97 Marilia lEal MarcHiori
98 MatHEUs BrUscHi oMiZZolo
99 Milla MoUra alMEida
100 NicHolas BarBosa HortENcio dE liMa
101 PEdro PaUlo dE oliVEira MorEira
102 rafaEl aUGUsto dE aNdradE
103 rafHaEl rodriGUEs MacHado
104 raoNi BarcEllos GrEGorio PiNto
105 raPHaEl taVarEs MacEdo dE salEs
106 raUl caMPos caBral
107 raUl ElVis rodriGUEs castro
108 rENata dos saNtos GUiMaraEs
109 rENNaN ViaNNa saNtos
110 ricardo lUis GoMEs dE MENEZEs
111 ricardo MorEl loPEs JUNior
112 ricardo PicaNco d aVila
113 ricardo ViEira dE liMa
114 roBsoN da silVa MENdEs
115 rodriGo da silVa fErro
116 rodriGo fErNaNdEs dE MEdEiros
117 saUlo riBEiro rEZENdE
118 taiNaN MElo carQUEiJa MoNtEiro
119 tatYaNa GoNZaGa lafEta MadUrEira
120 tHEo rEis scHUlEr
121 tHiaGo cHarao MartiNs
122 tHiaGo MENdEs diNiZ
123 Victor lUiZ coUto carNEiro
124 ViNiciUs UlHoa alMEida
125 ViNNiciUs ariEl loBo oliVEira
126 WalMir raciNE liMa loPEs JUNior
127 WaNEY fraNca alEXaNdrE
128 WElltoN dos saNtos fErNaNdEs
129 WiliaM ricHEr foNsEca
130 WilsoN JosE da silVa
131 YaN roBErto alMEida da silVa
escriVÃo de PoLÍcia
1 alcioNE caroliNE GoMEs BisPo da silVa fErrEr
2 alEXaNdrE Maia MoNtEiro
3 alEXsaNdro GoMEs dE oliVEira
4 alEXsaNdro raMos daNtas
5 aliNE cardoso dE araUJo salGUEiro
6 aMaNda soarEs daNtas faria
7 aNaNda Maira do NasciMENto MacEdo
8 aNdErsoN NEVEs Garcia
9 aNNa PaUla aNdradE rolo
10 aNNa VErENa alVEs tUMa
11 aNtoNio Marcos oliVEira frEitas
12 aNtoNio sErGio da costa aNJos JUNior
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13 artHUr alVEs da Mata
14 atila araUJo MilHoMEM
15 aYEcHa driElE fErrEira dos saNtos
16 BarBara corrEa liMa faraH
17 BarBara lUara caMPos da crUZ
19 BrUNa faBriNi QUEMEl dE aQUiNo
20 BrUNo frEitas ViEira
21 BrUNo lEoNardo soUsa MoUra
22 caMila silVa corrEa
23 carla caMila PaNtoJa GoEs
24 carlos HENriQUE soarEs saNtos
25 carlos rafaEl NErY silVa
26 cassia rafaEla soarEs soUsa
27 cHarlEs ViNiciUs soUZa dE castro
28 clariaNE cEcilia Barroso PaNtoJa
29 cYBEllE dE oliVEira Mota
30 dafNa salEttE Barros dE carValHo
31 daMaris Priscila loBato dE soUsa
32 daNiElla caroliNE fErrEira cardoso carValHo
33 daNiElla lUZ dE MoraEs
34 daVi lENZZi BEZErra fEiJo
35 daVid raMalHo dE araUJo lEitE
36 dENis sElMa dos rEis silVa fEitosa
37 EdValdo MaUricio dE aNdradE
38 EdVaNE silVa dos saNtos
39 ElY PENicHE da silVa
40 EUGENiE BEatriZ alMEida rocHa
41 faBio aNtoNio dE araUJo filHo
42 faBio rENato dE alMEida daNtas
43 fadia soUsa fEliX NaUar
44 fEliPE rafaEl ViEira dE carValHo
45 fErNaNda do ValE fErNaNdEZ
46 fErNaNdo caMPos dE araUJo
47 fraNciNE ilZa dE MElo caValcaNtE lorENZ
48 fraNcisco das cHaGas da silVa Prado
49 GaBriEla clarissa tEiXEira Barros
50 GaBriEla dE dEUs corrEia liMa
51 GEtUlio corrEa BUlHoEs
52 GlaUciaNE costa carValHo
53 GUstaVo costa castro
54 HElENiZE HElENa dos saNtos soarEs
55 HElio BarBosa da silVa NEto
56 HiGor alMEida daMascENo
57 HUGo dElEoN PErEira PirEs
58 HYaGo MaciEl farias
59 iGor PaUlo riBEiro
60 isaac Matias dos saNtos
61 isaBEla BorGEs foNtEs
62 iVErsoN lEaNdro da silVa lisBoa
63 iVo soUsa PortEla
64 JacKQUEliNE castro dE Barros
65 JaQUEliNY MEdEiros da silVa triNdadE
66 JHoNata scErNi GoNdiM costa
67 Joao carlos caMPos lEME dE oliVEira
68 JorGE aUGUsto da silVa fErrEira
69 JUliaNE dos saNtos silVa
70 JUliaNo da silVa
71 JUscEliNo MEira tEiXEira JUNior
72 KariNa sErra dE araUJo
73 Katia BEssa ladEira
74 larissa GadElHa dE aNdradE liMa
75 larissa PoliaNa liMa ViaNa cUNHa
76 larissa raMos dE araUJo
77 lEaNdra EliaNE costa PiNHEiro
78 lEaNdro JaPiassU riBEiro
79 lEoNardo tElEs PalMEla dE aGUiar
80 liliaN dE soUZa do carMo
81 lUcas fErNaNdEs taVarEs
82 lUcas MicHEliN
83 lUcas NaHUM da triNdadE
84 lUciaNo fraNcisco fErrEira
85 Marcos aNtoNio aMoriM lEMos
86 Marcos ViNiciUs HolaNda VEloso
87 MariaNa dE fraNca Porto
88 Marlio taVarEs fErrEira
89 MaUricio dE alENcar GUiMaraEs HiPolito
90 MaUricio fErrEr dE Morais NEto
91 MaUricio rios dE araUJo
92 Narcisio fErrEira crUZ
93 NatasHa dE fatiMa silVa rEis MaGalHaEs
94 NatHalia GUErra das NEVEs oliVEira
95 NaYaNE MEirElEs costa Brito
96 NaYaNE sUElY silVa rEis
97 NicolE BraNdHUBEr HEcK GadElHa
98 osiris GodoY MaZZiNGHY JUNior
99 Patricia BraNdao dE MEsQUita
100 PaUliaNE da silVa frEitas
101 PaUlo aNtoNio PErEira soarEs
102 PaUlo roBErto cardoso soUsa
103 PEdro HENriQUE cardoso oliVEira
104 PEdro HENriQUE ViaNa rEBElo
105 PEdro lUcas dE soUsa VaZ

106 PEdro ViEira da costa NEto
107 PHYliPE Basilio GUEdEs
108 rafaEl BUcar NUNEs
109 rafaEla carNEiro dos saNtos
110 rEJaNE Maria oliVEira da silVa
111 rENata caroliNE ViaNa dE soUsa
112 roBsoN allaN liMa BarBosa fUrlaN
113 rodriGo ValdEViNo dE oliVEira
114 roGEr dalBosco siQUEira
115 roMUlo aUGUsto NasciMENto raMos
116 roNaldo rodriGUEs dE oliVEira
117 rosEtE rEBElo saNtaNa
118 siMoNE dE fatiMa dE alBUQUErQUE saNta rosa
119 sMitH VEloso lEitE
120 sUEllEN carValHo dE soUZa
121 taciaNa KatHElEEN dE alMEida saNt aNa
122 taMirEs alVEs MENdoNca dos saNtos
123 tarcio da silVa cUNHa
124 tatiaNa dias PaNtoJa
125 tatYaNE raBElo PalHEta
126 tHais PaiXao dE oliVEira
127 tHaisa NaHara silVa Batista dE alMEida
128 tHiaGo da silVa saNtos
129 tHiaGo dos saNtos silVErio
130 tHiaGo MElo Brito dE QUEiroZ
131 tHiaGo rEiNol caMPos
132 toM JHoraMY oliVEira da rocHa
133 ValENtiM cHaVEs PiNto JUNior
134 VaNEssa GoMEs fErNaNdEs da silVa
135 ViNiciUs carValHo carraro
136 WEliNGtoN KENNEdY saNtos BENto
137 WElliNGtoN ViEira
138 WilliaM KosHU iGarasHi lEMos
139 WladiMir dE farias MElo
140 YGor lEoNardo saNtos dE oliVEira
iNVestiGador de PoLÍcia
1 adaao dos saNtos
2 adriaNo da PaiXao soUto
3 adriaNo soUZa dE oliVEira
4 adriaNY tassia BorGEs dE carValHo
5 adsoN dos saNtos alMEida
6 alaN HENriQUE dE soUZa aNdradE
7 alBErto soUsa MorEira
8 alBErto soUZa corrEa JUNior
9 aldEMir PortEla dE aGUiar
10 aldENor aUGUsto da silVa NEto
11 aldo alVEs caldas JUNior
12 alEX MENdoNca BarrEto
13 alEXaNdrE riPPEr saNtos racHEl
14 aliNE cristiNa taVarEs MErGUlHao
15 aliNE JEssica MENdoNca araUJo
16 altiNo carlos da silVa araUJo
17 aNa caroliNa PaiXao silVa
18 aNa caroliNa siQUEira PirEs
19 aNa PaUla loBato PErdiGao
20 aNdErsoN lUiZ caMPos dE oliVEira
21 aNdrE rossi Valladao
22 aNtENor JUlio caMPos GUEdEs
23 aNtoNio KElsoN dE soUZa roQUE
24 aNtoNio Marcos XiMENEs soarEs
25 aUGUsto cEsar MariNHo VascoNcElos
26 aUGUsto cEZar liNs BENtEs MENdoNca dE VascoNcElos
27 aYrtoN HENriQUE QUEiroZ silVa
28 aYrtoN rUBENs BarBosa fErrEira Porto
29 BrENda NatalY da silVa sErra
30 BrUNo aUGUsto alVEs tUMa
31 BrUNo aUGUsto tEiXEira EricEira
32 BrUNo da Mata BaNi araNtEs
33 BrUNo da silVa oliVEira
34 BrUNo GraNGEiro dE castro caValcaNtE
35 BrUNo rafaEl NasciMENto saNtaNa
36 BrUNo sPENcEr soUsa foNsEca
37 caio dE Morais MarQUEs lUZ
38 carlos adriaNo cardoso fErrEira
39 carlos rodriGo daMascENo MaGalHaEs
40 cHarlEs rodriGUEs corrEia da silVa
41 cHristiaN PErEira MaGalHaEs rocHa
42 cirilo fraNcisco MoUra dE assis NEto
43 claUdio aNdrE da silVEira araUJo
44 claUdio ricardo Garcia da silVa
45 claYtoN JEaNNE drosdosKY saNtos
46 clEUtoN torrEs rodriGUEs
47 daNiEl dE oliVEira liMa
48 daNiEl faraco MaciEl GoMEs MacHado
49 daNiEl GEMaQUE PaiVa
50 daNiEl isaac sErrUYa
51 daNiElE silVa do NasciMENto
52 darlaN da silVa MElo
53 daVi alBUQUErQUE dos saNtos
54 dEiZE BotElHo dE aQUiNo alVEs
55 dElcilENY oliVEira cHaVEs
56 dErEcK aNdErsoN MartiNs rodriGUEs
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57 dHiaN carlos Passos BorGEs
58 diEGo costa oliVEira
59 diEGo MarsoN
60 diValdo PiNHEiro GoNcalVEs
61 dJalMa carsoN rodriGUEs GoEs
62 doUGlas coElHo da PaiXao
63 Edi HUMBErto sErrao QUarEsMa
64 EdiNaldo araUJo doUrado
65 Elias cElEstiNo cirQUEira
66 Elias da silVa Vilaca
67 EPaMiNoNdas GoNcalVEs aNcHiEta JUNior
68 EridiaNE da coNcEicao rodriGUEs dos saNtos
69 EUNaPio lUis dE QUEiroZ stUraro JUNior
70 faBiaNa GoNcalVEs liNo
71 faBiaNa PErEZ carValHo BarBosa
72 faBiaNo cHaVEs silVa
73 faBio HENriQUE GoNZaGa MacHado
74 faBio NoGUEira caMarGo
75 faGNE MarcElo fraNco
76 fEliPE cUNHa GUiGNoNE
77 fEliPE dE soUZa raMos
78 fEliPE Vitor dias castro
79 fErNaNda alEXaNdrE da silVa
80 fErNaNdo BiVaQUa dE araUJo soBriNHo
81 filiPE PENtEado saNtoro
82 flaYtooN alVEs dE oliVEira
83 floraidEs silVa assUNcao
84 fraNcEs carlos liMa Madrid
85 GaBriEl MacEdo alVEs da silVa
86 GEaNdrE Matos alVarENGa
87 GErsoN adErsoN corrEia dos saNtos
88 GEssica faria dE liMa
89 GlaUcia riZia VEras PaNtoJa
90 GUilHErME GoMEs alMEida
91 GUilHErME saraiVa MartiNs
92 GUstaVo BorGEs da silVa
93 GUstaVo HENriQUE dE aZEVEdo siQUEira
94 HEltoMar araUJo dE oliVEira
95 HEYdEr da silVa NUNEs
96 HildEr alVEs da silVa
97 HoMEro Gois E silVa dE soUZa
98 HUalissoN HENriQUE dias silVa
99 HUGo da silVa MoraEs
100 iaNN Mota PalHEta
101 iGor raMoN JUca MaraNHa
102 iGor rUaN aNtoNio do rosario rEis
103 iGor taVarEs PaMPloNa
104 iraN MartiNs dE MEsQUita
105 iraNilsoN da silVa cordEiro
106 irlaNdo tadEU dE MElo filHo
107 iVaN MacHado dE MElo
108 iVar taNcrEdi dE araUJo
109 iZaBElla caroliNa costa silVa
110 Jairo araUJo MoUra
111 Jairo farias da silVa
112 JaNarY da silVa araUJo
113 JEffErsoN fraNK silVEira NasciMENto
114 JEffErsoN lUiZ rocHa dos saNtos JUNior
115 JErffsoN lUis riBEiro fEitosa NolEto
116 JEssica carValHo aZEVEdo
117 JEssica caValcaNtE rodriGUEs
118 JEssica dE MoraEs PriMo
119 Joao aNdrE BisPo silVa NoGUEira
120 Joao PaUlo GoNcalVEs dE alMEida JUNior
121 Joao Victor corrEa saNtaNa
122 JoNatHaN rocHa dE HolaNda
123 JosE clEVis da silVa
124 JosE frEitas da silVa NEto
125 JosE UlissEs dE soUZa GoMEs
126 JosENildo BarBosa dE soUsa
127 JoYcE MaiKa BoHN
128 JUaN lENNoN KEMPEr dE soUZa
129 JUaN PatricK MaGalHaEs aZEVEdo
130 KHalil aBraNtEs VascoNcElos ciliao
131 KlEYtoN cortEs VilHENa
132 lEaNdro da silVa BraGaNca
133 lEHoNEs silVa rEBoUcas
134 lEoNardo alEXaNdrE da lUZ PiMENtEl
135 lEoNardo JorGE rEis BarBoZa
136 liVio BrUNo ciriNo colarEs
137 lUcas dE soUZa BraGa
138 lUcas raMBo KocHHaNN
139 lUcas rEGo loBato
140 lUcilENE do socorro MaUEs PErEira caldas
141 lUcio faBio ViEira da silVa
142 lUis dos saNtos costa filHo
143 lUis HENriQUE carValHo araUJo
144 lUiZ carlos ZaMitH GUiMaraEs
145 lUiZ faBiaNo castro dE soUZa da costa
146 lUiZ tadEU NUNEs dE MEllo JUNior
147 lUZia fErrEira dE liMa rodriGUEs
148 MaiKE EltoN NasciMENto

149 MaNoEl claUdio fErNaNdEs da silVa
150 MarcEl silVa dos rEis
151 MarcEla coNdE BrilHaNtE cardoso
152 Marcio aNdrE dE frEitas BEllo
153 Marcio cassiaNo da silVa aNdradE
154 Marcio loiola MUNiZ
155 Marcos daVid rocHa dE soUZa
156 Marcos lUiZ alVEs aNdriNo
157 Marcos ViNiciUs fraNca alMEida
158 Maria cristiNa fErrEira XiMENEs
159 Maria do socorro fiGUEirEdo dE carValHo
160 MariaNa toMaZ MacEdo
161 MarlYsoN MiGUEl costa dE MENEZEs
162 MatHEUs adolfo dos saNtos da silVa
163 MicHEl da silVa soUsa
164 MicHElE fErNaNda HENriQUEs PadilHa
165 MidiEl carlos aGUiar forMENto
166 Natalia dE MacEdo GUrGEl soarEs
167 NoEMi da rocHa fErrEira
168 orlaNdo loPEs raMos
169 PatricK HENriQUE riBEiro
170 PaUla liMa cEsar
171 PaUlo cEsar PErEira da silVa BarBosa
172 PaUlo HENriQUE GoMEs dE carValHo
173 PaUlo roBErto BarsaNo
174 PEdro HENriQUE MarcoNdEs soarEs
175 PEdro HENriQUE PacHEco
176 PEdro HENriQUE ValENtiNo coUto
177 PEtrUss GaNtUss da silVa
178 rafaEl aParEcido dE soUZa Bastos doMiNGos
179 rafaEl carValHo GUiMaraEs
180 rafaEl daMasio MidlEJ
181 rafaEl lEal dE carValHo
182 rafaEl MarQUEs alMEida
183 rafaEl NasciMENto raMos
184 rafaEl tEiXEira oliVEira
185 raMoN araN carValHo dE soUsa
186 raMoN rafaEl alVEs NEVEs
187 raPHaEl MartiNs siQUEira
188 raYMUNdo alEXaNdrE faraH NEtto
189 rEGiNaldo fErrEira liMa
190 rENaN fraNcisco rodriGUEs BraGa
191 rENaN PiGatti dE QUEiroZ
192 rENata aBrEU do NasciMENto foNsEca
193 riValdo rUEla da silVa
194 roBErto sa dE oliVEira
195 roBsoN dE castro NasciMENto
196 roBsoN JUNior da costa faVacHo
197 rodolfo fErrEira PErEira
198 rodriGo alMEida dias
199 rodriGo fErrEira dE soUsa
200 rodriGo MariNHo dE soUsa
201 rodriGo MEssias dE oliVEira
202 rodriGo MoNdEGo MoraEs
203 rodriGo oliVEira dE alMEida
204 roGErio EVaNGElista liMa oliVEira
205 roMario liMa GoNcalVEs
206 roMEro Giotto do aMaral Brasil
207 roMUlo araUJo rodriGUEs
208 roNaldo dos saNtos loPEs
209 rosiKEl calaNdriNE MENdEs
210 rUBENs Valois fErrEira dos saNtos JUNior
211 rUdsoN MariaNo GadElHa da silVa
212 saBriNa lUciaNa do carMo loBo
213 saUlo rafaEl dE sa MartiNs
214 sEMi lEal El assal
215 sErGio alVEs dE soUZa
216 sErGio JorGE liMa dE soUZa
217 siBElE JoisE taPaJos da silVa
218 sidclEY silVa Barroso
219 silas cHaVEs aPiNaGEs
220 siMao daVi VENtUra PalMEira
221 sUZaNE cristiNa ViaNa aBrEU
222 taMillYs ariadiNNY alVEs Mota
223 taMMiris dE araUJo GUiMaraEs frEitas
224 tatiaNE aBrEU dE soUZa
225 tatiaNE BotElHo lisBoa
226 tatiaNE PiMENtEl dE liMa
227 taYroN soUZa dos saNtos
228 tHaiaNa NaZarE BoNfiM dE liMa alVarENGa
229 tHiaGo alVEs Brito
230 tHiaGo dE oliVEira GUErra GoMEs
231 tHiaGo JosE do NasciMENto daVid
232 tHiaGo KiYosHi NasciMENto HosoUME
233 tHiaGo PErEs dE QUiNta
234 tHiara BrUNa da silVa aBrEU
235 tiaGo Jarro fErNaNdEs
236 UGo caBral saNtos
237 UlissEs saNtos Para filHo
238 ValdEir dE soUZa PErEira
239 ValEria da costa ValENtiM
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240 VaNEssa NoroNHa corrEa fErrEira
241 Victor aUGUsto BarBosa dE oliVEira
242 Victor da silVa loBo rodriGUEs
243 Victor da silVa MorEira
244 Victor do VallE rEHEM
245 ViNiciUs GoMEs VitaliaNo
246 ViNiciUs HUGo alVEs rocHa
247 ViNiciUs lUiZ GoMEs dE soUZa
248 Vitor dias faidHErB
249 Vitor MatHEUs Brasil fErrEira
250 WaldiclEBEr fErrEira do NasciMENto
251 Wallaff saMMK corrEa fEitosa
252 WElisoN MacHado dE soUsa
253 WENdEl roBErto MartEl dos saNtos
254 WENdsoN lEoN tiaGo fraZao riBEiro
255 WEslEN BarrEto dE MElo
256 WilliaM costa lEMos
257 WilsoN fErNaNdEs raMos
258 WYllaMY dE JEsUs da silVa frEitas
PaPiLoscoPistas
1 aMaNda dE soUZa
2 ariadNE liMa coUto
3 artHUr aKiHiro BaBa PastaNa
4 BrUNo rodriGUEs VEras
5 BrUNo siQUEira dE soUZa
6 carlos aUGUsto fErrEira da rocHa JUNior
7 daNiEllE MilENE sa dos aNJos
8 frEdErico alEXaNdrE rEis saNtos Barroso
9 JUliaNE GUiMaraEs da costa
10 Naiara PErEira dos saNtos
11 Natalia saraiVa GUErra
12 raiMUNdo triNdadE dos saNtos
13 raQUEliNE soarEs carValHo
14 roBsoN da silVa cardoso
15 rodriGo PiNHEiro scHMidt
16 saiMoNtoN da silVa daNtas
17 WaNEssa PErEira MiraNda
ii – determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGistrE-sE. PUBliQUE-sE. cUMPra-sE.
delegado WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado Geral de Polícia civil
Polícia civil do estado do pará

Protocolo: 674039

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - 13/2021

objeto: contratação de Empresa de Engenharia para serviços Eventuais 
de Manutenção Predial.
tipo de licitação: Menor Preço Global.
Modo de disputa: aberto
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 09/07/2021
Hora da abertura: 09:00(horário de Brasília/df)
Programa de trabalho: 06.122.1297.8338
fonte recurso: 0101 – recurso ordinário
Pregoeiro: leão da costa leão Neto
**Retificando a publicação do dia 22/06/21 nº 34.618

Protocolo: 673626

.

.

oUtras MatÉrias
.

LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis
 

ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do Estado do Pará
 

ParEcEr
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela Portaria Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNi-
DADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo nº 

2021/698953 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

 

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEscriÇÃo do BEM sitUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo

1 23787 tElEfoNE dE MEsa, 3 fUNcoEs: flasH, iNsErVÍVEl doaÇÃo

2 57301 tElEfoNE dE MEsa, 3 fUNcoEs: flasH, iNsErVÍVEl doaÇÃo

3 57394 tElEfoNE dE MEsa, 3 fUNcoEs: flasH, iNsErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 673601

LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis
 

ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do Estado do Pará
 

ParEcEr
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela Portaria Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNi-
DADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo nº 

2021/695115 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

 

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEscriÇÃo do BEM sitUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo

1 11625 tElEfoNE dE MEsa, c/ cHaVE iNsErVÍVEl doaÇÃo
2 14546 MoNitor dE VidEo lcd, 17`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
3 15023 coMPUtador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, iNsErVÍVEl doaÇÃo
4 22463 MoNitor dE VidEo lcd, 21,5`` iNsErVÍVEl doaÇÃo
5 29017 coMPUtador QUad corE,3.1GHZ,4GB raM iNsErVÍVEl doaÇÃo
6 45134 coMPUtador 4 Ncl., 3.0GHZ,cH 4MB,8GB iNsErVÍVEl doaÇÃo
7 59465 coMPUtador 4 Ncl.,3.1GHZ,cH 6MB,8GB iNsErVÍVEl doaÇÃo
8 61986 NoBrEaK 0,7KVa, sENoidal BiVolt iNsErVÍVEl doaÇÃo
9 62818 NoBrEaK 0,7KVa, sENoidal BiVolt iNsErVÍVEl doaÇÃo
10 131252 NoBrEaK 1200KVa, sENoidal, iNtEratiVo, 6 iNsErVÍVEl doaÇÃo
11 131874 NoBrEaK 1200KVa, sENoidal, iNtEratiVo, 6 iNsErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 673587
Portaria Nº 215/2021-aai/GaB/correGePoL de 

16/06/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condu-
tas, face a negligência, em tese, na instauração de inquérito Policial 
para apurar os fatos graves envolvendo vulneráveis narrados no BoP nº 
85/2018.000295-8, apesar das solicitações reiteradas da vítima e da cor-
regedora regional, fato ocorrido no município de Vigia, tudo de acordo com 
despacho/coiNt/ cGPc de 08/07/2021 e demais fatos conexos conforme 
anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - corrEGEdoria rE-
GioNal da ZoNa do salGado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
raiMUNdo BENassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 216/2021-aai/GaB/correGePoL de 
16/06/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar responsabili-
dades na omissão aos pedidos de instauração de Procedimentos Poli-
ciais requisitados pelo MP à dP de Breves através dos ofícios nºs 066 e 
091/2020-MP/2ªPJB, tudo conforme consta no of. nº 044/2021-MP/2ªP-
JB de 25/03/2021, sendo que a falta de respostas ao MP gerou a Nf nº 
000487-083/2020 e demais fatos conexos, conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENato loPEs tarallo – corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
raiMUNdo BENassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 217/2021-aai/GaB/correGePoL de 
16/06/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar responsabilidades 
do servidor que teria, em tese, dado causa ao extravio do aparelho celu-
lar apreendido da vítima de homicídio d.G.o., fato ocorrido no município 
de Benevides (Proc. nº 0004043-23.2017.814.0097), tudo de acordo com 
of. nº 016/2021/MP/PJB/1ºPJ de 11/05/2021, fato que gerou o siMP nº 
001747-036/2019 e demais anexos, conforme despacho/ccrM/cGPc de 
19/05/2021 e conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do PErPEtUo socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo - 
coMissÃo PErMaNENtE dE ProcEsso adMiNistratiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
raiMUNdo BENassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
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Portaria Nº 218/2021-aai/GaB/correGePoL de 
16/06/2021

coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades quan-
to as reiteradas omissões ocorridas na dP de irituia em prestar respos-
tas aos pleitos do MP, tudo de acordo com o of. nº 211/2021-MP/PJi de 
07/06/2021, fato que gerou o siMP nº 000265-141/2021 e demais cone-
xos conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - corrEGEdoria rE-
GioNal da ZoNa do salGado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
raiMUNdo BENassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 219/2021-aai/GaB/correGePoL de 
16/06/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilidades 
pelo atraso, em tese, da conclusão e remessa do iPl nº 279/2008.000185-
0 (Proc. nº 0007056-51.2013.814.0006), tudo de acordo com of. nº 
53/2021-1ªPJdHcEaPtJ de 27/06/2021 e demais fatos conexos, conforme 
anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do socorro ViEira MarQUEs - diVisÃo dE disciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
raiMUNdo BENassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Protocolo: 674010
LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis

 

ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do Estado do Pará
 

ParEcEr
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela Portaria Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNi-
DADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo nº 

2021/448554 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:
 

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEscriÇÃo do BEM sitUaÇÃo do BEM rEcoMENda-

ÇÃo

1 27964 cadEira Estof. EM tEcido, fiXa, c/Braco, iNsErVÍVEl doaÇÃo

2 28205 cadEira Estof. EM tEcido, fiXa, c/Braco, iNsErVÍVEl doaÇÃo

3 30515 cadEira Est. tEcido, Gir., c/Braco, rodiZ., iNsErVÍVEl doaÇÃo

4 30573 PoltroNa Est., EsP.alto,rEcliN.,c/Braco, iNsErVÍVEl doaÇÃo

5 33357 MEsa dE MdP, rEta, 2 GaVEtas, rEV. MEl., iNsErVÍVEl doaÇÃo

6 34872 MEsa dE MdP, ´´l``, rEV. MEl., Est. MEtal., iNsErVÍVEl doaÇÃo

7 34873 MEsa dE MdP, ´´l``, rEV. MEl., Est. MEtal., iNsErVÍVEl doaÇÃo

8 34922 cadEira Est. tEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNsErVÍVEl doaÇÃo

9 34923 cadEira Est. tEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNsErVÍVEl doaÇÃo

10 34924 cadEira Est. tEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNsErVÍVEl doaÇÃo

11 35336 cadEira Est. tEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNsErVÍVEl doaÇÃo

12 35337 cadEira Est. tEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNsErVÍVEl doaÇÃo

13 35338 cadEira Est. tEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., iNsErVÍVEl doaÇÃo

14 47386 cadEira Est. tEcido, Girat., s/Braco, Est. iNsErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 673956

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

LiceNÇa Por MotiVo de doeNÇa eM Pessoa da FaMiLia
Portaria Nº 255 de 28/06/2021 – daF

sErVidor: KadYJa daYsE caMara BorGEs dE caMPos
carGo: MatrÍcUla: 54188041/1
PErÍodo: 22.04.2021 à 19.05.2021.

Protocolo: 673464

LiceNÇa PaterNidade
Portaria N º259 de 28/06/2021-daF

NoME: HEBErt rodriGo da silVa riBEiro
carGo: aux. téc. de Perícias, MatrÍcUla: 55587510/2
PErÍodo: 21/06/2021 a 30/06/2021.

Protocolo: 673518

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 256 de 28/06/2021 – daF
sErVidor: orlEY dE Morais crUZ
carGo: MatrÍcUla: 5449561/1
PErÍodo: 01.06.2021 à 15.06.2021.

Protocolo: 673474

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 638/ 2021
oBJEtiVo: Participar de equipe perícial.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
sErVidor: durval Pontes ferreira
cPf: 207.347.352-00
MatrÍcUla: 5187990/2 / Perito criminal;
sErVidor: João Batista santana Magno
cPf: 301.070.082-20
MatrÍcUla: 57196669/1/ Motorista;
sErVidor: Nilson césar corrêa Padilha
cPf: 281.695.142-15
MatrÍcUla: 54187631/1/ Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  toMÉ aÇÚ - Pa.
diárias: 2.5 (duas e meia) PErÍodo:  26/05/2021  a 28/05/2021.
ordenador: dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 618/ 2021
oBJEtiVo: ficar À disPosiÇÃo.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
sErVidor: clebenilda caldas rodrigues Pereira
cPf: 598.180.502-15
MatrÍcUla: 57190584/1/ assistente administrativo;
sErVidor: Julia Eugênia figueredo
cPf: 729.674.982-20
MatrÍcUla: 5894899 / auxiliar técnico de Perícias;
sErVidor: Márcia Jovita Prado Picanço
cPf: 476.795.492-49
MatrÍcUla: 5751942/4 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  MaraBá - Pa.
diárias: 10.5 (dez e meia) PErÍodo:  16/06/2021  a 26/06/2021.
ordenador: dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 1054/ 2020
oBJEtiVo: operação final de ano.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
sErVidor: Eloisa arthur Bezerra
cPf: 243.314.652-68
MatrÍcUla: 3247210/29/ auxiliar técnico de Perícias;
sErVidor: Hinton Barros cardoso Júnior
cPf: 167.271.262-91
MatrÍcUla: 5205255/1 / Médico legista;
origem:  castaNHal - Pa  destino:  saliNoPÓlis - Pa.
diárias: 5.5 (cinco e meia) PErÍodo:  30/12/2020  a 04/01/2021.
ordenador: dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 1026/ 2020
oBJEtiVo: operação fim de ano.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
sErVidor: Eloisa arthur Bezerra
cPf: 243.314.652-68
MatrÍcUla: 3247210/29/ auxiliar técnico de Perícias;
sErVidor: Hinton Barros cardoso Júnior
cPf: 167.271.262-91
MatrÍcUla: 5205255/1 / Médico legista;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  saliNoPÓlis - Pa.
diárias: 4.5 (Quatro e meia) PErÍodo:  24/12/2020  a 28/12/2020.
ordenador: dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 673636
Portaria N°. 798/ 2021

JaMEs dE oliVEira fErrEira cic: 376.898.942-91
MatrÍcUla: 5958385
carGo: Perito criminal
odEtE Maria rodriGUEs da silVa cic: 454.026.042-15
MatrÍcUla: 5894592
carGo: Motorista
Priscilla fErNaNda rEis cic: 015.508.216-79
MatrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
ricHardsoN lEoNardo fErrEira da silVa cic: 022.054.422-01
MatrÍcUla: 5958388
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNas - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 18/06/2021
oBJEtiVo: realizar perícia.
dr. cElso da silVa MascarENHas
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Portaria N°. 778/ 2021
daNiEllE BrUNNa riBEiro cHaGas cartaXo cic: 021.572.213-28
MatrÍcUla: 5958491/1
carGo: Perito criminal
GilsoN riBEiro MaGalHÃEs cic: 657.028.592-00
MatrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
JosÉ coElHo sPaNNEr cic: 303.952.912-91
MatrÍcUla: 57192970/3
carGo: auxiliar operacional
cidadE: itUPiraNGa - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/06/2021 a 06/06/2021
oBJEtiVo: realizar perícia.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 777/ 2021
EriKa fariNEli cic: 267.245.612-72
MatrÍcUla: 54189151/2
carGo: Perito criminal
laUro MEdiNa ViaNa cic: 130.836.272-20
MatrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
Vitor lEoNardo dE lUcENa soUZa cic: 965.359.112-68
MatrÍcUla: 5897542
carGo: Motorista
cidadE: acara - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 08/06/2021
oBJEtiVo: realizar perícia.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 773/ 2021
carlos alBErto oliVEira BraGa cic: 292.229.312-20
MatrÍcUla: 5819016
carGo: Perito criminal
EliEtE PErEira dE carValHo cic: 169.329.002-20
MatrÍcUla: 5833906/1
carGo: Perito criminal
lEoNardo JosÉ fiGUEira ParadEla cic: 379.869.102-91
MatrÍcUla: 5843405/1
carGo: Perito criminal
cidadE: sta.iZaBEl do Pará - Pa
diárias: meia PErÍodo: 20/05/2021
oBJEtiVo: Participar de equipe pericial.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 673782
Portaria N°. 792/ 2021

frEdsoN da silVa alBUrQUErQUE cic: 866.071.702-34
MatrÍcUla: 5948604
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 07/06/2021
oBJEtiVo: conduzir veículo .
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 782/ 2021
BrUNo alEXaNdrE scalcoN cic: 051.891.919-66
MatrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
roBsoN WENdEl dos PraZErEs cUNHa cic: 009.642.252-12
MatrÍcUla: 5958542/1
carGo: auxiliar técnico de Perícias
WistoN aParEcido silVa dos saNtos cic: 660.600.362-87
MatrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: MEdicilaNdia - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/06/2021 a 18/06/2021
oBJEtiVo: realizar perícia.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 810/ 2021
cHarlEilaN dE oliVEira saNtos cic: 974.651.002-91
MatrÍcUla: 5908453
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 21/06/2021
oBJEtiVo: conduzir veículo.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 797/ 2021
iZaEl dE carValHo ViaNa cic: 016.569.393-20
MatrÍcUla: 5955630/1
carGo: auxiliar operacional
YUrE dE soUsa liMa cic: 990.044.612-72
MatrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: JacUNda - Pa
diárias: meia PErÍodo: 17/06/2021
oBJEtiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 673774
Portaria N°. 795/ 2021

aNtoNio ErcilEi dE aNdradE cic: 393.662.272-87
MatrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
carlos fErNaNdo dE MElo loPEs cic: 264.491.022-68
MatrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal

cidadE: BraGaNÇa - Pa
diárias: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 08/06/2021 a 12/06/2021
oBJEtiVo: realizar pericia técnica.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 793/ 2021
JassoNclEr NasciMENto PErEira cic: 721.361.622-68
MatrÍcUla: 5955867/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/06/2021 a 11/06/2021
oBJEtiVo: translado de material biológico.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 794/ 2021
HÉlio roBErto GoNÇalVEs cic: 260.367.702-00
MatrÍcUla: 5745756/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNas - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 20/05/2021 a 31/05/2021
oBJEtiVo: ficar a disposição.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 796/ 2021
JosÉ orlaNdo MElo do NasciMENto cic: 786.411.282-04
MatrÍcUla: 5921805/2
carGo: auxiliar operacional
raElso toBias coNstatiNo dos saNtos cic: 043.436.742-74
MatrÍcUla: 5955858
carGo: Motorista
cidadE: BUJarU - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/06/2021
oBJEtiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 673770
Portaria N°. 760/ 2021

JoÃo Elias NoGUEira da silVa cic: 571.476.122-72
MatrÍcUla: 54188042/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 26/05/2021 a 29/05/2021
oBJEtiVo: realizar perícia.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 759/ 2021
GilsoN riBEiro MaGalHÃEs cic: 657.028.592-00
MatrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
ritEl JorGE carValHo alMEida cic: 776.348.702-00
MatrÍcUla: 57190558
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/06/2021 a 17/06/2021
oBJEtiVo: Entrega de materiais.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 1026/ 2020
Eloisa artHUr BEZErra cic: 243.314.652-68
MatrÍcUla: 3247210/29
carGo: auxiliar técnico de Perícias
HiNtoN Barros cardoso JÚNior cic: 167.271.262-91
MatrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: saliNoPÓlis - Pa
diárias: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 24/12/2020 a 28/12/2020
oBJEtiVo: operação fim de ano.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 1054/ 2020
Eloisa artHUr BEZErra cic: 243.314.652-68
MatrÍcUla: 3247210/29
carGo: auxiliar técnico de Perícias
HiNtoN Barros cardoso JÚNior cic: 167.271.262-91
MatrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: saliNoPÓlis - Pa
diárias: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 30/12/2020 a 04/01/2021
oBJEtiVo: operação final de ano.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 673789
Portaria N°. 618/ 2021

clEBENilda caldas rodriGUEs PErEira cic: 598.180.502-15
MatrÍcUla: 57190584/1
carGo: assistente administrativo
JUlia EUGÊNia fiGUErEdo cic: 729.674.982-20
MatrÍcUla: 5894899
carGo: auxiliar técnico de Perícias
Márcia JoVita Prado PicaNÇo cic: 476.795.492-49
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diárias: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 16/06/2021 a 26/06/2021
oBJEtiVo: ficar À disPosiÇÃo.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 673790
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 142/2021– cGd/siNd/diVersas, de 
22/06/2021.

a corregedora chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e coNsidEraNdo os termos da 
Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dEtraN, de 07.06.2017, publicada no di-
ário Oficial do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes ao Corregedor 
chefe para instauração de Processo de sindicância investigativa ou acu-
satória, e/ou processo disciplinar;chefe para instauração de Processo de 
sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº03/2021-Pad, de 22.06.2021, 
subscrito pela Presidente da comissão adriane sadalla aquino , por meio 
do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a conclusão do 
processo administrativo disciplinar nº2019/189231.
r E s o l V E:
i – rEcoNdUZir, por 60 dias, o prazo do processo administrativo 
instaurado pela Portaria Nº 21/2020-cGd/Pad, publicada no doE nº 
34.336, de 04.09.2020, para dar continuidade dos trabalhos, a partir de 
28.05.2021.
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
iii- os efeitos desta portaria retroagirão a 28.05.2021.
MarisE PaEs BarrEto MarQUEs
corrEGEdora-cHEfE EM EXErcÍcio do dEtraN/Pa

Portaria Nº 143/2021– cGd/siNd/diVersas, de 
22/06/2021.

a corregedora chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e coNsidEraNdo os termos 
da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dEtraN, de 07.06.2017, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes ao Correge-
dor chefe para instauração de Processo de sindicância investigativa ou 
acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº01/2021-Pad, de 13.04.2021, 
subscrito pela Presidente da comissão adriane sadalla aquino , por meio 
do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a conclusão do 
processo administrativo disciplinar nº 2018/510923.
r E s o l V E:
i – rEcoNdUZir, por 60 dias, o prazo do processo administrativo 
instaurado pela Portaria Nº 198/2020-cGd/Pad, publicada no doE nº 
34.337, de 08.09.2020, para dar continuidade dos trabalhos, a partir de 
28.05.2021.
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
iii- os efeitos desta portaria retroagirão a 28.05.2021.
MarisE PaEs BarrEto MarQUEs
corrEGEdora-cHEfE EM EXEcÍcio do dEtraN/Pa

Portaria N° 001/2021 – Jari/detraN/Pa, de 15/06/2021
dispões sobre a nomeação de secretário Executivo da JUNta adMiNis-
tratiVa dE rEcUrsos dE iNfraÇÕEs – Jari do departamento Estadual 
de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, no uso de sua competência 
que lhe confere o inciso iV do art. 12, da lei 9.503, de 23 de setembro de 
1987, que institui o código de trânsito Brasileiro;
coNsidEraNdo o disposto no decreto Estadual de 01 de junho de 2021, 
publicado no Diário Oficial nr. 34.602 de 02 de junho de 2021, que nomeou 
a presidência da Junta administrativa de recursos de infração – Jari/
dEtraN/Pa;
rEsolVE:
art.1° Nomear a seguir relacionada para exercer a função de secretária 
Executiva da Junta administrativa de recursos de infração a servidora:
fraNciNEtE da silVa E soUsa -  Matrícula n° 57194019/1
art.2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria dE NaZarÉ Bastos Britto
Presidente da Jari/dEtraN/Pa

Protocolo: 674063

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 062/2021
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a sEcrEtaria MUNiciPal dE sEGUraNÇa PÚ-
Blica Viária do MUNicÍPio dE caNaÃ dos caraJás - sEMsPUV, inscri-
to no cNPJ nº 01.613.321/0001-24,
oBJEto do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 

de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início: 24/06/2021   término: 23/06/2023
foro: Belém
data dE assiNatUra:  24/06/2021
ordENador rEsPoNsáVEl: MarcElo liMa GUEdEs
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 673996

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1426/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/521737;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de altamira no período de 18 à 29/05/2021, dá apoio 
administrativo na cirEtraN, com a realização de provas de legislação e 
exames práticos trV e trM.

nome matricula
Marcelo anderson luz da silva 57190694 /1
Mariana albuquerque silveira 57202642 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1427/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/513011;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de salinópolis no período de 27/05 à 10/06/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município 
em cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria 
técnica e operacional.

nome matricula
inês Maria Miléo Guerreiro 8080089 /1
fabrício Gomes de oliveira 54192712 /2

Wellington carlos Henriques Martins 54195738 /2
antonio robson cascaes dantas 57217207 /2

alexandre caetano de sousa 57209138 /1
allan soares Monteiro 57200349 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1428/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/521040;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba no período de 27/05 à 10/06/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – srPrf-Pa.

nome matricula
lailton santos do Nascimento 57200227 /1

raul Braga da costa 57217498 /2
rosemar flávio Marques franco Junior 57226823 /1

aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588 /1
Maria da silva sousa 57226370 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1429/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/513445;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
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lém para o Município de santa Bárbara no período de 27/05 à 10/06/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional.

nome matricula
Jammerson ferreira lopes 57227487 /1
anderson Bahia da silva 57225847 /1

Pedro afonso rey Guimarães 57214892 /1
Ely Moraes anselmo 57227280 /1

francisca Morais da silva Nogueira 57201682 /2
Gilsiley ferreira e ferreira 57209068 /1

Walisson Pedro Pereira de souza 57226730 /1
rogério Barbosa ferreira 57226724 /1
idenil rocha de almeida 54184449 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1430/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/515609;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de abaetetuba no período de 27/05 à 10/06/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito bem como controle de 
fluxo de veiculos no referido municipio, bem como desenvolver ações de-
terminadas pela diretoria técnica e operacional.

nome matricula
carla do socorro Estumano de sena 57203709 /1

João carlos Penna de araújo 57209449 /2
cláudia da silva Nascimento 57224176 /2
fábio rodrigo Braga santiago 57197560 /2

Katy Keizer de lima lima 57228290 /1
Hiran costa Mesquita 5805201 /3
sidclei furtado farias 5921334 /1

Hércules farias da rocha 57209343 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1431/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/521091;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba no período de 27/05 à 10/06/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – srPrf-Pa.

nome matricula

Edson itamar Barradas da silva 57200229 /1

franciley roberto Maciel ferreira 57227745 /1

Evandro ferreira Marques 57188406 /2

Melquizedec dos santos andrade 54189205 /2

sirley da silva Julio 57214394 /2

thiago da silva reis 57213322 /3

robson diego oliveira da silva 54185842 /3

silverton dos santos Gomes 57227376 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1432/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/515265;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de santa Bárbara no período de 27/05 à 10/06/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município 
em cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria 
técnica e operacional.

nome matricula
soraia selma andrade cardoso 57202052 /1

Marisandra Maia da silva 57198274 /1
Benedito cláudio silva 57200473 /1

celso luis dos santos Matos 57200270 /1
Ellen Monteiro Barros 57232978 /1

luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957 /1
Kleverson oeiras de almeida 57205255 /1
sônia Maria lima da costa 57200228 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1433/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/520206;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Breves no período de 27/05 à 10/06/2021, a 
fim de realizar atividades relacionadas a área de fiscalização na agência 
de trânsito daquele município, dando suporte administrativo aos trabalhos 
quando do término das atividades externas realizadas pelos agentes de 
fiscalização de trânsito.

nome matricula
Heryka lobato Pereira 57176517/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1434/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/521180;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Vigia no período de 24/05 à 18/06/2021, a fim 
de realizar serviços de inspeção e vistoria veícular.

nome matricula
fábio Pereira de freitas 57200292 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1435/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/521164;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba no período de 27/05 à 10/06/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – srPrf-Pa.

nome matricula
rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875 /1

Bárbara de cássia ferreira Moreira 57226452 /1
roberta rossy da silva franco da costa 57193812 /2

Ellen correa fortunato 57210661 /2
Nelson Horacio salgado rego 57232981 /1

osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796 /2
Wanderley Pontes ferreira 57211861 /2

fábio Máximo da silva 57211773 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1436/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/520152;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba no período de 27/05 à 10/06/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
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bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – srPrf-Pa.

nome matricula
Britis Helena Valente do carmo 57202136 /2
Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2
Marcos allan dos santos Brito 57232048 /1
Giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2

Joelma lima Barbosa dos Passos 57212280 /2
luiza silvana Pinheiro Meireles 57227614 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1437/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/519897;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba no período de 27/05 à 10/06/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – srPrf-Pa.

nome matricula
ivan luis da conceição Jaster 57198279 /1

João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1
thyago fernando Pinheiro de lima 57201687 /2

Kelly Maia santana 57228950 /1
andré dos reis Piquet 57198260 /1

luana aline cardoso leitão 54192725 /2
Kátia regina oliveira cruz 5799457 /1

rosivaldo oliveira de sousa 57193604 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1438/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/515982;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Acará no período de 27/05 à 10/06/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos 
de carga na balança, dar apoio aos trabalhos realizados, por ocasião da 
manutenção de uma das Pontes do complexo alça Viária, bem como cum-
prir cronograma de ações estabelecidas pela diretoria técnica operacional.

nome matricula
Bruno Moreira dos santos calumby 57198289 /1

Edilson Biá Viana 57226741 /1
Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286 /1

Humberto celso rosa 57195441 /2
sandro da silva soares 57194202 /3

Marcus césar rodrigues Moraes 57189262 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1439/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/520679;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba no período de 27/05 à 10/06/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – srPrf-Pa.

nome matricula

Pedro Hugo de lima filho 57226484 /1
lyndon chrysler de almeida 5816874 /2

Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024 /2

Gerson Gomes santiago 57192440 /2
Moisés de albuquerque Pereira 57203792 /2
José ribamar do Nascimento 57201705 /1

antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951 /1
francisco antonio da silva 57198620 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1440/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/517117;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Tucurui no período de 27/05 à 10/06/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito e controle de fluxo de veiculos 
no referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela
diretoria técnica e operacional, em especial para atender ofício nº 
000985/2020-PGE-Pcta3, em anexo.

nome matricula
Paulo sérgio antunes dos santos 57175441 /3
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620 /1

augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668 /2
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3
Breno leonardo araújo Barbosa 55586672 /4

ian carlo dos santos 57229643 /1
daniel souza campelo 57190500 /2

Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1441/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/519852;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba no período de 27/05 à 10/06/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – srPrf-Pa.

nome matricula
orivaldo rodrigues dos santos 57228929 /1

ilmar anaisy araújo Borges 57205216 /1
leidyane Marques Machado 57200238 /1
rosana abreu fernandes 57226481 /1

Hamilton Barbosa da silva Júnior 57198269 /1
Vera Márcia da silva Paredes 57194771 /2

Kelly da silva alves 57227729 /1
adenor de Jesus Guedes 54186678 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1442/2021-daF/cGP, de 17/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/513196;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de salinópolis no período de 27/05 à 10/06/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município 
em cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria 
técnica e operacional.

nome matricula
Gleydson Monção araújo 57201966 /1

Jorge Eduardo Prazer da conceição 57226691 /1
deninson Henrique Monteiro Maia 57200271 /1

luis antonio Pinheiro cardoso 57230582 /1
Edmilson Juarez dos santos Borges 5843219 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1443/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/501292;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Mara-
bá para o Município de são Geraldo do araguaia, no período de 14/05 à 
17/05/2021, a fim de realizarem exames de segunda fase para obtenção 
da carteira Nacional de Habilitação – cNH, no referido município. 

nome matricula
José adauto cavalcante de souza Júnior 55587295 /2

Paulo Júnior Bezerra costa 55588149 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 1444/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/502873;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 14/05 à 17/05/2021, a fim 
de aplicar a prova de legislação de trânsito para obtenção da carteira Na-
cional de Habilitação – cNH e um motorista para conduzir veículo nos des-
locamentos da equipe, no referido município. 

nome matricula
Vicente de Paulo Pureza 5095042 /1

Marcelo anderson luz da silva 57190694 /1
Geraldo sérgio de assis 3262650 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 1445/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/461126;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de abaetetuba, no período de 17/05 à 11/06/2021, 
a fim de realizar atendimento de processos de habilitação na Agência de 
trânsito, do referido município. 

nome matricula
césar augusto Matos alves 57194090 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 1447/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/462159;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
itupiranga para o Município de rondon do Pará, no período de 17/05 à 
11/06/2021, a fim de realizar atendimento de processos na área de veicu-
los da cirEtraN do referido município. 

nome matricula
Gicelda suedy de farias e silva 57196219 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 1448/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/513548;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de tucuruí, no período de 24/05 à 18/06/2021, a 
fim de realizar serviços de secretaria na CIRETRAN do referido município. 

nome matricula
Benedito alho rabelo 3264327 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 1449/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/512584;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de salinópolis, no período de 24/05 à 18/06/2021, 
a fim de realizar serviços de atendimento e retaguarda de habilitação na 
cirEtraN do referido município. 

nome matricula
Martinho Jorge rodrigues leal 55588481 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 1450/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/513561;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de santa Bárbara no período de 27/05 à 10/06/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional.

nome matricula
Naum Bastos de souza santos 57227682 /1
Madson José alves de oliveira 57200235 /1

raimundo ferreira Valentim Neto 57195665 /2
luciano azevedo Nascimento 57214954 /1

denise de souza Matos 57176007 /3
francisco José da costa silva 55586658 /2

Nívia Guedes Gorayeb 57195550 /2
Waldir dircelo Pantoja coelho 54196756 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1451/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/516488;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba no período de 27/05 à 10/06/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trân-
sito, a fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de 
trânsito, acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de 
veículos de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem 
como cumprir cronograma de ações estabelecidas pela diretoria técnica 
operacional..

nome matricula
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492 /1

Karina sant’ana aleixo 57226498 /1
liliane ferreira Pontes 5945397 /1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1
raimundo daniel santos da silva 57200355 /1

Gilvan rabelo Normandes 57193929 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1452/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/489783;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Itaituba 
para o Município de Belém, no período de 24 à 27/05/2021, a fim de aten-
der convocação do diretor Geral para tratar assuntos relativos à cirEtraN 
do referido município. 

nome matricula
Vanderlândio Bispo de sena 57201803 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro
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Portaria Nº 1453/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/516440;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba no período de 27/05 à 10/06/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trân-
sito, a fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de 
trânsito, acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de 
veículos de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem 
como cumprir cronograma de ações estabelecidas pela diretoria técnica 
operacional..

nome matricula
Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1

shirley alessandra soares castanheira 57226458 /1
Petronius de Jesus farias da cruz 54191564 /2

lícia Maria dos santos freire 5638704 /1
sandro araújo da costa 57211244 /2

Karine Monik almeida da costa 57226816 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1454/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/518875;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e meia (20 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Altamira, no período de 13/06 à 03/07/2021, a fim de 
realizarem instrução Processual do Pad nº 2021/401178 e um motorista 
para conduzir o veículo para os deslocamentos da comissão no referido 
município.

nome matricula
lissandra cecília Martins Erero 57194914 /1

Poliane da silva Brasil 80845374 /1
Madson carvalho dias Gonçalves 57195879 /1
Gilson Wilton da costa de Brito 57195470 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 1455/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/512691;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Breves no período de 27/05 à 10/06/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito, bem como controle de fluxo 
de veiculos no referido municipio em cumprimento ao planejamento de 
ações determinadas pela diretoria técnica e operacional, em especial para 
atender ofício nº 279/2019 - MP/2º PJB.

nome matricula

antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994 /2

rosemiro filho de freitas Maués 57195019 /2

frederico costa lins 57176371 /2

charles santos e cunha 54191524 /2

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348 /2

charles Yuri souza de castro 57232049 /1

sandro félix Brasil 57205274 /1

cláudia deolinda alvarez félix 57226873 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1456/2021-daF/cGP, de 18/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/520989;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado referente ao deslocamento do Município de Belém para 

o Município de Tucurui no período de 27/05 à 10/06/2021, finalidade de 
acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área e atuação.

nome matricula
leonardo araújo da costa 80845441 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 673462
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Portaria Nº 0749/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.

coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6001/2021-CGP/SEAP, objetivando apurar as notificações referen-
tes às cobranças de multas de infração de trânsito dos veículos de placas 
Pta-5047, QEX-4404 e QEE-5169, conforme memorando nº 125/2020, de 
15/10/2020, Protocolo nº 2020/832487;
art. 2 º - designar Marilia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 673986
Portaria Nº 0750/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6002/2021-CGP/SEAP, objetivando apurar as notificações referen-
tes às cobranças de multas de infração de trânsito do veículo de placa JVs-
3701, conforme memorando nº 81/2020/ctraNs-sEaP, de 24.08.2020, 
Protocolo nº 2020/629623;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa frEitas, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 673989
Portaria Nº 0746/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 26 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 5998/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar o ingresso de 06 (seis) 
agentes Prisionais, no instituto Evandro chagas e cENP – centro Nacional 
de Primatas, no dia 06/01/2021, com intuito de recapturar suposto foragi-
do conhecido como “MaX”, onde supostamente causaram constrangimento 
aos servidores do instituto, diante da falta de cautela na recaptura, con-
forme ofício n° 05/2021/iEc/sEadM/iEc/sVs/Ms, datado de 11.01.2021;
art. 2 º - designar BrUNo costa PiNHEiro dE soUsa, assistente admi-
nistrativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 673980
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Portaria Nº 0754/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.

coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6006/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar as supostas avarias no 
veículo Etios, placa Pta-2271, conduzida pelo motorista r.t.M., conforme 
Memorando nº 198/2020-ctraNs/sEaP, de 23.12.2020;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa frEitas, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 674011
Portaria Nº 0755/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6007/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar as supostas avarias no 
veículo Etios, placa PsZ-8756, conduzida pelo motorista W.M.c., confor-
me Memorando nº 78201/2020-ctraNs/sEaP, de 28.12.2020;
art. 2 º - designar Marilia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674020
Portaria Nº 0752/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6004/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar as supostas avarias no 
veículo Etios, placa Pta-2271, conduzida pelo motorista r.t.M., conforme 
Memorando nº 205/2020-ctraNs/sEaP, de 29.12.2020;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa frEitas, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.

Protocolo: 674008
Portaria Nº 0751/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa nº 6003/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar as supostas avarias 
no veículo corolla, placa QdV-6665, conduzida pelo motorista r.M.s, 
conforme Memorando nº 209/2020-ctraNs/sEaP, de 29.12.2020;
art. 2 º - designar Marilia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 674006
Portaria Nº 0742/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rEsolVE: art. 1º - determinar a instauração de sindicância 
administrativa investigativa nº 5994/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar 
o não comparecimento do técnico de enfermagem J.s.P (57207634) para 

desempenhar suas funções no Presidio Estadual Metropolitano i- PEM i, 
conforme ofício interno nº 660/2021-crH/dGP/sEaP. art. 2 º - desig-
nar Karla diaNa dE soUZa frEitas, assistente administrativo, para 
conduzir a investigação. art. 3º - determinar à autoridade sindicante que 
apresente relatório conclusivo ao final da investigação. DÊ-SE CIÊNCIA, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. Vitor raMos EdUardo corregedor-Geral 
Penitenciário, em exercício

Protocolo: 673953
Portaria Nº 0744/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 26 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rEsolVE: art. 1º - determinar a instauração de sindicância 
administrativa investigativa nº 5996/2021-cGP/sEaP, objetivando apu-
rar a suposta insubordinação da servidora E.t.s.l. (matrícula 5942573) 
aos superiores hierárquicos ao não comunicar sua ausência pela parte 
da tarde no dia 21/01/2021, no centro de recuperação Penitenciário do 
Pará iV, conforme ofício interno nº 086/2021- crPP iV/sEaP, datado de 
22.01.2021; art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa frEitas, assis-
tente administrativo, para conduzir a investigação. art. 3º - determinar 
à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da in-
vestigação. dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. Vitor raMos 
EdUardo corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 673943
Portaria Nº 0748/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6000/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar o desrespeito ao 
coordenador administrativo, com palavras de baixo calão, praticado por 
agente penitenciário no momento da revista realizada no dia 23.01.2021, 
no centro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa frEitas, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
 corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 673982
Portaria Nº 0747/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 26 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 5999/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar suposta falha no alinha-
mento da arma caraBiNa iMBEl ia2 de rP 47.372, n/s°Jfa07176, lotada 
no Presidio Estadual Metropolitano i - PEM i, conforme memorando n° 
01/2021 GPat-sEaP, PaE n°2021/491, datado de 04.01.2021;
art. 2 º - designar rodriGo costa PiNHEiro dE soUsa, assistente ad-
ministrativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 673976
Portaria Nº 0743/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rEsolVE: art. 1º - determinar a instauração de sindicância 
administrativa investigativa nº 5995/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar 
o descumprimento de ordem judicial no dia 22.03.2021 pelos PP’s l.s.a 
(Mat. 57216957) e B.d.o (Mat. 57208333), em tese, conforme cópia de 
e- mail encaminhado pela secretaria da Vara criminal da comarca de Ma-
rituba, no dia 29.03.2021. art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa 
frEitas, assistente administrativo, para conduzir a investigação. art. 3º 
- determinar à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao 
final da investigação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. VITOR 
raMos EdUardo corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 673960
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Portaria Nº 0745/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 26 de JUNHo de 2021.

coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 5.810/1994 – regime 
Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa nº 5997/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar a suposta inserção de 
informações errôneas no sistema de dados iNfoPEN/Pa de n° 324075 da 
PPl antônia daiane Passos da silva, por servidores do centro de reeduca-
ção feminino – crf/sEaP/Pa, o qual resultou a esta sEaP/Pa, a condição 
de autoridade coatora no Habeas corpus n° 0800061-26.2021.8.14.0000-
PJE/Pa, sob a acusação de constrangimento ilegal, conforme ofício interno 
nº 022/2020-dEc/sEaP/Pa, datado de 28.01.2021;
art. 2 º - designar MarÍlia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 673971
Portaria Nº 0770/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 5.810/1994 – regime 
Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6022/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa acerca de supostas avarias ocorridas com o veículo Etios, Placa 
Pta 4232, conduzido pelo servidor a.c.a.f (Mat. 5954789), conforme PaE 
nº 2020/1038418.
art. 2 º - designar BrUNo costa PiNHEiro dE soUsa, assessor, para 
conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674064
Portaria Nº 0775/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 5.810/1994 – regime 
Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6027/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar supostas avarias ocorri-
das com o veículo Etios, Placa Pta-0910, conduzido pelo servidor a. f. B 
(Mat.57175831), conforme PaE nº 2020/1072945.
art. 2 º - designar Marilia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 674069
Portaria Nº 0774/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 5.810/1994 – regime 
Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa nº 6026/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar supostas avarias ocor-
ridas com o veículo MoBi liKE, Placa QEP 0749, conduzido pelo servidor 
B.c.B (Mat.54195209), conforme PaE nº 2020/1072374.
art. 2 º - designar Marilia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674065

Portaria Nº 0761/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.

coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6013/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar fato ocorrido na 
colônia Penal agrícola de santa isabel-cPasi/sEaP, no dia 07.11.2020, 
acerca da suposta agressão física e verbal envolvendo dos PP’s a.W.f.d 
(Mat. 5954215) e M.K.s.l (Mat. 5954318), conforme fatos narrados no 
Memorando nº 3456/2020-cPasi.
art. 2 º - designar Marilia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674057
Portaria Nº 0755/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 5.810/1994 – regime 
Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6007/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar as supostas avarias no 
veículo Etios, placa PsZ-8756, conduzida pelo motorista W.M.c., confor-
me Memorando nº 78201/2020-ctraNs/sEaP, de 28.12.2020;
art. 2 º - designar Marilia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674014
Portaria Nº 0757/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
nº6009/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional da servidora G.o.r. (Mat.: nº 5949720), lotada no centro 
de reeducação feminino - crf, acerca de suposta inobservância aos deve-
res funcionais, ao agir de forma desurbana no dia 10.01.2020, conforme 
Memo. nº 0082/2020-crf/sEaP, de 14.01.2020. desse modo, há supostos 
indícios de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte da 
servidora. sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta 
amolda-se aos arts. 177, ii, Vi, e art. 189, todos do rJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, Karla diaNa dE 
soUZa frEitas, assistente administrativo, Presidente; Marilia MartiNs 
dE Brito, assistente administrativo - membro, e, GEcirlEY caNdido dE 
JEsUs MoUra, assistente administrativo, membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento, se for o caso.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 674029
Portaria Nº 0756/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
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5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6008/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar as supostas avarias no 
veículo Etios, placa Pta-4255, conduzida pelo motorista P.s.c.o., confor-
me Memorando nº 180/2020-ctraNs/sEaP, de 17.12.2020;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa frEitas, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 674024
Portaria Nº 0758/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa nº 6010/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar as supostas avarias 
no veículo MoBi liKE, placa QEP-8149, conduzida pelo motorista E.W.l.B., 
conforme Memorando nº 197/2020-ctraNs/sEaP, de 23.12.2020;
art. 2 º - designar Marilia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674031
 Portaria Nº 0759/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 5.810/1994 – regime 
Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6011/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar as supostas avarias no 
veículo Etios, placa Pta-6472, conduzida pelo motorista c.a.V.f., confor-
me Memorando nº 90/2020-ctraNs/sEaP, de 15.12.2020;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa frEitas, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 674032
Portaria Nº 0760/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6012/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar as supostas avarias no 
veículo Etios, placa Pta-5027, conduzida pelo motorista c.a.V.f., confor-
me Memorando nº 78/2020-ctraNs/sEaP, de 15.12.2020;
art. 2 º - designar Marilia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 674036
Portaria Nº 0767/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;

rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6019/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar disparo de arma de fogo, 
supostamente, acidental no dia 21.10.2020, dentro do alojamento da colô-
nia Penal agrícola de santa izabel-cPasi, o disparo atingiu o pé direito do 
PP B.c.f (Mat. 5954246), conforme Memorando 3172/2020-cPasi/sEaP.
art. 2 º - designar BrUNo costa PiNHEiro dE soUsa, corregedor do 
interior, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674055
Portaria Nº 0769/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 10 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6021/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar responsabilidade 
administrativa acerca da ausência, sem justificativa, no plantão do dia 
22.12.2020 e 23.12.2020 (jornada extraordinária na operação “arEs”) 
pelo PP M.c.o.V (Mat. 5953905), conforme Memorando nº 493/2020-cr-
PPV.
art. 2 º - designar rodriGo costa PiNHEiro dE soUsa, assessor, para 
conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674059
Portaria Nº 0773/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa nº 6025/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar as supostas avarias 
ocorridas com o veículo Etios, Placa PBE-1559, conduzido pelo servidor 
r.s.r (5835658), conforme PaE nº 2020/1071306.
art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa frEitas, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674061
Portaria Nº 0763/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6015/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar os disparos de arma de 
fogo realizados por Policiais Penais em frente ao portão frontal da Unidade 
Prisional, sendo que este estava aberto, conforme fatos narrados no Bole-
tim de ocorrência nº 00004/2020.108621-7/cidade Nova-3ª sEccioNal
-2ªrisP-18ª, datado de 30.10.2020.
art. 2 º - designar Karla diaNa dE soUZa frEitas, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674052
Portaria Nº 0768/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
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dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa nº 6020/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa acerca da conduta do PP f.d.c.B (Mat. 5949693), referente 
à suposta ameaça a particular  a.s.r.c, com o auxílio de arma de fogo, 
conforme narrado em Boletim de ocorrência nº00029/2020.101675-0/ 
Marituba-sEccioNal- 2º risP-22ª aisP.
art. 2 º - designar BrUNo costa PiNHEiro dE soUsa, corregedor do 
interior, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674049
Portaria Nº 0762/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa nº 6014/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar suposto assédio moral 
por parte do gerente a.s.r (Mat. 5934614) em desfavor do PP E. s. l, 
conforme mencionado no termo de declaração prestado na delegacia de 
crimes funcionais, no dia 24.08.2020.
art. 2 º - designar Marilia MartiNs dE Brito, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 674046
Portaria Nº 0741/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 28 de JUNHo de 2021.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rEsolVE: art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa 
investigativa nº 5993/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar fato ocorrido no 
centro de reeducação feminino-crf, no dia 25/11/2020, conforme termo 
de denúncia da PPl ErBENE soarEs da silVa (iNfoPEN 200566), envol-
vendo os PP’s s.W.B.d (5950164), M.s.c (5950059), s.s.f (5950162), r.
G.s (5949997) e G.M.V (5949727). art. 2 º - designar Marilia MartiNs 
dE Brito, assistente administrativo, para conduzir a investigação. art. 3º 
- determinar à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao 
final da investigação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. VITOR 
raMos EdUardo corregedor-Geral Penitenciário, em exercício

Protocolo: 673941

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- término de Vínculo: 22/06/2021
Motivo: distrato a PEdido
Órgão: sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária
servidor temporário: WalEsKa alEssaNdra riBEiro araUJo
Matrícula: 57207365/1 - função: aGENtE PENitENciário
ordENador: JarBas VascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 673997

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1295/2021 – dGP.seaP  
BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.

Nome: MÔNica sUElY riBEiro VEloso, Matrícula nº 57201037/1; car-
go: téc. em Gestão Penitenciária - odontologia.
Período aquisitivo: 2014/2017
Período de Gozo: 01/07/2021 a 30/07/2021.

Protocolo: 673523

Portaria Nº 1297/2021 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.

Nome: clEiltoN NUNEs do NasciMENto, Matrícula nº 57225351/2; car-
go: Motorista.
Período aquisitivo: 2012/2015
Período de Gozo: 01/07/2021 a 30/07/2021.

Protocolo: 673541

errata
.

errata da Portaria de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo 
GratiFicada, Nº 1227/2021 – dGP/seaP/Pa BeLÉM-Pa, 

25/06/2021, PUBLicada No doe N°34.622 de 28/06/2021.
onde se lê: cadeia Pública de redenção
Leia-se: centro de recuperação regional de redenção.

Protocolo: 673568
errata da PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 614/2021 – ccoNt/
dLcc/GaB/seaP No doe Nº. 34.618 de 22/06/2021 soB o Nº 

de ProtocoLo 669976.
onde se lê:
Matricula funcional nº 5952328
Leia-se:
Matricula funcional nº 5952344

Protocolo: 673745
errata da PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 620/2021 – ccoNt/
dLcc/GaB/seaP No doe Nº. 34.622 de 28/06/2021 soB o Nº 

de ProtocoLo 672326
onde se lê:
Matricula funcional nº 5952328
Leia-se:
Matricula funcional nº 5952344

Protocolo: 673748

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1295/2021 – dGP.seaP  
BeLÉM/Pa, 29 de JUNHo de 2021.

Nome: MÔNica sUElY riBEiro VEloso, Matrícula nº 57201037/1; car-
go: téc. em Gestão Penitenciária - odontologia.
Período aquisitivo: 2014/2017
Período de Gozo: 01/07/2021 a 30/07/2021.

Protocolo: 673525
Portaria Nº 567/2021 de 29/06/2021.

suprido: Maria rosinete de leão carvalho.
Matrícula: 5952331-1
cargo: assistente administrativo
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978338 0101000000 33.90.39 r$ 4.000,00

ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo
Protocolo: 673527

Portaria Nº 568/2021 de 29/06/2021.
suprido: Pedro afonso de figueiredo Brito.
Matrícula: 57210874-1
cargo: Motorista
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978338 0101000000 33.90.39 r$ 4.000,00

ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo
Protocolo: 673528

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 99/2021
objetivo: rEaliZar atiVidadEs dE sErViÇos dE MaNUtENÇÃo PrE-
dial.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GsG
destino: ParaGoMiNas/Pa
servidor (es): 57221095 – JoElsoN aNtoNio cHaVEs da costa – aGP; 
54193741 – irisValdo da silVa NoNato - GErENtE.
Período: 08 a 11/02/2021 - diária(s): 03 e ½  (três e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673730
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Portaria Nº 80/2021
objetivo: rEaliZar atiVidadEs iNErENtEs a sEGUraNÇa iNstitUcio-
Nal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/asi
destino: aBaEtEtUBa/Pa
servidor (es): 5906713 – caio cEZar saNtos coNcEiÇÃo – aGP; 
5949999 – rENato BotElHo sacraMENto – aGP; 57211874 – sidclEia 
BarBosa taVarEs - aGP.
Período: 02/02/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673733
Portaria Nº 973/2021

objetivo: rEaliZar iNsPEÇÃo EM UNidadEs PENais.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/saPEN
destino: saliNoPolis e BraGaNÇa/Pa
servidor (es): 5755450 – MaUro JosÉ MaUÉs PaiXÃo – assistENtE; 
57210874 – PEdro afoNso dE fiGUEirEdo Brito JUNior - Motoris-
ta.
Período: 16 a 19/02/2021 - diária(s): 03 e ½  (tres e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673735
Portaria Nº 974/2021

objetivo: rEaliZar iNsPEÇÃo EM UNidadEs PENais.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/saPEN
destino: tUcUrUÍ e MaraBá/Pa
servidor (es): 5755450 – MaUro JosÉ MaUÉs PaiXÃo – assistENtE; 
57210874 – PEdro afoNso dE fiGUEirEdo Brito JUNior - Motoris-
ta.
Período: 22 a 26/02/2021 - diária(s): 04 e ½  (quatro e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673738
Portaria Nº 510/2021

objetivo: rEaliZar atiVidadEs iNErENtEs a sEGUraNÇa iNstitUcio-
Nal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/asi
destino: rEdENÇÃo/Pa
servidor (es): 5949877 – KrislaYNE KElMa silVa – aGP; 59501791 – 
UBiracY raMos dE carValHo JUNior - aGP.
Período: 22 a 23/02/2021 - diária(s): 01 e ½  (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673718
Portaria Nº 289/2021

objetivo: rEPrEsENtar o sEcrEtário dE Estado No coMitÊ GEstor 
iNtEGrado dE sEGUraNÇa PÚBlica.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/saPEN
destino: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa
servidor (es): 5092140 – artHUr rodriGUEs dE MoraEs – sEcrEtá-
rio adJUNto.
Período: 25/02/2021 - diária(s): ½  (meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673715
Portaria Nº 90/2021

objetivo: rEaliZar iNstalaÇÃo E coNfiGUraÇÃo do sistEMa dE cÂ-
MEras cftV EM UNidadEs PENais.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/Nti
destino: MaraBá/Pa
servidor (es): 57174598 – aldErlaN silVa dE carValHo – aGP; 
57192412 – fáBio alEXaNdrE loBo GUiMarÃEs – aUX. dE iNforMá-
tica; 5952826 – JaiME roNaldo dos rEis saNtiaGo – assist. dE 
iNforMática; 5949321 – Marcio MorEira Matos – aGP; 5918526 – 
WElliNGtoN BENtEs dE alBUQUErQUE - adM.
Período: 10/02 a 03/03/2021 - diária(s): 21 e ½  (vinte e um e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673704
Portaria Nº 285/2021

objetivo: rEaliZar lEVaNtaMENto dE ProJEto HidrosaNitário E 
ElÉtrico Para rEforMa dE UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GsG
destino: rEdENÇÃo, ParaUaPEBas e MaraBá/Pa
servidor (es): 5952488 – lÍNErcKY aNdrÉ cÉZar soarEs lUstosa – 
ENG. ElÉtrico; 5919102 – JosiaNE coUtiNHo MatHEWs – ENG. saNi-
tária; 5917645 – JorGE cÉsar NoVais rÊGo filHo - aGP.
Período: 28/02 a 14/03/2021 - diária(s): 14 e ½  (quatorze e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673713

Portaria Nº 501/2021
objetivo: rEaliZar atiVidadEs iNErENtEs a sEGUraNÇa iNstitUcio-
Nal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/asi
destino: ParaUaPEBas/Pa
servidor (es): 5949877 – KrislaYNE KElMa silVa – aGP; 59501791 – 
UBiracY raMos dE carValHo JUNior - aGP.
Período: 25 a 26/02/2021 - diária(s): 01 e ½  (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673720
Portaria Nº 89/2021

objetivo: rEaliZar Escolta dE rEcaMBiaMENto dE PrEso.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isaBEl/coPE
destino: Goiás
servidor (es): 5950161 – tHiaGo alEXaNdrE dos saNtos tEiXEira - 
aGP.
Período: 01 a 02/02/2021 - diária(s): 01 e ½  (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673723
Portaria Nº 79/2021

objetivo: acoMPaNHar oitiVas dE siNdicÂNcias adMiNistratiVas 
iNVEstiGatiVas EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cGP
destino: rEdENÇÃo/Pa
servidor (es): 57223201 – Marilia MartiNs dE Brito – adM; 8005095 
– NEWtoN da coNcEiÇÃo liMa – Motorista; 5952596 – raPHaEl Bar-
Bosa liMa – adM; 57205832 – saMUEl soUsa Barroso - aGP.
Período: 17 a 27/02/2021 - diária(s): 10 e ½  (dez e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673725
Portaria Nº 286/2021

objetivo: rEaliZar lEVaNtaMENto arQUitEtÔNico dE UP dEsatiVa-
da.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cEar
destino: ParaGoMiNas/Pa
servidor (es): 5955431 – HElMo silVa oliVEira – ENG. ciVil; 5952555 
– NatHalia YasMiN lUZ E silVa – arQUitEta; 57221049 aldriN 
collYNs PErEs aGE - aGP.
Período: 24/02/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673727
Portaria Nº 975/2021

objetivo: rEaliZar iMPlaNtaÇÃo dE ProcEdiMENto oPEracioNal Pa-
drÃo E aNálisE sWot..
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: MaraBá/Pa
servidor (es): 5953957 – alicE dos saNtos MacHado – aGP; 80015498 
– lEaNdro dE oliVEira soUZa – aGP; 5953893 – MaNoEl QUErtoM 
alVEs da silVa – aGP; 57229836 – rafaEl Garcia E silVa - aGP.
Período: 23 a 27/02/2021 - diária(s): 04 e ½  (quatro e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673740
Portaria Nº 306/ 2021 – 157772 - crF

Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Custodia na 
comarca de castanhal.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: castaNHal
servidor (es): Matricula 5954634 laYsE soUsa – agente Prisional; Matri-
cula 5949870 JoÃo
Bosco dE aQUiNo MaciEl filHo agente prisional; Matricula 5856345 
EdsoN alaN
fErNaNdEs sacraMENto agente Prisional.
Período: 05/02/2021 - diária(s): 1/2 (MEia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673563
Portaria Nº 343/2021

objetivo: rEaliZar rEVistas E MaNUtENÇÃo dE ProcEdiMENtos dE 
sEGUraNÇa EM UNidadEs PENais
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: sta isaBEl/coPE
destino: saNtarÉM/Pa
servidor (es): 5949723 – GilciaNo aNdradE do NasciMENto – aGP.
Período: 01 a 16/03/2021 - diária(s): 15 e ½ (quinze e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673637
Portaria Nº 790/2021

objetivo: rEaliZar rEVistas E MaNUtENÇÃo dE ProcEdiMENtos dE 
sEGUraNÇa EM UNidadEs PENais
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
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origem: sta isaBEl/coPE
destino: saNtarÉM/Pa
servidor (es): 5913513 – JosÉ Nildo da coNcEiÇÃo da silVa – agp; 
5923828 – fáBio MoNtEiro sEiXas – aGP; 7565587 – raiMUNdo PE-
rEira BEZErra - aGP.
Período: 25/03 a 09/04/2021 - diária(s): 15 e ½ (quinze e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673644
Portaria Nº 464/2021

objetivo: rEaliZar coNdUÇÃo dE PrEsos dE JUstiÇa EM atENdiMEN-
to a PolÍcia fEdEral.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: tUcUrUÍ/Pa
servidor (es): 5953957 – alicE dos saNtos MacHado – aGP; 80015498 
–lEaNdro dE oliVEira soUZa – aGP; 5953893 – MaNoEl QUErtoN al-
VEs da silVa – aGP; 57229836 – rafaEl Garcia E silVa – agp.
Período: 08 a 11/02/2021 - diária(s): 03 e ½ (tres e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673646
Portaria Nº 469/2021

objetivo: sUBstitUir EQUiPE Para dar coNtiNUidadE Na MaNUtEN-
ÇÃo dE ProcEdiMENtos dE sEGUraNÇa EM UNidadE PENal
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: sta isaBEl/coPE
destino: rEdENÇÃo/Pa
servidor (es): 5949691 – fraNcisco dE aMoriM GoMEs PErEira – aGP.
Período: 09 a 24/01/2021 - diária(s): 15 e ½ (quinze e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673640
Portaria Nº 340/2021

objetivo: sUBstitUir EQUiPE Para dar coNtiNUidadE Na MaNUtEN-
ÇÃo dE ProcEdiMENtos dE sEGUraNÇa EM UNidadE PENal
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa/crf
destino: MaraBá/Pa
servidor (es): 5949931 – EslaiNE alVEs alMEida – aGP; 5950077 – lE-
aNdro MorEira dE araUJo – aGP; 5950033 –lUciaNa sUElY fiGUEi-
rEdo riBEiro – aGP.
Período: 17/02 a 04/03/2021 - diária(s): 15 e ½ (quinze e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673641
Portaria Nº 338/2021

objetivo: sUBstitUir EQUiPE Para dar coNtiNUidadE Na MaNUtEN-
ÇÃo dE ProcEdiMENtos dE sEGUraNÇa EM UNidadE PENal
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: sta isaBEl/coPE
destino: saNtarÉM/Pa
servidor (es): 57219464 – EriKo costa crisPiNo – agp; 5953945 – 
HErlloN JEffErsoN soUZa dE araUJo - aGP.
Período: 05 a 20/02/2021 - diária(s): 15 e ½ (quinze e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673642
Portaria Nº 443/2021

objetivo: rEaliZar atiVidadEs iNErENtEs a sEGUraNÇa iNstitUcio-
Nal
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/asi
destino: oriXiMiNá/Pa
servidor (es): 5950198 – cHarlYaNE roliM frEitas – aGP; 5953889 – 
raPHaEl BrUNo JardiM Maia - agp.
Período: 22 a 28/02/2021 - diária(s): 06 e ½ (seis e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673648
Portaria Nº 277/2021

objetivo: rEaliZar iNtErVENÇÃo EM UNidadE PENal
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: sta isaBEl e aNaNiNdEUa
destino: rEdENÇÃo/Pa
servidor (es): 5949929 – EdiNHo dE aBrEU da silVa – PP; 5933833 – 
Jair claUdio da silVa GUiMarÃEs – dirEtor; 57202972 – JosÉ car-
los Matos loPEs – PP; 5953912 – MarcElo PiNto dias - PP.
Período: 22/02 a 05/03/2021 - diária(s): 11 e ½ (onze e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673650
Portaria Nº 438/2021

objetivo: rEaliZar aPoio oPEracioNal Na coNdUÇÃo dE PPl ao 
caPs.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/ctraNs
destino: ParaUPEBas/Pa
servidor (es): 5741645 – JosÉ EVaNdro liMa - Motorista.
Período: 18/02/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673651

Portaria Nº 326/2021
objetivo: rEaliZar coNdUÇÃo dE PPl QUE ParticiPoU dE aUdiÊNcia 
dE iNstrUÇÃo E JUlGaMENto.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaritUBa/ctraNs
destino: acará/Pa
servidor (es): 54188731 – sUElEN dE PaUla MENdoNÇa BaNHos – aGP/
Motorista.
Período: 12/02/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673653
Portaria Nº 325/2021

objetivo: coNdUZir PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaritUBa/ctraNs
destino: VitÓria do XiNGU/Pa
servidor (es): 5898367 – PaUlo da silVa corrEa – aGP/Motorista.
Período: 13 a 16/02/2021 - diária(s): 03 e ½ (tres e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673662
Portaria Nº 331/2021

objetivo: coNdUZir PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isaBEl/ctraNs
destino: BraGaNÇa/Pa
servidor (es): 57211748 – Elias alMEida JUNior – Motorista.
Período: 06/02/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673663
Portaria Nº 329/2021

objetivo: coNdUZir PPl Para ParticiPar dE sEssÃo do triBUNal do JUri.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isaBEl/ctraNs
destino: altaMira/Pa
servidor (es): 57220648 – raMiro silVa costa – aGP/Motorista; 
5937235.- WilsoN alVEs da costa JUNior – Motorista.
Período: 01 a 05/02/2021 - diária(s): 04 e ½ (quatro e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673664
Portaria Nº 327/2021

objetivo: coNdUZir sErVidor EM MissÃo adMiNistratiVa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/ctraNs
destino: ParaUaPEBas/Pa
servidor (es): 54181913 – aNtoNio aNisioGoNÇalVEs araUJo – aGP.
Período: 20/02/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673656
Portaria Nº 332/2021

objetivo: coNdUZir PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaritUBa/ctraNs
destino: aBaEtEtUBa/Pa
servidor (es): 5940827 – fáBio fErrEira BitENcoUrt – Motorista.
Período: 12/02/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673659
Portaria Nº 301/2021

objetivo: coNdUZir PPl Para ParticiPar dE aUdiÊNcia dE iNstrU-
ÇÃo E JUlGaMENto.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaritUBa/ctraNs
destino: BraGaNÇa/Pa
servidor (es): 55588993 – BENEdito dE aMoriM caldas – aGP/Motorista.
Período: 24/02/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673682
Portaria Nº 278/2021

objetivo: coNdUZir GUarNiÇÃo do coPE.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaritUBa/ctraNs
destino: MaraBá/Pa
servidor (es): 55588993 – BENEdito dE aMoriM caldas – aGP.
Período: 17 a 18/02/2021 - diária(s): 01 e ½ (meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673683
Portaria Nº 307/2021

objetivo: coNdUZir PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isaBEl/ctraNs
destino: aBaEtEtUBa/Pa
servidor (es): 6403760 – rUdHErU silVa do NasciMENto – aGP.
Período: 06/02/2021 - diária(s):  ½ (meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673677
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Portaria Nº 310/2021
objetivo: coNdUZir PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isaBEl/ctraNs
destino: MaraBá/Pa
servidor (es): 5816319 – MaNoEl Maria cardoso cHaGas – aGP.
Período: 20 a 21/02/2021 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673674
Portaria Nº 302/2021

objetivo: rEaliZar coNdUÇÃo dE Vtr, EM carátEr dE troca, Para UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaritUBa/ctraNs
destino: itaitUBa/Pa
servidor (es): 5726220 – rosiNaldo HUGo MiraNda – aGP.
Período: 25/02 a 01/03/2021 - diária(s): 04 e ½ (quatro e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673680
Portaria Nº 321/2021

objetivo: coNdUZir PPl Para ParticiPar dE aUdiÊNcia dE iNstrU-
ÇÃo E JUlGaMENto.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaritUBa/ctraNs
destino: BUJarU/Pa
servidor (es): 5900680 – GlaYdsoN MacHado fErrEira – aGP/Moto-
rista.
Período: 02/02/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673668
Portaria Nº 323/2021

objetivo: coNdUZir PPl Para ParticiPar dE sEssÃo do triBUNal do JUri.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaritUBa/ctraNs
destino: toMÉ-aÇÚ/Pa
servidor (es): 5898367 – PaUlo da silVa corrEa – Motorista.
Período: 02 a 03/02/2021 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673670
Portaria Nº 281/2021

objetivo: coNdUZir GUarNiÇÃo do coPE
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isaBEl/ctraNs
destino: saNtarÉM/Pa
servidor (es): 5415012 – EdMilsoN PiNHEiro NEVEs – Motorista; 
54188735 – Jair dE araÚJo sENa – Motorista.
Período: 17 a 21/02/2021 - diária(s): 04 e ½ (quatro e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673691
Portaria Nº 498/2021

objetivo: coNdUZir PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isaBEl/ctraNs
destino: aBaEtEtUBa/Pa
servidor (es): 57220648 – raMiro silVa costa – aGP.
Período: 26/02/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673693
Portaria Nº 279/2021

objetivo: coNdUZir GUarNiÇÃo do coPE.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isaBEl/ctraNs
destino: MaraBá/Pa
servidor (es): 57174291 – GEraldo PiEdadE da silVa – Motorista.
Período: 02 a 03/02/2021 - diária(s): 01 ½ (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673687
Portaria Nº 280/2021

objetivo: coNdUZir GUarNiÇÃo do coPE.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa/ctraNs
destino: saNtarÉM/Pa
servidor (es): 5943292 – aNdErsoN JosÉ dE aNdradE rEis – Moto-
rista; 57210695 – JoÃo PaUlo soUZa dE oliVEira - Motorista.
Período: 05 a 08/02/2021 - diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673689
Portaria Nº 971/2021

objetivo: coNdUZir sErVidorEs À UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaritUBa/ctraNs
destino: caPitÃo PoÇo/Pa
servidor (es): 5953047 – doMiNGos da silVa Barros JUNior – aGP.
Período: 16 a 17/02/2021 - diária(s): 01 e ½  (uma e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673702

Portaria Nº 95/2021
objetivo: rEaliZar sErViÇos dE rEtirada dE GradEs dE UP dEsa-
tiVida.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GsG
destino: altaMira/Pa
servidor (es): 54193741 – irisValdo da silVa NoNato – GErENtE; 
5836034 – HUMBErto ricardo da rocHa BorGEs – aaPráticas; 
5952338 – lUciVal do socorro aNdradE fErrEira – ElEtricista; 
5942815 – roGÉrio araGÃo dE oliVEira - aGP.
Período: 22/02 a 24/03/2021 - diária(s): 29 e ½  (vinte e nove e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673706
Portaria Nº 276/2021

objetivo: sEGUraNÇa iNstitUcioNal, coNforME of. 56/2021-dGP/
sEaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM
destino: caPaNEMa/Pa
servidor (es): 57221097 – JosÉ alBErto dos saNtos dias - aGP.
Período: 22/02 a 23/03/2021 - diária(s): 29 e ½  (vinte e nove e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673709
Portaria Nº 972/2021

objetivo: coNdUZir PPl Para ParticiPar dE sEssÃo do triBUNal do 
JUri.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa/ctraNs
destino: caMEtá/Pa
servidor (es): 57192953 – carlos soarEs aMoras filHo – Motorista.
Período: 22 a 24/02/2021 - diária(s): 02 e ½  (duas e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673698
Portaria Nº 78/2021

objetivo: rEaliZar aPoio adMiNistratiVo E oPEracioNal EM UNi-
dadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: sEdE/ctraNs
destino: MaraBá/Pa
servidor (es): 57201115 – silVio liMa VEloso – aUX. oPEracioNal; 
80846056 – aliNY GoMEs saNta BriGida - aGP.
Período: 14 a 21/02/2021 - diária(s): 07 e ½ (sete e meia)
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673695
Portaria Nº 970/2021 – 619383 – ctM iV

Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
Julgamento na comarca de acará.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: saNta iZaBEl
destino: acará
servidor. Matricula 5954388 sEBastiÃo silVa da costa - agente Pri-
sional; Matricula 5950089 cEcilio JUNior Mota ViEira agente Prisional 
– Matricula 5947883 carlos aNdrE alVEs HolaNda agente Prisional.
Período. 16/06/2021- diária (s) 1/2 (MEia).
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673512
Portaria Nº 965/2021 – 531540 – ctM iV

objetivo: conduzir interno a caráter de Pericia Psiquiátrica junto ao centro 
de Pericias renato chaves na Unidade regional de Marabá.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: saNta iZaBEl.
destino: MaraBá
servidor. Matricula 5932698 rodriGo da silVa frEitas agente Prisio-
nal; Matricula 5947727 carlos MacHado da aNUNciaÇÃo NEto agente 
Prisional; Matricula 54188200 EdEr triNdadE laMEira agente Prisional.
Período. 24 a 26/05/2021 - diária (s) 02 (dUas E UMa).
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673498
Portaria Nº 962/2021 – 491647 - crci

objetivo: conduzir interno a caráter de transferência para a comarca de tucuruí.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: icoaraci
destino: tUcUrUÍ
servidor. Matricula 5950206 – PaUlo HUGo da costa NasciMENto 
agente Prisional; Matricula 5892284 MaristEla dE VEra crUZ PErEira 
agente Prisional.
Período. 08/05/2021 - diária (s) 1/2 (MEia).
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673493
Portaria Nº 968/2021 – 607693 ctM ii

Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
Julgamento na comarca de acará.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: acará
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servidor. Matricula 7565545 MaNoEl JorGE dos saNtos da coNcEiÇÃo - 
agente Prisional; Matricula 80846619 JorGE lUiZ dos rEis GalVÃo agente 
Prisional – Matricula 58487251 PaUlo sErGio QUEiroZ agente Prisional.
Período. 15/06/2021 - diária (s) 1/2 (MEia).
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673507
Portaria Nº 969/2021 – 617446 – PeM iii

Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
Julgamento na comarca de acará.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaritUBa
destino: acará
servidor. Matricula 57207253 roNNY da silVa MoNtEiro - agente Pri-
sional; Matricula 5953901 MaNoEl soarEs MoNtEiro agente Prisional 
– Matricula 5949746 adriaNo rosario da silVa agente Prisional.
Período. 10/06/2021 - diária (s) 01 (UMa).
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673508
Portaria Nº 967/2021 – 572934 – PeM i

Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
Julgamento na comarca de Mãe do rio.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: MaritUBa
destino: MÃE do rio
servidor. Matricula 5798280 Jair fEliPE silVa dos saNtos - agente Pri-
sional; Matricula 5949728 ENdErsoN corrEa BarBosa agente Prisional 
– Matricula 5954013 JosE orlaNdo aNdradE PaNtoJa agente Prisional.
Período. 25/05/2021 - diária (s) 01 (UMa).
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673502
Portaria Nº 966/2021 – 547032 – ctM iii

Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
Julgamento na comarca de curuçá.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: saNta iZaBEl
destino: cUirUÇa
servidor. Matricula 5954050 PaUlo JUNior silVa da foNsEca - agente 
Prisional; Matricula 5940702 lUcas do NasciMENto dias agente Prisio-
nal – Matricula 5954219 arMaNdo loPEs lEal agente Prisional.
Período. 01/06/2021 - diária (s) 1/2 (MEia).
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673500
Portaria Nº 688/2021

objetivo: Missão com o objetivo de Buscar armamento e demais Equipa-
mentos no Município de Belém.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: Marabá.
destino: Belém.
servidor (es): 5950122 – diego Marcelo costa da silva - agente Penitenciário.
Período: 17 a 18/03/2021 - diária(s): 1 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673440
Portaria Nº 808/2021

objetivo: transferência de internos.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tucuruí.
destino: Marabá.
servidor (es): 59542811 – Jose carlos dos santos Viana – agente Prisional 
– 59542811 – cleiton costa Pantoja – agente Prisional; 541971021 – Be-
nicleo farias dantas – Motorista.
Período: 29/03/2021 - diária(s): 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673472
Portaria Nº 810/2021

objetivo: transferência de internos.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: cametá.
destino: Belém.
servidor (es): 54191244 – Emerson ferreira serrão – agente Penitenciário 
– 57202928 – Edimar Gonçalves leão – agente Penitenciário; 5898842 – 
antonio Viriato Moia Gaia – Motorista.
Período: 31/03/2021 - diária(s): 1
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673473
Portaria Nº 686/2021

objetivo: transferência de internos.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: Parauapebas.
destino: Marabá.
servidor (es): 5949739 – albert ramos freitas – agente Prisional; 5931847 
– alessandro da silva santos – agente Penitenciário; 59540891 – tharles 
dos santos toledo - agente Penitenciário.
Período: 19/03/2021 - diária(s): 1
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673467

Portaria Nº 798/2021
objetivo: transferência de internos.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: cametá.
destino: santa izabel.
servidor (es): 5898842 – antônio Viriato Moia Gaia – Motorista; 5954559 
– Valdileno carvalho Pinto – agente Penitenciário; 5954551 – carlos Ema-
noel Pereira rodrigues - agente Penitenciário.
Período: 23/03/2021 - diária(s): 1
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673469
Portaria Nº 476/2021

objetivo: recebimento de armazenamento de Pistolas e equipamentos de 
Vídeo e audiência de Munição para as Unidades Penais.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: santarém.
destino: Belém.
servidor (es): 5954036 - Josiel carneiro Pinheiro – Policial Penal – 
57254023 - Vianey Pinto de lira – diretor; 58986681 – Jaksiley Gomes 
Portela – Motorista; 5950133 – tassio do Nascimento sousa – Policial Pe-
nal.
Período: 27 a 31/03/2021 - diária(s): 4 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673470
Portaria Nº 684/2021

objetivo: transferência de internos.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: Marabá.
destino: Vitoria do Xingu.
servidor (es): 5953869 – daniel farias Marques – agente Penitenciário 
– 64037071 – Magno ferreira silva – agente Penitenciário; 5953991 – 
roberto rivelino costa sousa Nasario – agente Penitenciário; 572253512 
– cleiton Nunes do Nascimento Motorista.
Período: 31/03 a 01/04/2021 - diária(s): 1 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673477
Portaria Nº 3560/2020

objetivo: Escoltar interno para audiência do tribunal do Júri na comarca 
de santana do araguaia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: redenção.
destino: santana do araguaia.
servidor (es): 5931404 – rodrigo Gomes de souza – agente Prisional; 
5950035 – Marcos felipe sanches de sousa – agente Prisional; 5954170 
– luiz Messias da costa Neto – agente Prisional; 5953914 – Jarilson dos 
santos lima - agente Prisional; 5954289 – Euripedes Jose de Paula - agen-
te Prisional; 5946685 – denilson Pereira da silva - agente Prisional.
Período: 01 a 02/12/2020 - diária(s): 1 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673487
Portaria Nº 799/2021

objetivo: Escoltar interno para procedimentos Medico na Brigada do Hos-
pital Metropolitano localizado no Município de Belém.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: cametá.
destino: Belém.
servidor (es): 5898842 – antonio Viriato Moia Gaia – Motorista – 5954551 
– carlos Emanoel Pereira rodrigues – agente Penitenciário; 5957835 – Jo-
elber angelo Wanzeler de oliveira – agente Penitenciário.
Período: 29/03/2021 - diária(s): 1
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673482
Portaria Nº 683/2021

objetivo: transferência de internos.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: Vitoria do Xingu
destino: santa izabel
servidor (es): 5949532 – Gildo da silva ramalho – agente Penitenciário; 
5825407 – lindinaldo Melo Bandeira – agente Penitenciário; 5953955 – 
aliezio souza soares- agente Penitenciário.
Período: 17 a 19/03/2021 - diária(s): 2 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673436
Portaria Nº 690/2021

objetivo: transferência de internos.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: Vitoria do Xingu
destino: santa izabel
servidor (es): 6403359 – adriana da silva – agente Penitenciário; 5950147 
– fabricio da silva Machado – agente Penitenciário – 5954383 – fabio san-
tos da silva- agente Penitenciário – 5942290 – Edinaldo araújo da silva 
- agente Penitenciário.
Período: 03 a 06/03/2021 - diária(s): 3 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673443
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Portaria Nº 640/2021
objetivo: transferência de internos.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: santarém.
destino: Vitoria do Xingu.
servidor (es): 5942319 – Hadames roger almeida rodrigues – Motorista; 
59375052 – renato Matos Parente – agente Prisional – 5918569 - Hercules 
aguiar lima-rafael – agente Prisional.
Período: 09 a 10/03/2021 - diária(s): 1 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673433
Portaria Nº 809/2021

objetivo: Missão conduzir a Viatura para substituição Junto ao setor ctrans.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tucuruí.
destino: Belém.
servidor (es): 58687771 – daniel Pereira Barbosa – Motorista; 586971 – 
Jose delcio furtado almeida – diretor.
Período: 30 a 31/03/2021 - diária(s): 1 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673446
Portaria Nº 641/2021

objetivo: transferência de internos.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tucuruí.
destino: santa izabel
servidor (es): 5954351 – Evandro de souza aranha – agente Penitenciá-
rio; 5953903 – Jeraci alves da Paixão – agente Prisional; 57202213 – Pau-
lo cesar Barros Junior - Motorista.
Período: 18 a 20/03/2021 - diária(s): 2 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673448
Portaria Nº 480/2021

objetivo: transferência de internos.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: Paragominas.
destino: santarém.
servidor (es): 5954031 – Jannes dias dos santos leite – agente Penitenci-
ário; 57207520 – Jose Maria alves Junior – agente Penitenciário; 5950044 
– luiz alberto dos Prazeres sanches - agente Penitenciário; 5953958 – 
Heslan de araujo Gama- agente Penitenciário.
Período: 31/03 a 03/04/2021 - diária(s): 3 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673450
Portaria Nº 770/2021

objetivo: Buscar Viatura em Manutenção no Município de Belém.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: cametá
destino: Belém.
servidor (es): 5898842 – antônio Virato Moia Gaia – Motorista; 54191373 
– alexandre Maurillo oliveira trindade – Motorista.
Período: 01/03/2021 - diária(s): 1
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673419
Portaria Nº 643/2021

objetivo: Prestar apoio de saúde Mental o interno em atendimento Psiqui-
átrico em carter de Urgência no Hospital das clinicas Gaspar Viana.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: Breves
destino: Belém
servidor (es): 59522434 – adamir campos rodrigues Junior – técnico em 
Emfermagem; 59056354 – Brian davisson assis de Vasconcelos – agente Pe-
nitenciário-59206222-Joaquim Nunes da costa Junior- agente Penitenciário.
Período: 05 a 07/03/2021 - diária(s): 2 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673429
Portaria Nº 689/2021

Objetivo: Condução de Viatura Para Oficina Marcio Pneus para Realização 
de serviços no Veículo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tome-açu
destino: Belém.
servidor (es): 84004231 – izaias Pantoja da silva – Motorista.
Período: 08 a 10/03/2021 - diária(s): 2 e 1/2
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673430
Portaria Nº 772/2021

objetivo: condução de instrutor para Projeto “arte de Viver” para região 
metropolitana de Belém.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: cametá
destino: Belém
servidor (es): 5898842 – antonio Viriato Noia Gaia – Motorista.
Período: 03/03/2021 - diária(s): 1
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673426

Portaria Nº 771/2021
objetivo: transferência de internos.
origem: tucuruí.
destino: Marabá.
servidor (es): 59542811 – Jose carlos dos santos Viana – agente Peni-
tenciário; 5931411 – Julicelmo araujo de oliveira – agente Penitenciário 
– 50764551 – luiz sidney Gonçalves albuquerque – agente Penitenciá-
rio – 57202213 – Paulo cesar Barros Junior- Motorista.
Período: 02/03/2021 - diária(s): 1
ordenador: JarBas VascoNcElos do carMo

Protocolo: 673422

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 1294/21-dGP.seaP, de 28/06/21

iNtErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar 
de 14/06/21, as férias da servidora JoaNa dE NaZarÉ da silVa soUZa, 
concedidas através da Portaria Nº 706/21-dGP.sEaP, de 07/05/21, 
publicada no doE nº 34.580, de 11/05/21.
o período remanescente terá início a partir de 01/08/21 a 17/08/21
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor da dGP/sEaP

Protocolo: 673521

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°1296/2021-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 29 de JUNHo de 2021.

EXclUir da servidora renyelle cabral silva Nunes, matrícula funcional 
nº 54191236 – ocupante da função de assistente administrativo a Gra-
tificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 23/08/2021.
coNcEdEr à servidora fabiana oliveira de sousa, Matricula funcional 
nº 5952807 - ocupante da função de assistente administrativo a Gra-
tificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 24/08/2021.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas – dGP/sEaP

Protocolo: 673565
Portaria N°1298/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 29 de JUNHo de 2021.
EXclUir da Portaria N°432/2020- GaB/sEaP/Pa de 02/06/2020, pu-
blicada no doE n° 34.245 de 05/06/2020, fErNaNda cristiNa dos 
PASSOS LOBATO, matrícula 54196368, da Função Gratificada de Su-
pervisor de serviços técnicos Penitenciários de controle de Prontuários 
- GstP, com lotação no Presídio Estadual Metropolitano i – PEM i, em 
virtude de transferência para outra Unidade Penal, a contar de 27 de 
junho de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas – dGP/sEaP

Protocolo: 673570
Portaria N°1299/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 29 de JUNHo de 2021.
EXclUir da Portaria N°286/2021- GaB/sEaP/Pa de 15/03/2021, pu-
blicada no doE n° 34.527 de 22/03/2021, iVadilsoN da crUZ VaZ, 
matrícula 8400548, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
técnicos Penitenciários de reinserção social - GstP, com lotação na 
central de triagem da cremação - ctc, em virtude de transferência para 
outra Unidade Penal, a contar de 28 de junho de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas – dGP/sEaP

Protocolo: 673572
Portaria N°1300/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 29 de JUNHo de 2021.
EXclUir da Portaria N° 972/2020- GaB/sEaP de 04/11/2020, publi-
cada no doE n° 34.396 de 06/11/2020, raiaNa fErrEira foNsEca, 
matrícula 5952799, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial - GstP, com lota-
ção no centro de recuperação regional de cametá - crrcaM, a contar 
de 12 de maio de 2021.
dEsiGNar JEfErsoN arNaUd rodriGUEs, matrícula 5941797, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 13 de maio de 
2021.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas – dGP/sEaP

Protocolo: 673575
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secretaria de estado
de cULtUra

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação
Pregão eletrônico nº 002/2021/secULt
objeto: o objeto da presente licitação é cEssÃo dE Uso, a tÍtUlo oNEroso, do restaurante denominado “colarinho Branco”, destinado a venda de 
pratos da alta gastronomia regional, nacional e internacional, localizado na travessa Quintino Bocaiúva, n° 66 - reduto, Belém - Pa, nesta cidade de 
Belém, CEP: 66053-240, para a exploração comercial de serviços de alimentação de alto padrão nos estilos à la carte e buffet livre,  conforme condições, 
e exigências estabelecidas neste termo de referência e demais documentos previstos em Edital, independentemente de transcrição; data de abertura: 
12/07/2021; Hora: 09h00min (Horário de Brasília). Endereço eletrônico: www.gov.br; UasG: 925490; retirada de Edital: site do coMPrasNEt, site da 
sEcUlt, Mural de licitações coMPrasPará. informações: licitacaosecultpa@gmail.com
Belém (Pa), 28 de junho de 2021.
Bruno chagas da s r ferreira
secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 673343

diÁria
.

Portaria Nº. 259 de 29 de JUNHo de 2021
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, no uso de suas atribuições legais, coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, 
da lei no 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/697409 -siMM de 28/06/2021,
rEsolVE:
I – AUTORIZAR os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para o município de CACHOEIRA DO ARARI/PA, no período de 05 a 06/07/2021, a fim 
de realizar vistoria na reserva técnica, levantamento de acervo, planejamento de higienização de acervo e produção de suporte nas vitrines dos acervos 
do Museu do Marajó.

servidor (a)
arMaNdo saMPaio soBral, matrícula: 57176574/ 2, cPf: 255.124.632-68, ocupante do cargo de diretor do sistema integrado de Museus e Memoriais-siMM

EdilENo aUGUsto dE soUZa MartiNs, matrícula: 57200700/2, cPf: 585.031.102-53, ocupante do cargo de coordenador de infra Estrutura-siMM.
EMaNoEl fErNaNdEs dE oliVEira JUNior, matrícula nº5950207/1, cPf: 518.867.402-59, ocupante do cargo de coordenador de Pesquisa- siMM.

faBio dos aNJos raMos, matrícula 57227742/ 4, cPf: 745.944.432-49, ocupante do cargo de supervisor Museológico- siMM.

ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e 1/2 (Uma e meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, Belém 29 de Junho de 2021.
BrUNo cHaGas da silVa rodriGUEs fErrEira
secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 674040
Portaria Nº 258/21, de 29.06.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidor: arMaNdo saMPaio soBral
cargo: diretor do sistema integrado de Museus e Memorais-siMM
Matrícula: 57176574/2
Quantidade de diárias: 01 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período: 28 a 29.06.2021
objetivo: Participar da abertura das atividades do curso de capacitação técnica no Museu do Marajó, no referido município.
ordenador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira/secretário adjunto da secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 673544

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota dE EMPENHo da dEsPEsa: 2021NE00697
ProcEsso Nº 2021/648650
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 24/06/2021
oBJEto: contratação do grupo “Matintando”, aqui representado pelo integrante thiago farias Gonçalves, que realizou apresentação cultural no lançamen-
to do evento “Miritifest 2021”, no município de abaetetuba/Pa, no dia 25.06.2021 .
oriGEM: Edital credenciamento nº 05/2020/sEcUlt, iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo nº 017/2020.
orÇaMENto: ProJEto atiVidadE: 8841 foNtE dE rEcUrso: 0101000000 (recursos ordinários) NatUrEZa da dEsPEsa: 339036 - oUtros sErVi-
Ços dE tErcEiros - PEssoa fÍsica PtrEs: 158841 Pi: 1010008841c aÇÃo: 268443 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8841.
sErVidor iNdicado coMo fiscal: allan Pinheiro de carvalho, matrícula nº 57188175/4.
coNtratado: tHiaGo farias coNÇalVEs, cPf nº 030.528.362-69.
ENdErEÇo: Passagem santa agripina, nº 1662, Bairro: aviação, cEP: 68440-000, abaetetuba/Pa.
ordENador: Ursula Vidal santiago de Mendonça.

Protocolo: 673617
a comissão designada pela Portaria 042/2021-secULt, em cumprimento ao item 4,4.6, do Edital 005/2020: Artistas, Profissionais e Fazedores de 
cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados:
rElaÇÃo – Maio

Nome linguagem Escopo cPf/cNPJ
banda Pérola Negra

Viviane costa  Neves música Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 36.940.457/0001-23

banda Pérola Negra
Viviane costa música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 36.940.457/0001-23

banda Pérola Negra
Viviane costa música Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena 36.940.457/0001-23

banda stylus show
francinaldo rodrigues Gonçalves música Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 21.645.017/0001-76

banda stylus show
francinaldo rodrigues Gonçalves música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 21.645.017/0001-76

banda stylus show
francinaldo rodrigues Gonçalves música Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena 21.645.017/0001-76
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grupo Maré lançante
Marielle Mota Belo música Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 027.558.642-14

grupo Maré lançante
Marielle Mota Belo música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 027.558.642-14

grupo Maré lançante
 Marielle Mota Belo música Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena 027.558.642-14

grupo Matintando
tHiaGo farias GoNÇalVEs música Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 030.528.362-69

grupo Matintando
tHiaGo farias GoNÇalVEs música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 030.528.362-69

grupo Matintando
tHiaGo farias GoNÇalVEs música Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena 030.528.362-69

cristovão Jaques Barata MEdiador
Serviço de Profissional em Debates, Mesa Redonda, Workshop, Leituras em Ação Literária, exigindo desse pro fi ssional, pre-
paração antecipada para o evento, sendo pesquisa ou leitura de obras artísticas ou literárias. Profissional que articule ideias e 

fomente discussões, diálogos, com fundamento em diferentes campos de atuação ou linguagens.
086.704.042-49

cristovão Jaques Barata Ministrante ou instrutor(a)
de Curso ou O fi cina

Serviço em Ações Formativas, Educativas e Culturais, rgani-zadas Metodologicamente como Oficinas ou Cursos de curta duração, 
realizadas por profissionais com nível técnico ou superior, ou mesmo sem formação escolar, mas com conhecimento específico 
em uma determinada área do conhecimento (notório saber), com temáticas ligadas às atividades da SECULT. Profi ssional com 
trabalho de qualidade e relevância, para integrar a programação dos eventos. A experiência pro fi ssional pode ser comprovada 

com currículo vitae e/ou portfólio de trabalhos  anteriores

086.704.042-49

Edgar augusto camarão Proença Ministrante ou instrutor(a)
de Curso ou O fi cina

Serviço em Ações Formativas, Educativas e Culturais, rgani-zadas Metodologicamente como Oficinas ou Cursos de curta duração, 
realizadas por profissionais com nível técnico ou superior, ou mesmo sem formação escolar, mas com conhecimento específico 
em uma determinada área do conhecimento (notório saber), com temáticas ligadas às atividades da SECULT. Profi ssional com 
trabalho de qualidade e relevância, para integrar a programação dos eventos. A experiência pro fi ssional pode ser comprovada 

com currículo vitae e/ou portfólio de trabalhos  anteriores

024.568.52-87

lúcio flávio de faria Pinto Ministrante ou instrutor(a)
de Curso ou O fi cina

Serviço em Ações Formativas, Educativas e Culturais, rgani-zadas Metodologicamente como Oficinas ou Cursos de curta duração, 
realizadas por profissionais com nível técnico ou superior, ou mesmo sem formação escolar, mas com conhecimento específico 
em uma determinada área do conhecimento (notório saber), com temáticas ligadas às atividades da SECULT. Profi ssional com 
trabalho de qualidade e relevância, para integrar a programação dos eventos. A experiência pro fi ssional pode ser comprovada 

com currículo vitae e/ou portfólio de trabalhos  anteriores

610.646.618-16

andréa Mara de Miranda Pinheiro MÚsica Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 352.859.902-20
andréa Mara de Miranda Pinheiro MÚsica Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 352.859.902-20
andréa Mara de Miranda Pinheiro MÚsica Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena 352.859.902-20

roberto Gentil Nogueira de freitas MÚsica Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 048.027.482-72
roberto Gentil Nogueira de freitas MÚsica Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 048.027.482-72
roberto Gentil Nogueira de freitas MÚsica Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 048.027.482-72

Nelson Batista ferreira MÚsica Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 055.914.652-34
Nelson Batista ferreira MÚsica Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 055.914.652-34
Nelson Batista ferreira MÚsica Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena 055.914.652-34

anderson farias de Melo  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  
Banda lambas música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 33.292.132/0001-93

  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

X shows Producoes Musicais ltda - me música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 23.820.614/0001-15
  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

carroça da saudade
B. santos de carvalho música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 26.304.844/0001-10

  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
JadE liMa  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

Jclave produções música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 35.303.901/0001 - 37
Janaina almeida lobato 57052778220  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  

  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  
aNa caloNE da silVa rodriGUEs dE carValHo música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena  21.511.378/0001-20

  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

banda Pérola Negra
B. santos de carvalho música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 26.304.844/0001-10

  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

renan sanches música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 868.122.382-87
  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  

MiltoN cEZar dE soUZa rodriGUEs 39520005234  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  
 Vingadores do Brega música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 39.736.387/0001-84

  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

 Patricia luila Viana Queiroz música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 693.103.192-91
  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

ciro daniel laurido da costa 
BaNda EstaÇÃo aNtiGa música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena cPf:695.390.302-34

  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

 adilson raimundo leão  dias música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 687.586.422-34
  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

antonio de souza Junior
Banda Jovem samba luiz música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 990.041.272-91

  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

Glaucia Pinto ferreira
 Grupo iniciarte tEatro Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 005.149.332-24

  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

Gisele Gaia da silva sagica cia Blessed de artes cênicas tEatro Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 005.149.332-24
  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  
  Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena  

Gysllene de araújo coelho amazônico – studio alpha tEatro Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas em cena 005.149.332-24
  Espetáculos artísticos com  até 3 artistas em cena  

ricardo Espirito saNto mUNiZ MEdiador

Serviço de Profissional em Debates, Mesa Redonda, Workshop, Leituras em Ação Literária, exigindo desse pro fi ssional, pre-
paração antecipada para o evento, sendo pesquisa ou leitura de obras artísticas ou literárias. Profissional que articule ideias e 

fomente discussões, diálogos, com fundamento em diferentes campos de atuação ou linguagens. 022.950.432-98
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Maria Zienhe caramez de castro leite carneiro debatedor

Serviço de Profissional em Debates ou Mesas Redondas, organizadas pela SECULT, a partir de interesses relacionados às ações fi-
nalísticas institucionais, sendo este com nível técnico ou superior, ou mesmo sem formação escolar, mas com saberes específicos 
em uma determinada área do conhecimento (notório saber), que possua trabalho de qualidade e relevância, considerando sua 

linha de trabalho ou de pesquisa.

121.172.182-53

Vitor luiz de souza lima debatedor

Serviço de Profissional em Debates ou Mesas Redondas, organizadas pela SECULT, a partir de interesses relacionados às ações fi-
nalísticas institucionais, sendo este com nível técnico ou superior, ou mesmo sem formação escolar, mas com saberes específicos 
em uma determinada área do conhecimento (notório saber), que possua trabalho de qualidade e relevância, considerando sua 

linha de trabalho ou de pesquisa.

767.797.182-20

Kemuel antonio Machado carvalheira debatedor

Serviço de Profissional em Debates ou Mesas Redondas, organizadas pela SECULT, a partir de interesses relacionados às ações fi-
nalísticas institucionais, sendo este com nível técnico ou superior, ou mesmo sem formação escolar, mas com saberes específicos 
em uma determinada área do conhecimento (notório saber), que possua trabalho de qualidade e relevância, considerando sua 

linha de trabalho ou de pesquisa.

929.010.182-20

*rePUBLicado Por ter saÍdo coM iNcorreÇÕes.
Protocolo: 673994

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota dE EMPENHo da dEsPEsa: 2021NE00700
ProcEsso Nº 2021/643815
Valor: r$ 2.440,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta reais)
data da EMissÃo: 24/06/2021
oBJEto: contratação da educadora simone de oliveira Moura para ministrar as atividades educativas do iV módulo do Programa de capacitação técnica 
do Museu do Marajó, no período de 05.10.2021 a 04.11.2021.
oriGEM: inexigibilidade de licitação nº 007/2021.
orÇaMENto: ProJEto atiVidadE: 7590 foNtE dE rEcUrso: 0101000000 (recursos ordinários) NatUrEZa da dEsPEsa: 339036 – oUtros sErVi-
Ços dE tErcEiros – PEssoa fÍsica PtrEs: 157590 Pi: 1030007590c aÇÃo: 267588 fUNcioNal ProGraMática: 13.391.1503-7590.
coNtratada: siMoNE dE oliVEira MoUra, cPf: 797.760.862-68.
ENdErEÇo: avenida rômulo Maiorana, nº 2019, aprto. 403, cEP: 66609-300, Belém/Pa.
ordENador: Ursula Vidal santiago de Mendonça.

Protocolo: 673931
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota dE EMPENHo da dEsPEsa: 2021NE00651
ProcEsso Nº 2021/162304
Valor: r$ 3.122,03 (três mil e cento e vinte e dois reais e três centavos)
data da EMissÃo: 22/06/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de 01 (uma) câmera fotográfica DSLR digital semi profissional e 01 (um) tripé universal para câmeras 
e filmadoras, para atender o Sistema Integrado de Museus e Memoriais – SIM/SECULT.
oriGEM: cotação Eletrônica nº 020/2021.
orÇaMENto: ProJEto atiVidadE: 7590 foNtE dE rEcUrso: 0101000000 (recursos ordinários) NatUrEZa da dEsPEsa: 449052 – EQUiPaMENto E 
MatErial ParMaNENtE PtrEs: 157590 Pi: 1030007590E fUNcioNal ProGraMática: 13.391.1503-7590.
sErVidor iNdicado coMo fiscal: renata de fátima da costa Maués, matrícula nº 5796989/6.
coNtratado: aNtÔNio ailtoN da crUZ UcHÔa – ME, cNPJ nº 28.564.781/0001-66.
ENdErEÇo: travessa das adalias, nº 84a, Bairro: flores, cEP: 68795000, Benevides/Pa.
ordENador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira.

Protocolo: 673835
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota dE EMPENHo da dEsPEsa: 2021NE00650
ProcEsso Nº 2021/162304
Valor: r$ 424,86 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)
data da EMissÃo: 22/06/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de 01 (um) cartão de memória, 01 (uma) bolsa para câmera fotográfica e acessórios e 01 (um) reba-
tedor refletor difusor circular cinco em um, para atender o Sistema Integrado de Museus e Memoriais – SIM/SECULT.
oriGEM: cotação Eletrônica nº 020/2021.
orÇaMENto: ProJEto atiVidadE: 7590 foNtE dE rEcUrso: 0101000000 (recursos ordinários) NatUrEZa da dEsPEsa: 339030 - MatErial dE 
coNsUMo PtrEs: 157590 Pi: 1030007590c aÇÃo: 264130 fUNcioNal ProGraMática: 13.391.1503-7590.
sErVidor iNdicado coMo fiscal: renata de fátima da costa Maués, matrícula nº 5796989/6.
coNtratado: aNtÔNio ailtoN da crUZ UcHÔa – ME, cNPJ nº 28.564.781/0001-66.
ENdErEÇo: travessa das adalias, nº 84a, Bairro: flores, cEP: 68795000, Benevides/Pa.
ordENador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira.

Protocolo: 673800
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 006/2021
a secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pela Excelentíssima senhora secretária de Estado de cultura, UrsUla Vidal saNtiaGo 
dE MENdoNÇa, no uso de suas atribuições legais, rEsolVE autorizar a contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fundamento no 
art. 25, ii, da lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor de r$ 2.440,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta reais) de JaNicE sHirlEY 
SOUZA LIMA, CPF 170.359.613-72, para fins de ministrar módulo do curso de qualificação técnica do Museu do Marajó, conforme processo administrativo 
2021/643815.
Belém, 18 de junho de 2021.
UrsUla Vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa
secretária de Estado de cultura

Protocolo: 673866
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 007/2021
a secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pela Excelentíssima senhora secretária de Estado de cultura, UrsUla Vidal saNtiaGo dE 
MENdoNÇa, no uso de suas atribuições legais, rEsolVE autorizar a contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com fundamento no art. 
25, ii, da lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor de r$ 2.440,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta reais) de siMoNE dE oliVEri-
RA MOURA, CPF 797.760.862-68, para fins de ministrar módulo do curso de qualificação técnica do Museu do Marajó, conforme processo administrativo 
2021/643815.
Belém, 18 de junho de 2021.
UrsUla Vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa
secretária de Estado de cultura

Protocolo: 673862
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota dE EMPENHo da dEsPEsa: 2021NE00699
ProcEsso Nº 2021/643815
Valor: r$ 2.440,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta reais)
data da EMissÃo: 24/06/2021
oBJEto: contratação da educadora Janice shirley souza lima para ministrar as atividades educativas do iV módulo do Programa de capacitação técnica 
do Museu do Marajó, no período de 05.10.2021 a 04.11.2021.
oriGEM: inexigibilidade de licitação nº 006/2021.
orÇaMENto: ProJEto atiVidadE: 7590 foNtE dE rEcUrso: 0101000000 (recursos ordinários) NatUrEZa da dEsPEsa: 339036 – oUtros sErVi-
Ços dE tErcEiros – PEssoa fÍsica PtrEs: 157590 Pi: 1030007590c aÇÃo: 267588 fUNcioNal ProGraMática: 13.391.1503-7590.
coNtratada: JaNicE sHirlEY soUZa liMa, cPf: 170.359.613-72.
ENdErEÇo: Jardim Esmeralda, nº 15, Bloco tapajós, Bairro: Guanabara, cEP: 67010-660, ananindeua/Pa.
ordENador: Ursula Vidal santiago de Mendonça.

Protocolo: 673911



98  diário oficial Nº 34.624 Quarta-feira, 30 DE JUNHO DE 2021

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 414 de 28 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/680858,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Voa – Jor-
Nada dE caPacitaÇÃo E aUtoNoMia do artista iNdEPENdENtE”, re-
ferente à iN 0102/2021 - fcP, que tem como fiscal titular a servidora: 
JUliaNa oliVEira siNiMBÚ dE liMa, matrícula nº: 5959621/1/1 cargo: 
GErENtE, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto a servi-
dora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1, cargo: asses-
sora especial 1, setor/local de trabalho: daf.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 673552
Portaria Nº 415 de 28 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/551094,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “ritMos 
da Nossa tErra”, referente à iN 0103/2021 - fcP, que tem como fiscal 
titular o servidor: HUGo BisPo saNtos do NasciMENto, matrícula nº: 
57201059/1 cargo: assistente administrativo, setor/local de trabalho: 
dic, e como fiscal substituto o servidor MarcElo dos saNtos carMo, 
matrícula nº: 5888124, cargo: tec. Gestão cultural, setor/local de tra-
balho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 673555
Portaria Nº 419 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/603690,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “arraial 
VirtUal dE todos os saNtos” referente à iN 108/2021 - fcP, que tem 
como fiscal titular a servidora saNdra Maria NasciMENto aNdradE, 
matrícula nº: 5935624/2, cargo: assessora, setor/local de trabalho: Ga-
PrEs e como fiscal substituto a servidora MarcEla corrÊa fraNco, 
matrícula nº: 5934241/1, cargo: assessora Especial 1, setor/local de tra-
balho: daf
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 673764
Portaria Nº 418 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/670232,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “arraial-
VirtUal dE todos os saNtos” referente à iN 0106/2021 - fcP, que 
tem como fiscal titular o servidor raiMUNdo do socorro MoraEs al-

MEida, matrícula nº:5903311/1, cargo:aux. operacional, setor/local de 
trabalho: cGPe como fiscal substituto a servidoraMaria dE fatiMa liMa 
Barroso, matrícula nº:32026/1, cargo:agente administrativo, setor/lo-
cal de trabalho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 673837
Portaria Nº 408 de 28 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/525810,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscal do contrato nº 366/2021, 
que tem como objeto o ProJEto “caNto aMaZoNico” referente à iN 
074/2021 - fcP, fiscal titular o servidor HUGo BisPo dos saNtos do 
NasciMENto, matrícula nº: 57201059/1, cargo: assistente administrati-
vo, setor/local de trabalho: dic e como fiscal substituto a servidora Mar-
cElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Gestão 
cultural, setor/local de trabalho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 673827
Portaria Nº 416 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/686964,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “arraial 
VirtUal dE todos os saNtos” referente à iN 0104/2021 - fcP, que tem 
como fiscal titular o servidor PEdro HENriQUE cardoso BraZ, matrí-
cula nº: 5899706, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cMP e 
como fiscal substituto o servidor ÂNGElo sÉrGio farNco dE oliVEira, 
matrícula nº:5719895/2, cargo:técnico Gestão cultural, setor/local de 
trabalho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 673831
Portaria Nº 417 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/673139,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “arraial-
VirtUal dE todos os saNtos” referente à iN 0105/2021 - fcP, que 
tem como fiscal titular o servidor raiMUNdo do socorro MoraEs al-
MEida, matrícula nº: 5903311/1, cargo: aux. operacional, setor/local de 
trabalho: cGPe como fiscal substituto a servidoraMaria dE fatiMa liMa 
Barroso, matrícula nº:32026/1, cargo:agente administrativo, setor/lo-
cal de trabalho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 673834
Portaria Nº 420 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/670130,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “arraial 
VirtUal dE todos os saNtos” referente à iN 0107/2021 - fcP, que 
tem como fiscal titular o servidor raiMUNdo do socorro MoraEs al-
MEida, matrícula nº: 5903311/1, cargo: aux. operacional, setor/local de 
trabalho: cGP e como fiscal substituto a servidora Maria dE fatiMa liMa 
Barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: agente administrativo, setor/
local de trabalho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 673777
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terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 011/2020
Processo: 2020/149598
ref: adesão de arP Nº 13/2019 – dGl/sEPlad PE srP Nº 001/2019 dGl/
sEPlad
objeto: tem como objeto o reajuste da quantidade do produto (aÇUcar 
coMUM) de 2.000 (duas mil) unidades para 1.473 (um mil e quatrocentos 
e setenta e três) unidades, sEM QUE HaJa altEraÇÃo do Valor GloBal 
de r$ 4.360,00 (quatro mil e trezentos e sessenta reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.122.1297.8338.0000; Plano 
interno: 412.000.8338c; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: rcVr dE oliVEira ltda – EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
15.300.567/0001-50
data de assinatura: 29/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 673821

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico nº 006/2021 – FcP
a fundação cultural do Estado do Pará – fcP, por meio de seu Pregoei-
ro comunica que realizará o certame licitatório na modalidade Pregão, na 
forma Eletrônico, do tipo menor preço global, modo de disputa “aberto”, 
conforme abaixo:
oBJEto: contratação, por um período de 12 (doze) meses, de empresa 
especializada na prestação de serviços semestral de poda, corte e extração 
de tocos de árvores de pequeno, médio e grande porte, com limpeza e 
retirada de resíduos a fim de atender as necessidades dos prédios da FCP – 
fundação cultural do Estado do Pará, casa da linguagem, casa das artes 
e curro Velho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a hora e data de abertura do certame
UasG: 925489
data dE aBErtUra: 14 de julho de 2021
HORA DE ABERTURA: 09h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital:  www.comprasgovernamentais.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 13.122.1297.8338.0000; 
Elemento de despesa: 339039; fonte:0101.
ordenador:Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 673799
PreGÃo eLetrÔNico nº 011/2021 – FcP
a fundação cultural do Estado do Pará – fcP, por meio de seu Pregoei-
ro comunica que realizará o certame licitatório na modalidade Pregão, na 
forma Eletrônico, do tipo menor preço global, modo de disputa “aberto”, 
conforme abaixo:
oBJEto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
gráficos diversos, pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a de-
manda da fcP/Galeria theodoro Braga e Galeria Benedito Nunes, contidas 
neste termo de referência
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a hora e data de abertura do certame
UasG: 925489
data dE aBErtUra: 13 de julho de 2021
HORA DE ABERTURA: 09h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital:  www.comprasgovernamentais.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 13.392.1503.8843.0000; 
Elemento de despesa: 339039; fonte:0101
ordenador:Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 673847

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 108/2021
PaE: 2021/603690
objeto: ProJEto “soNs ParaENsEs Na MiNHa casa” no qual os artistas: 
aMaZoN BaNd, YoNNE E BaNda, rafaEla traVassos, BaNda soNáti-
ca, GUstaVo MENdEs E BaNda, BaNda farra dE ElitE, iVaN NEVEs, 
dUPla EdUardo E GaBriEl, BaNda BatidÃo do MElodY, BaNda Mo-
cotÓ ElÉtrico e JÚNior oliVEira, se apresentarão em formato digital 
– liVE e gravações de vídeos em 30/06/2021, no Município de Belém/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 168/2021 – ProJUr/fcP do referido processo
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8821; Plano inter-
no: 21EMEN00193; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271

contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: sYlVia EVElYN a carValHo sErVicos, inscrito no cNPJ 
39.195.136/0001-13
Valor total: r$ 90.000,00
data: 29/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
108/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 108/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 673762
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 0103/2021
PaE: 2021/551094
objeto: ProJEto “ritMos da Nossa tErra” no qual os artistas: allaN 
roffE, trilHas da aMaZÔNia, WillY BENitEZ, flaViaNo raMos, KiM 
frEitas, iara ME, d’U BailE, claUdio WallacE, tio cHico s/a, JacK-
soN E ZE Victor, aNdro BaUdElairE, aldo sENa, MEstrE cUrica, 
BoB frEitas, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em 05/07/2021, no horário de 09h às 23h, no Município de BElÉM/
Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 190/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8841; Plano inter-
no: 21dEf404932; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: fsr ProdUÇÕEs E EVENtos), inscrito no cNPJ 
25.180.110/0001-03.
Valor total: r$ 132.000,00
data: 28/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
0103/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 0103/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 28/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 673553
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 0102/2021
PaE: 2021/680858
objeto: ProJEto “Voa – JorNada dE caPacitaÇÃo E aUtoNoMia do 
artista iNdEPENdENtE” no qual a artista: caNtora laÍsE rodri-
GUEs, se apresentará em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
30/06/2021, no horário de 18h, no Município de BElÉM/Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 182/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: 13.392.1503.8421; Plano interno: 103.000.8421c; 
fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 260165.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: PatY EVENtos, inscrito no cNPJ 30.374.683/0001-08.
Valor total: r$ 2.500,00
data: 28/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
0102/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 0102/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 28/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 673548
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 107/2021
PaE: 2021/670130
objeto: ProJEto “arraial VirtUal dE todos os saNtos” no qual o 
artista: ricardo taVarEs, se apresentará em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 03/07/2021, às 21h00minh, no Município de Be-
lém/Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 179/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8421; Plano inter-
no: 103EVENaJUN; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231253.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: cassEB ProdUÇÕEs E EVENtos, inscrito no cNPJ 
34.367.199/0001-02
Valor total: r$ 8.000,00
data: 29/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
107/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 107/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 673775
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 0105/2021
PaE: 2021/673139
objeto: ProJEto “arraial VirtUal dE todos os saNtos” no qual o 
artista: alfrEdo rEis, a ser realizado em formato digital-liVE e gra-
vações de vídeos em 02/07/2021, no horário de 23h00, no Município de 
Belém – Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 172/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8421; Plano inter-
no: 103EVENaJUN; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231253.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: Jf GoNZaGa Bastos ProdUÇÕEs dE EVENtos, inscrito no 
cNPJ 21.148.270/0001-14.
Valor total: r$ 14.000,00
data: 28/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
0105/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 0105/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 28/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 673823
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 0104/2021
PaE: 2021/686964
objeto: ProJEto “arraial VirtUal dE todos os saNtos” no qual o 
artista: caNtora aNdrÉa MilEo, caNtor MHarco MoNtEiro, BaNda 
XEiro VErdE, BaNda frUta QUENtE, a ser realizado em formato digital
-liVE e gravações de vídeos em 03/07/2021, no horário de 15h às 16h30,-
no Município de Belém– Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 188/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8841; Plano inter-
no: 103EVENaJUN; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231253.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: talENtos da aMaZÔNia, inscrito no cNPJ 10.403.016/0001-
00.
Valor total: r$ 50.000,00
data: 28/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
0104/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 0104/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 28/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 673818
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 0106/2021
PaE: 2021/670232
objeto: ProJEto “arraial VirtUal dE todos os saNtos” no qual o 
artista: caNtor cEZar farias, a ser realizado em formato digital-liVE 
e gravações de vídeos em 01/07/2021, às 16h30, no Município de Belém 
– Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 184/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8421; Plano inter-
no: 103EVENaJUN; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231253.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: E c PaiXÃo ProdUÇÕEs E EVENtos, inscrito no cNPJ 
35.674.435/0001-04.
Valor total: r$ 8.000,00
data: 28/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
0106/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 0106/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 28/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 673825

Portaria Nº 421 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/513932,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscal do contrato nº 323/2021, 
que tem como objeto o ProJEto “PlataforMa ParaENsE dE MUsica” 
referente à iN 038/2021 - fcP, fiscal titular o servidor PEdro HENriQUE 
cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordENador, setor/
local de trabalho: cMP e como fiscal substituto o servidor MarcElo dos 
saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: tÉcNico GEstÃo cUl-
tUral, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
Portaria Nº 422 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/667662,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “arraial 
VirtUal dE todos os saNtos” referente à iN 109/2021 - fcP, que tem 
como fiscal titular a servidora Maria dE fatiMa liMa Barroso, matrí-
cula nº: 32026/1, cargo: agente administrativo, setor/local de trabalho: 
dic e como fiscal substituto o servidor raiMUNdo do socorro MoraEs 
alMEida, matrícula nº: 5903311/1, cargo: aux. operacional, setor/local 
de trabalho: cGP 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
Portaria Nº 423 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/667680,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “arraial 
VirtUal dE todos os saNtos” referente à iN 081/2021 - fcP, que tem 
como fiscal titular a servidora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº: 
5934241/1, cargo: assessora Especial 1, setor/local de trabalho: daf 
e como fiscal substituto a servidora Maria dE fatiMa liMa Barroso, 
matrícula nº: 32026/1, cargo: agente administrativo, setor/local de tra-
balho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
Portaria Nº 425 de 29 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/679028,
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “arraial 
VirtUal dE todos os saNtos” referente à iN 110/2021 - fcP, que tem 
como fiscal titular a servidora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº 
5934241/1, cargo: assessor Especial 1, setor/local: daf, e como fiscal 
substituto a servidora Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº: 
32026/1, cargo: agente administrativo, setor/local de trabalho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 674097
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 109/2021
PaE: 2021/667662
objeto: ProJEto “arraial VirtUal dE todos os saNtos” no qual o 
artista: alVaro draGo, BaNda Hits, JP tUBarÃo, Na cUira, iVaNNa 
E Kassio, se apresentará em formato digital – liVE e gravações de víde-
os em 30/06/2021, das 21h30 às 22h, 01/06/2021, das 21h30 às 22h e 
02/07/2021 às 22h30 no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 159/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8421; Plano inter-
no: 103EVENaJUN; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231253.
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contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: clEBEr HENriQUE alMEida fiGUEirEdo inscrito no cNPJ 
30.169.217/0001-90
Valor total: r$ 40.000,00 
data: 29/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
109/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 109/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 110/2021
PaE: 2021/679028
objeto: ProJEto “arraial VirtUal dE todos os saNtos” no qual a 
artista: sUaNY BatidÃo, se apresentará em formato digital – liVE e gra-
vações de vídeos em 03/07/2021, às 20h30 em BElÉM/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 181/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8421; Plano inter-
no: 103EVENaJUN; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231253
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: sB ProdUÇÕEs, inscrito no cNPJ 32.845.326/0001-06
Valor total: r$ 15.000,00 
data: 29/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
110/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 110/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 674098
aViso de resULtado de LicitaÇÃo
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PrEGÃo ElEtrÔNico PE 007/2021 srP  002/2021 – fcP 
objeto: registro de preços para a eventual e futura aquisição de livros 
impressos, Às 10h40min do dia 29 de junho de 2021, após constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. GUi-
lHErME rElVas d’ oliVEira, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental publicado no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro 
de 2021, HoMoloGa a adJUdicaÇÃo dos itens licitatórios abaixo, confor-
me  o art. 45 do decreto Estadual  n°  534, de 04 de fevereiro de 2020, 
referente ao PaE n° 2021/7500 – fcP, em favor da empresas abaixo re-
lacionadas: 
Empresa Vencedora: saMaUMa Editorial ltda – EPP, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 13.977.336/0001-50
itens:  do 125 até o 176, 302, 303 e 304
Valor Global: r$ 6.969.456,00 
Empresa Vencedora: r.a. PalMiEri liVraria aMaZoNica, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 33.169.934/0001-00
itens:   do 177 até o 230, 305, 306, 307, 308 e 309
Valor Global: r$ 6.529.536,00 
Empresa Vencedora:  aNdrE G c dE soUZa coMÉrcio ME, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 18.161.410/0001-80
itens: do 244 até o 295, 300 e 301
Valor Global: r$ 4.713.415,20
Empresa Vencedora: M2 coMÉrcio GEral ltda – EPP, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 21.203.692/0001-45
itens: do 1 até o 104, 291, 292, 293, 325 e 326
Valor Global: r$ 7.605.468,00
total da ata: r$ 25. 817.875, 20 (vinte e cinco milhões, oitocentos e 
dezessete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)
itENs fracassados: do 105 até o 124, do 231 até o 243, do 310 até o 
324, do 327 até o 333
GUilHErME rElVas d’ oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 674100

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

Portaria N° 063/2021 - FcG
a superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996;
coNsidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº 33.781 
de 15.01.2019;

coNsidEraNdo o curso de Pós-Graduação lato sensu em Musicoterapia, 
aprovado pela resolução Nº 002/2021 de 31/03/2021 do conselho de En-
sino da fundação carlos Gomes (coNsEN/fcG);
rEsolVE:
DESIGNAR as profissionais abaixo relacionadas para, sob a presidência da 
primeira, compor a comissão de avaliação do Processo seletivo para o 
curso de Pós-Graduação latu sensu em Musicoterapia do instituto Esta-
dual carlos Gomes.
letícia silva e silva – Mestre (coordenadora do curso)
ana Paula ruivo – Mestre
Gilda Helena Gomes Maia – Mestre
Patricia tatiane souza costa - Especialista
thaciana araújo da silva - doutora
dÊ-sE ciÊNcia, PUBlica-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém-Pa, 29 de junho de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto
superintendente da fcG

Protocolo: 674001

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de edUcaÇÃo 
FUNdaÇÃo carLos GoMes 
iNstitUto estadUaL carLos GoMes
editaL N° 001/2021
Processo seLetiVo Para o cUrso de PÓs-GradUaÇÃo Lato 
seNsU eM MUsicoteraPia
a fundação carlos Gomes (fcG) mantenedora do instituto Estadual carlos 
Gomes (iEcG), instituição de Ensino superior credenciada pela resolução 
do conselho Estadual de Educação do Pará (cEE) Nº 394 de 22/08/2013 e 
recredenciada pela resolução do cEE de Nº 387 de 10/09/2020, torna pú-
blico que estarão abertas as inscrições para o Processo seletivo, visando o 
preenchimento de 50 vagas, para o período letivo de 2021/2022, no curso 
de Pós-Graduação lato sensu em Musicoterapia, aprovado pela resolução 
Nº 002/2021 de 31/03/2021 do conselho de Ensino da fundação carlos 
Gomes (coNsEN/fcG) e de acordo com as determinações da resolução do 
conselho Nacional de Educação (cEs) N° 01 de 06/04/2018.
1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1. o Processo seletivo para curso de Pós-Graduação lato sensu em Mu-
sicoterapia será regido por este edital, seus anexos, eventuais aditamen-
tos, instruções, edital complementar, retificações, comunicações e convo-
cações dele decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes.
1.2. Nenhum(a) candidato(a) poderá alegar desconhecimento das normas 
e condições estabelecidas neste Edital para eximir-se de quaisquer res-
ponsabilidades.
1.3. todas as etapas do Processo seletivo serão realizadas no município 
de Belém do Pará.
1.4. ficarão sob a responsabilidade da secretaria da coordenação de En-
sino superior em Música do iEcG a incumbência de fornecer informações 
complementares a este Edital, relacionadas ao Processo seletivo, por meio 
do e-mail coordenacao.musicoterapia@fundacaocarlosgomes.com e do te-
lefone (91) 3201-9468, além de providenciar e coordenar todas as ações 
inerentes a sua realização.
2. do PÚBLico-aLVo
2.1. o curso de Pós-Graduação lato sensu em Musicoterapia tem como 
público-alvo os profissionais Licenciados, Bacharéis ou Tecnólogos de cur-
sos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEc) nas áre-
as da saúde, assistência social, artes e Educação que possuam conheci-
mentos em Música.
2.2. Para comprovação dos conhecimentos em música serão realizados 
testes específicos de caráter eliminatório, por uma banca avaliadora, de 
acordo com o item 7.3.
3. do cUrso
3.1. do oBJetiVo
3.1.1. o curso de Pós-Graduação lato sensu em Musicoterapia, modalida-
de presencial e gratuita ofertado pelo iEcG e mantido pela fcG, têm como 
objetivo qualificar e especializar 50 (Cinquenta) profissionais das áreas da 
saúde, assistência social, artes e educação e certificá-los Musicoterapeu-
tas, visando à atuação destes profissionais em diferentes campos da área 
de saúde, tais como saúde mental, reabilitação física, neurológica, social, 
materno-infantil e cuidados paliativos, nos campos da área educacional, 
inclusiva e na área organizacional.
3.1.2. - Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia 
da coVid-19, algumas disciplinas podem ser ministradas na modalidade 
Ead a depender da evolução da pandemia e dos decretos reguladores.
3.2. da estrUtUra e FUNcioNaMeNto das atiVidades acadÊ-
Micas
3.2.1. o curso de Pós-Graduação lato sensu em Musicoterapia compreen-
derá uma carga horária 480 horas/aula, dividida em 20 (vinte) disciplinas, 
incluídas a orientação de trabalho de conclusão de curso (artigo) e 100 
horas de estágio, perfazendo um total de 580 horas de curso.
3.2.2. as aulas, a coordenação e a secretaria acadêmica do curso de Pós-
Graduação lato sensu em Musicoterapia, funcionarão nas dependências do 
iEcG, avenida Gentil Bittencourt N° 977, bairro de Nazaré, cEP 66040-174 
em Belém do Pará.
3.2.3. o curso de Pós-Graduação lato sensu em Musicoterapia deverá ser 
integralizado em, no mínimo 18 meses e no máximo em 24 meses.
3.2.4. as aulas ocorrerão aos sábados e domingos no período diurno, po-
dendo ocorrer também na sexta-feira no período noturno, caso haja even-
tualidades.
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3.3. das disciPLiNas e da carGa-HorÁria
disciPliNa/carGa Horária EMENta

introdução à Musicoterapia:
fundamentos e aspectos históricos – 30h

introdução à Musicoterapia. Estudo dos conceitos que fundamentam a Musicoterapia. 
fundamentos teóricos da Musicoterapia. História da Musicoterapia no Brasil e no Mundo.
fundamentos de Musicoterapia nas diversas áreas de atuação.

teorias, Métodos e técnicas Musicoterapêuticas – 30h

aprofundamento de teorias, métodos e técnicas musicoterapêuticas, a partir de experiências 
práticas e estudo dos principais fenômenos da relação terapêutica em Musicoterapia. Métodos 
que instrumentalizam o futuro musicoterapeuta para a futura prática clínica. aplicabilidade da 
Musicoterapia.

Principais técnicas em Musicoterapia: abordagens 
e Perspectivas – 30h

Modelos Psicodinâmicos, Músico-centrados e sociais/comunitários em Musicoterapia. Modelos 
oficiais de Musicoterapia segundo a Federação Mundial de Musicoterapia: BMGIM, Benenzon, 
comportamental, analítica e criativa. História dos Modelos, principais conceitos e metodologias, 
e sua produção científica. Abordagens Plurimodal (APM) e neurológica (Thaut et. al., 2014). 
Perspectivas da Musicoterapia Brasileira. introdução ao conceito de ser humano como ser 
biopsicossocial e espiritual, de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, 
incapacidade e saúde (oMs, 2001). diferenças entre Experiências Musicais e técnicas em 
Musicoterapia. incentivo à práxis relacionada aos contextos de aplicação da Musicoterapia (áreas 
de Prática, Bruscia, 2016) e sua contribuição interdisciplinar. Pensamento ético em Musicoterapia 
(dileo, 2001).

avaliação em Musicoterapia e instrumentos avaliativos 
– 30h

apresentação das diferentes funções das metodologias de avaliação em musicoterapia. Estudo 
e aplicação das escalas traduzidas e validades no Brasil. registros descritivos qualitativos e 
quantitativo das sessões.

Música na prática em Musicoterapia
– 15h

a música e suas propriedades. desenvolver habilidades em trabalhar com a Música enquanto 
objeto externo ao homem (audição de cd, improvisações, composições e recriações musicais). 
Questões relativas à música, especificidade da musicoterapia, instrumentalização e utilização 
desta, bem como para a compreensão da música trazida pelo paciente.

o canto no Processo terapêutico – 15h

apresentar as possibilidades do canto como processo terapêutico, o conhecimento da voz, como 
se processa a voz e o comportamento vocal, bem como algumas abordagens sobre o cantar, 
tipos de atividades vocais, o desenvolvimento do canto em conjunto, o desenvolvimento das 
habilidades individuais, o conhecimento do repertório coral, e relacionar o canto quanto aos 
aspectos neurocientíficos, as funções executivas, as emoções e as canções.

Processamento neurológico da experiência musical* – 
15 h

 Esta disciplina busca  apresentar  as bases  n e u r o l ó g i c a s 
relacionadas a experiência musical, e sua prática musical quanto aos efeitos que esta propicia 
no desenvolvimento humana, e seu envolvimento com aspectos cognitivos, emocionais, 
motivacionais e sociais, bem como as suas possíveis alterações no processamento cerebral.

fundamentos dos processos psicológicos básicos* – 15h

conceituar a Psicologia compreendendo os processos psicológicos (cognitivos e afetivos) 
subjacentes ao comportamento humano, e os principais aspectos do desenvolvimento humano 
com vistas às suas implicações no desenvolvimento (neuro) cognitivo. Identificar e analisar 
as tendências teóricas da Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem que podem dar 
suporte às práticas musicoterapêuticas.

Noções básicas sobre psicologia do desenvolvimento e 
psicologia da música* – 30h

compreender a Psicologia do desenvolvimento e seus processos básicos. abordagem da natureza 
humana para uma compreensão indispensável visando uma sólida prática terapêutica. conhecer 
estudos sobre as bases teóricas e conceituais da Psicologia Geral da Música. investigação sobre 
a Psicologia diferenciada da Música, Psicologia social da Música, Psicologia da Música aplicada 
e Musicoterapia. Música e cérebro, Neuromusicologia e algumas perspectivas da Psicologia 
cognitiva da Música.

Princípios para atendimentos Multi, inter e 
transdisciplinar – 30h

Visa estabelecer o entendimento e as diferenças entre interdisciplinar, multidisciplinar e 
transdisciplinar, demonstrando a importância de cada um para o processo musicoterapêutico; 
bem como a compreensão quanto a interdisciplinaridade, visto que a abordagem em equipe 
deve ser comum a toda a assistência à saúde. isso porque o principal aspecto positivo da 
atuação em equipe interdisciplinar é a possibilidade de colaboração de várias especialidades que 
denotam conhecimentos e qualificações distintas.

Princípios  Básicos  de Neuroanatomia e fisiologia 
humana aplicada a musicoterapia* – 15h

Compreender os princípios básicos da fisiologia neuronal e das células gliais do sistema 
nervoso e suas principais funções; da neuroanatomia dos lobos cerebrais, núcleos da base, 
tronco encefálico, sistema nervoso periféricos e suas respectivas características funcionais, com 
enfoque no sistema auditivo e motor no contexto da musicoterapia.

Neurologia e Neurociências em Musicoterapia: atuação 
na Neuro reabilitação – 30h

Estudar a relação da música com as neurociências, particularmente a organização cerebral das 
funções musicais, destacando a atuação do sistema nervoso na música. a neuroplasticidade e 
processos de reabilitação; possíveis relações cerebrais entre cognição, linguagem e memória; 
percepção, emoção e movimento. Conhecer a filogênese, ontogênese e retrogênese do 
sistema nervoso e seus principais desvios na infância, idade adulta e velhice. a importância da 
Neurologia na formação de um musicoterapeuta. Noções dos estudos da neurologia para atender 
às necessidades de pessoas que possuem as mais variadas síndromes, deficiências, doenças e 
transtornos, como por exemplo, o autismo, síndrome de down, paciente dependente, paciente 
com esquizofrenia, ou a doença Ela.

fundamentos de reabilitação (física, cognitiva e social) 
em Musicoterapia – 30h

Visa estudar os fundamentos de reabilitação (física, cognitiva e social), bem como os processos 
de avaliação, promoção e intervenção nos sistemas biológicos, com ênfase na reabilitação e no 
desempenho funcional relacionados a musicoterapia.

transtornos do Neurodesenvolvimento:
intervenção Musicoterapêutica  – 30h

Compreender os transtornos do neurodesenvolvimento, bem como as dificuldades e distúrbios de 
aprendizagem. fornecer embasamento teórico sobre os principais quadros. aspectos biológicos, 
cognitivos, emocionais, pedagógicos e sociais relacionados aos comprometimentos relacionados 
a (neuro) cognição mais frequentes, incluindo dificuldades de aprendizagem, transtornos de 
aprendizagem e outros quadros que possam ter relações com as alterações na aprendizagem. 
Oferecer subsídios teóricos aos discentes quanto a definição e diferenciação entre dificuldade 
e distúrbio. Relação entre alterações na aprendizagem e dificuldades, transtornos específicos e 
transtornos relacionados. Definição de dificuldades de leitura, escrita e aritmética; transtornos 
de aprendizagem (dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia) e de outros quadros que possam 
interferir na aprendizagem (como déficit de atenção e hiperatividade, transtornos invasivos do 
desenvolvimento, deficiência mental, deficiências sensoriais), interligando com intervenções 
musicoterapêuticas.

Musicoterapia aplicada ao transtorno do 
Espectro autista
(tEa) – 30h

compreender como se aplica a musicoterapia a pessoa com transtorno do Espectro autista 
(TEA). Identificar e analisar trabalhos clínicos e de pesquisa verificando como a Musicoterapia 
tem sido aplicada no tratamento de pessoas com tEa. averiguar modelos, avaliações e métodos 
de pesquisa que são utilizados no estudo da Musicoterapia relacionados a pessoa com tEa, e 
possibilitar a estrutura de objetivos clínicos que possam de fato melhorar a qualidade de vida 
da pessoa com tEa.

Noções sobre Neurodesenvolvimento e funções 
cognitivas – 30h

compreender os processos psicológicos básicos como atenção e memória, suas bases 
neurobiológicas e sua relação com a aprendizagem, bem como os conceitos de atenção e 
memória. discutir sobre seus principais modelos e funções. conhecer as bases neurais envolvidas 
nesses processos psicológicos, além de refletir sobre o papel fundamental que exercem no 
contexto da aprendizagem, assim como em outras situações cotidianas.
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Políticas Públicas de saúde e de assistência social (sUs 
e sUas) para Musicoterapia* – 15h

Visa compreender a atuação das políticas públicas de saúde (sUs e sUas), histórico da 
reforma sanitária e do sUs, as políticas públicas de saúde atuais, mecanismos de referência 
e contrarreferência, planejamento, orçamento, regionalização, interdisciplinaridade, 
intersetorialidade, acolhimento, políticas de saúde em alta complexidade, regulação e vigilância 
em saúde. discorrer a respeito das políticas de saúde no Brasil relacionando suas determinações 
socioeconômicas e no conjunto das políticas sociais; identificar os fundamentos teórico-políticos 
e as dimensões técnica e financeira da Reforma Sanitária e do SUS; e conhecer o processo de 
implementação do sUs em sua base legal, as bases sociais de sustentação, os instrumentos de 
gestão, os entraves conjunturais, o (des) financiamento, as políticas e os programas específicos.

áreas de aplicação da Musicoterapia – 45h:
Musicoterapia em Deficiência Visual;
Musicoterapia em reabilitação;
Musicoterapia em saúde Materno-infantil;
Musicoterapia em Geriatria e Gerontologia;
Musicoterapia em saúde Mental;
Musicoterapia em reabilitação Neurológica;
Musicoterapia em Paralisia cerebral;

Estudar os fundamentos teóricos da Musicoterapia, o desenvolvimento musical do ser humano, a 
música na sociedade e sua implicação para a Musicoterapia, a história da Musicoterapia no Brasil 
e no mundo, os fundamentos de Musicoterapia nas diversas áreas de aplicação: Musicoterapia 
em Deficiência Visual, Musicoterapia em Reabilitação, Musicoterapia em Saúde Materno-Infantil, 
Musicoterapia em Geriatria e Gerontologia, Musicoterapia em saúde Mental, Musicoterapia em 
reabilitação Neurológica, e Musicoterapia em Paralisia cerebral.

Estágio supervisionado em Musicoterapia – 60h; e 
supervisão em Musicoterapia – 40h 

Propõe-se orientar e observar a atuação do estagiário, a sua movimentação enquanto futuro 
profissional, a forma de condução de um processo terapêutico e a discussão de questões 
pertinentes a esse processo. Será apresentado o Código de Ética Profissional do musicoterapeuta 
para que os discentes compreendam a importância e a seriedade desta atuação.

Metodologia da Pesquisa/tcc (Produção de artigo) – 
15h

Instrumentalizar os discentes, quanto a análise dos principais aspectos da pesquisa científica. 
diretrizes metodológicas para a leitura, compreensão e escrita de textos. Processos e técnicas de 
elaboração quanto aos diferentes métodos científicos: o planejamento da pesquisa, as questões 
éticas envolvidas, a documentação, o projeto, o relatório de pesquisa, a produção de artigo. 
Analisar aspectos relativos à condução e ao relato de uma pesquisa científica, tais como coleta 
de dados, escolha de instrumentos para avaliação, técnicas para análise de dados, redação e 
discussão de resultados, apresentação da pesquisa com estrutura e normalização adequadas. 
Elaboração de artigo.

3.4. do corPo doceNte do cUrso
docENtE cUrrÍcUlo rEsUMido

letícia silva e silva (coordenadora do curso) Mestra
ana Paula ruivo Mestra

camila acosta Gonçalves Mestra
Gustavo schulz Gattino doutor

Gilda Helena Gomes Maia Mestra
Nydia cabral coutinho do rego Monteiro Especialista

Patrícia tatiane souza costa Especialista
silvia canaan Moraes de oliveira doutora

thaciana araujo da silva doutora

4. das VaGas
4.1. Para fins deste Edital serão ofertas 50 (cinquenta) vagas, distribuídas conforme o quadro abaixo:

candidatos Vagas
Para candidatos declarados Pcd’s.

* Quantidade de vagas ofertadas de acordo com o decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018. 3

Para ampla concorrência. 47
total de Vagas 50

4.2. Poderão se candidatar às vagas relacionadas no item anterior os profissionais citados nos itens 2.1 e 2.3 deste edital.
4.3. os candidatos na condição de Pcd poderão no ato de sua inscrição fazer a escolha pelas vagas de ampla concorrência, sem prejuízo de eventual 
solicitação de isenção de taxa de inscrição.
5. da iseNÇÃo da taXa de iNscriÇÃo
5.1. os pedidos de isenção de taxa de matrícula deverão ser protocolados na coordenação do curso de Musicoterapia localizada na av. Gentil Bittencourt, 
977 – cEP: 66.040-174 – Belém/ Pa – (91) 3201-9480, no período estabelecido no cronograma deste Edital constante no anexo i, no. horário de 8 às 
12h.
5.2. será concedida isenção total do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que comprovar uma das seguintes condições:
I - Pessoa com Deficiência (PcD), nos termos da Lei Estadual nº 6.988, de 02 de julho de 2007, por meio da apresentação dos seguintes documentos: có-
pia do documento de identidade e do cPf juntamente com a cópia da carteira da instituição a qual esteja vinculado (se possuir) ou cópia do laudo médico 
que atesta a deficiência, desde que conste no laudo o número no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico que emitiu o laudo.
II - Pessoa com Hipossuficiência Econômica que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o 
decreto federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, meio da apresentação dos seguintes documentos: cópia do documento de identidade e do cPf junta-
mente com o Comprovante de Cadastramento no CadÚnico, obtido no link https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php.
5.3. o candidato que atender a um dos requisitos estabelecidos nos itens i e ii deverá preencher o requerimento de isenção de taxa de inscrição disponível 
no anexo Vi deste edital, anexar as cópias das documentações solicitadas para a comprovação da condição à qual se enquadre, de acordo com o item 
5.2, no período estabelecido no cronograma deste Edital constante no anexo i.
5.4. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que omitir informações e/ou prestar informações incorretas ou inverídi-
cas, bem como fraudar ou falsificar documentos, ficando sujeito a responder por crime contra a fé pública, conforme legislação em vigor.
5.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da sua solicitação de isenção no site da fcG
5.6. o resultado da solicitação de isenção será divulgado no site da fcG na data prevista no cronograma deste Edital constante no anexo i.
5.7. o candidato que não for contemplado com a isenção da taxa de inscrição deverá gerar o daE seguindo os passos constantes no item 6.6 e efetivar 
o pagamento da taxa no período definido no Cronograma deste Edital constante no Anexo I.
6. das iNscriÇÕes e eNVio de docUMeNtaÇÃo
6.1. as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico do google disponível no site da fcG www.fcg.pa.gov.br.
6.2. o período de inscrição será das 10h do dia 30/06 até às 23h do dia 30/07/2021 de acordo com o cronograma deste Edital constante no anexo i.
6.3. o candidato deve preencher completamente a ficha de inscrição fazendo indicação se é Pcd e quais necessidades especiais a serem atendidas, caso 
houver ou se é candidato de ampla concorrência;
6.4. salvo para aqueles candidatos que forem comtemplados com isenção de taxa de acordo com as condições do item 5, será cobrada uma taxa de 
inscrição no valor de r$150,00 (cento e cinquenta reais), que deverá ser paga por meio de daE - documento de arrecadação Estadual (avulso) emitido 
no site da sEfa, seguindo os passos do item 6.6.
6.5. os candidatos que não forem comtemplados com a isenção de taxa de inscrição também deverão emitir o daE - documento de arrecadação Estadual 
(avulso) emitido no site da sEfa para pagamento da taxa, seguindo os passos do item 6.6.
6.6. Para preenchimento e emissão do daE (avulso) o candidato deverá seguir os passos abaixo:
Passo 1: acessar o endereço eletrônico https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-dae-avulso/#/inicio
Passo 2: selecionar o orgão: fcG – fundação carlos Gomes
Passo 3: selecionar o grupo: outros
Passo 4: Marcar a taxa desejada: selecionar código 1731 – taxa de inscrição e mensalidade para cursos de pós-graduação lato sensu;
Passo 5: selecionar a opção: avançar
PASSO 6: Selecionar tipo de identificação: CP
Passo 7: digite o cPf do candidato > pesquisar
Passo 8: Preencher dados do contribuinte: nome, endereço, telefone, município 
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Passo 9: Preencher dados do documento:
– referência: colocar sempre o mês de competência;
- data de vencimento: colocar no máximo 3 dias úteis para pagamento;
- data de cálculo: será o dia que o documento foi gerado;
iV- Valor: r$ 150,00;
- documento de origem: selecione a opção 1 ou o número de processo 
formalizado na instituição;
- informações adicionais: é destinado ao preenchimento de informações 
que não puderam ser registradas nos campos anteriores a fim de comple-
mentar o daE aVUlso: candidato a uma vaga no curso de Pós-Graduação 
iEcG Edital Nº 001/2021;
PASSO 10: Confirme as informações e faça a emissão do arquivo em PDF 
do daE avulso.
os pagamentos realizados após o período determinado no cronograma 
deste Edital constante no anexo i, não serão aceitos e nem devolvidos;
deverão ser digitalizados juntos em um único arquivo em formato Pdf e 
anexados ao formulário eletrônico do google preenchido, disponível no site 
da fcG www.fcg.pa.gov.br, os documentos abaixo relacionados:
os documentos citados no item anterior devem ser digitalizados na seguin-
te ordem: os documentos pessoais, o currículo lattes e o daE de acordo 
com os incisos abaixo:
i – Um documento de identidade podendo ser: as carteiras e/ou cédulas 
de identidade expedidas pelas secretarias de segurança Pública, forças 
armadas, Ministério das relações Exteriores, Polícias Militares, corpos de 
Bombeiros Militares, a carteira Nacional de Habilitação, Passaporte, a car-
teira de trabalho e Previdência social, além de carteiras expedidas por 
órgãos de classe e conselhos que, por força de lei federal, valem como 
identidade, desde que possuam fotografia, frente e verso, para todos os 
candidatos;
ii – cadastro de Pessoa física (cPf), para todos os candidatos;
iii – diploma de curso superior de graduação (frente e verso) ou decla-
ração de conclusão de curso de Graduação, de cursos devidamente reco-
nhecidos pelo MEc, para candidatos licenciados ou bacharéis, conforme o 
item 2.1;
iV – diploma ou declaração de conclusão de curso superior em tecnologia 
com tempo mínimo de integralização de curso de 3 (três) anos (seis se-
mestres) de cursos devidamente reconhecidos pelo
MEc, para tecnólogos, conforme o item 2.1;
– currículo lattes e os documentos comprobatórios de titulação acadêmi-
ca e de Produção Bibliográfica dos últimos cinco anos;
Vi – declaração de concordância do candidato com as normas do Processo 
seletivo e do curso de Pós-Graduação latu sensu em Musicoterapia do 
iEcG, para todos os candidatos, disponível no site da fcG www.fcg.pa.gov.
br, constante no anexo V;
Vii – comprovante de pagamento do daE - taxa de inscrição, salvo para 
os candidatos que forem comtemplados com isenção da taxa de inscrição;
caso o candidato apresente documentos em língua estrangeira, estes de-
verão estar visados pela autoridade consular brasileira no país de origem e 
acompanhados da respectiva tradução juramentada.
os portadores de diploma de nível superior, obtido no exterior, devem ter 
o respectivo diploma revalidado oficialmente.
o candidato que não cumprir todos os pré-requisitos estabelecidos neste 
Edital para inscrever-se no Processo seletivo não terá sua inscrição ho-
mologada;
Não haverá devolução de taxa de inscrição caso o candidato não tenha sua 
inscrição homologada;
os candidatos que emitirem o daE para pagamento da taxa de inscrição 
deverão fazê-lo de acordo com as regras do item 6.6 e no período indicado 
no daE, sob pena de não terem sua inscrição homologada.
Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no cronograma 
deste edital constante no anexo i.
Não será admitida sob qualquer pretexto a inscrição feita por fax, via pos-
tal ou outro meio que não esteja estabelecido neste Edital.
6.17. a taxa de inscrição só será devolvida em caso de cancelamento do 
curso pelo iEcG.
7. da seLeÇÃo
7.1. todas as etapas de seleção serão realizadas no iEcG, localizado na av. 
Gentil Bittencourt, 977 – cEP: 66.040-174 – Belém/ Pa – (91) 3201-9480, 
no período determinado no cronograma deste Edital constante no anexo i.
7.2. o processo seletivo será conduzido por uma comissão de 
seleção designada pela superintendência da fundação carlos Gomes por 
meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado.
7.3. os candidatos que necessitarem de atendimento especial para rea-
lização do teste e/ou da entrevista deverão apresentar documentos que 
comprovem tal necessidade até às 14h do dia 09/08/2021 à coordenação 
do curso de Musicoterapia no iEcG localizado na av. Gentil Bittencourt, 
977 – cEP: 66.040-174 – Belém/ Pa.
7.3. o preenchimento das vagas oferecidas dar-se-á por meio de um pro-
cesso seletivo constituído de duas fases:
7.3.1. a Primeira fase de caráter Eliminatório valendo um total de 100 
(cem) pontos possui duas Etapas, quais sejam: a Etapa 1 que consiste na 
aplicação de um Teste Específico de Habilidade Musical (TEHM), que será 
realizado preferencialmente de forma presencial, valendo um total de 60 
(sessenta) pontos de acordo com os critérios estabelecidos na ficha de 
avaliação do tEHM, constante no anexo iV deste edital e a Etapa 2 que 
consiste em uma Entrevista que terá duração de aproximadamente 15 a 
20 minutos que será realizada de forma presencial, valendo um total de 
40 (quarenta) pontos de acordo com a ficha de Entrevista, constante no 
anexo iii deste Edital.

7.3.2. A Segunda Fase de caráter Classificatório consiste na Análise do 
currículo do candidato, valendo um total de 10 (dez) pontos de acordo 
com a ficha de avaliação do currículo lattes constante no anexo ii deste 
Edital.
7.4. do teste esPecÍFico de HaBiLidade MUsicaL (teHM)
7.4.1. O Teste tem o objetivo de verificar as habilidades e conhecimentos 
específicos e será composto de:
a) Execução de uma música de livre escolha do candidato de no máximo 3 
a 4 minutos realizada em um instrumento musical (livre escolha) ou canto;
7.4.2. Não será permitido acompanhamento (outro) ao candidato durante 
a execução do tEHM.
7.4.3. a banca de avaliação da entrevista e do tEHM será composta so-
mente por profissionais musicoterapeutas com graduação em música, de-
vidamente registrados a uma associação de musicoterapia ligada a União 
Brasileira das associações de Musicoterapia/ UBaM.
8. da cLassiFicaÇÃo dos caNdidatos
8.1. a Nota final (Nf) dos candidatos será composta pela somatória das 
pontuações obtidas pelo candidato nos subitens descritos no item 7.2, de 
acordo com a fórmula:
Nf = NE1 + NE2 + Nac, onde:
NE1 – Nota obtida na Etapa 1 - Eliminatória; NE2 – Nota obtida na Etapa 
2 - Eliminatória;
NAC – Nota obtida na Análise do Currículo Lattes – Classificatória.
8.2. será eliminado do processo seletivo o candidato que não alcançar a 
pontuação mínima de 70 pontos na primeira fase.
8.3. Em casos de empate entre candidatos, prevalecerá, subsequentemen-
te e até que ocorra o desempate na ordem:
8.3.1. Maior pontuação no teste tEHM;
8.3.2. Maior pontuação na entrevista; 
8.3.3. Maior pontuação na análise curricular
8.3.4. Maior idade.
8.4. Estará automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato 
que:
deixar de encaminhar algum documento solicitado na etapa de inscrição;
faltar em pelo menos uma das etapas, estabelecidas no item 7.2 e seus 
incisos;
Não atingir 30 pontos no tEHM (50% da pontuação deste item);
Usar de meios não permitidos por este edital para realização das etapas 
de seleção;
Usar de meios ilícitos para influenciar na avaliação e classificação final.
9. do resULtado FiNaL
9.1. a divulgação do resultado final será feita no site www.fcg.pa.gov.br, 
de acordo com cronograma constante no anexo i.
9.2. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de pontuação 
até o limite de vagas ofertadas.
9.3. caso não sejam preenchidas as vagas destinadas aos candidatos 
Pcd’s serão convocados os candidatos com pontuação abaixo do último 
convocado para efetivar matrícula no curso, desde que tenham obtido pon-
tuação mínima exigida para aprovação.
10. da MatrÍcULa
10.1. as matrículas serão realizadas no período estabelecido no cronogra-
ma deste Edital constante no anexo i.
10.2. as matrículas serão realizadas no iEcG, localizado na av. Gentil Bit-
tencourt, 977 – cEP: 66.040-174 – Belém/ Pa – (91) 3201-9468, no perí-
odo determinado para matrícula de acordo com o cronograma deste Edital 
constante no anexo i.
10.3. além dos documentos já enviados no ato da inscrição, no momento 
da matrícula o candidato deverá apresentar à coordenação do curso as 
cópias com os originais para conferência dos seguintes documentos:
- certidão de registro civil (nascimento, casamento, separação judicial ou 
divórcio);
- comprovante de residência;
- título de eleitor e comprovação de quitação eleitoral;
– Certificado de reservista (sexo masculino);
– foto 3x4 (recente);
11. das disPosiÇÕes FiNais
11.1. Para a integralização do curso de Especialização, o aluno deverá 
cumprir frequência mínima de 75% frequência em cada módulo.
11.2. O candidato aprovado e selecionado que não fizer a matrícula será 
considerado desistente. com isso, perderá automaticamente o direito de 
participar do curso e um novo candidato será chamado em seu lugar, de 
acordo com a ordem de classificação.
11.3. ao candidato que cumprir todos os requisitos necessários ser-lhe-á 
conferido o Certificado de conclusão do Curso de Pós-graduação Lato Sen-
su em Musicoterapia.
11.4. a inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste edital;
11.5. os eventuais recursos deverão ser protocolados na coordenação do 
curso de Pós-Graduação lato-sensu em Musicoterapia do iEcG, nos prazos 
indicados no cronograma deste edital constante no anexo i.
11.6. os casos omissos serão analisados pela comissão do curso de Pós-
Graduação lato-sensu em Musicoterapia do iEcG.
11.7. caso o curso tenha alguma intercorrência antes do início da aula 
inaugural, o(a) candidato(a) será avisado(a) até 72 (setenta e duas) horas 
de antecedência à data prevista para o início das atividades.
Belém do Pará, 29 de junho de 2021
Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto
superintendente da fundação carlos Gomes
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aNeXo i – croNoGraMa do Processo seLetiVo
EVENto data

divulgação do Edital 30/06/2021
Período de inscrição: Preenchimento do formulário Eletrônico, Envio do curriculum lattes e documentação comprobatória e Envio do comprovante de Pagamento da taxa de inscrição 30/06 a 30/07/2021

solicitação de isenção da taxa de inscrição ao Processo seletivo 30/06 a 20/07/2021
resultado Preliminar dos Pedidos de isenção da taxa de inscrição 23/07/2021
recurso ao resultado Preliminar da isenção da taxa de inscrição 26/07/2021
Resultado Definitivo dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição 28/07/2021

resultado Preliminar de Homologação da inscrição no Processo seletivo 03/08/2021
recurso ao resultado Preliminar da homologação da inscrição 04/08/2021

Resultado Definitivo da Homologação da Inscrição 06/08/2021
Prazo limite para apresentação de documentos que comprovem necessidade de atendimento especial 09/08/2021

Teste Específico de Habilidade Musical 10 a 12/08/2021
Entrevista com Horário Marcado 16 a 18/08/2021

resultado Preliminar da Primeira Etapa 20/08/2021
recurso ao resultado Preliminar da Primeira Etapa 23/08/2021

Resultado Definitivo da Primeira Etapa 25/08/2021
análise do curriculum lattes 26/08/2021

resultados Preliminares da análise curricular 27/08/2021
recursos dos resultados Preliminares de análise curricular 30/08/2021

resultado final da análise curricular, da entrevista e do
teste de Habilidade Musical 01/09/2021

Matrícula dos candidatos aprovados dentro do Número de vagas no
curso de Pós-Graduação em Musicoterapia 02,03,06 e 07/09/2021

aula inaugural 11/09/2021

aNeXo ii – FicHa de aVaLiaÇÃo do cUrrÍcULo Lattes

1 – titUlaÇÃo acadÊMica:

tÍtUlo PoNto Por itEM PoNtUaÇÃo MáXiMa
PoNtos

oBtidos PElo
caNdidato

doUtorado 2,0 2.0
MEstrado 1,5 1,5

EsPEcialiZaÇÃo (concluídas nos últimos 5 anos, até o limite de 2) 1,0 2,0
Pontuação 1

2 – ProdUÇÃo BiBlioGráfica:

artiGos E traBalHos PUBlicados Nos ÚltiMos ciNco aNos PoNto Por itEM PoNtUaÇÃo MáXiMa
PoNtos

oBtidos PElo
caNdidato

Trabalhos Publicados em Anais de Eventos Científicos) – Até 3 trabalhos (técnicos ou 0,5 1,5
artigo Publicado em Periódico a - até 3 0,4 1,2
artigo Publicado em Periódico B - até 3 0,3 0,9
artigo Publicado em Periódico c - até 3 0,2 0,6

artigo completo publicado em periódico, mas com issN - até 3 sem Qualis, 0,1 0,3
Pontuação 2

Pontuação 1 Pontuação 2 PoNtUaÇÃo total

Belém do Pará, _____ /__________ / 2021
comissão avaliadora
______________________________                                                      ________________________________
Membro da comissão avaliadora                                                   Membro da comissão avaliadora 
aNeXo iii – FicHa de aVaLiaÇÃo da eNtreVista

ENtrEVista (30 PoNtos)
itENs dE aValiaÇÃo PoNtUaÇÃo MáXiMa PoNtUaÇÃo oBtida
Motivação para realizar o curso 10 (dEZ PoNtos)
Interesse pela profissão de musicoterapeuta 10 (dEZ PoNtos)
autonomia para desenvolver seus estudos 10 (dEZ PoNtos)
fundamentos para formação em
Musicoterapia 10 (dEZ PoNtos)

total dE PoNtos oBtidos:

BELÉM DO PARÁ _____ / ______________ / 2021

assiNatUras dos aValiadorEs E da coordENaÇÃo
          ______________      _____________
 aValiador aValiador
                        ________________
                           coordENaÇÃo

 NOME DO CANDIDATO: 

N ° INSC: N ° CPF DO CANDIDAT O: - - - 

N ° DO DOCUMENTO DE IDENTIFICA ÇÃ O: 

 NOME DO CANDIDATO: 

N ° INSC: N ° CPF DO CANDIDAT O: - - - 

N ° DO DOCUMENTO DE IDENTIFICA ÇÃ O: 
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aNeXo iV – FicHa de aVaLiaÇÃo do teste esPecÍFico de HaBiLidade MUsicaL (teHM)

EXEcUtoU No tEMPo EstiPUlado PEla BaNca: ( ) siM ( ) NÃo

UtiliZoU MatErial dE aPoio:  ( )  PartitUra (  )  taBlatUra
( ) cifra ( ) lEtra da MÚsica ( ) EstaNtE dE PartitUra

tEstE EsPEcÍfico dE HaBilidadE MUsical (60 PoNtos)
itENs dE aValiaÇÃo rEQUisitos dE cada itEM PoNtUaÇÃo MáXiMa PoNtUaÇÃo oBtida

doMÍNio tÉcNico do iNstrUMENto (dti)
implica no conhecimento cinestésico-corporal das diferentes técnicas aplicadas a um instrumento 
musical que possibilitam o alcance motor fi no das intenções interpretativas estabelecidas sugeri-

das pela música de livreescolha.
15 (QUiNZE PoNtos)

afiNaÇÃo (a) ajuste das alturas das notas musicais no instrumento ou em relação a outra nota do próprio 
instrumento. Quando o intervalo não estiver afi nado, ouve-se um batimento. 15 (QUiNZE PoNtos)

Estilo iNtErPrEtatiVo (Ei) Envolve as dimensões melodia, harmonia, acorde, 15 (QUiNZE PoNtos)
ritmo, timbre, forma, e tessitura; o modo como são estruturadas historicamente em termos de 

período e região do compositor.

frasEado, diNÂMica E soNoridadE (fds) Envolve o controle dinâmico, isto é, a intensidade de cada nota e a organização delas para a 
produção de um efeito interpretativo intencional. 15 (QUiNZE PoNtos)

total dE PoNtos oBtidos:

BELÉM DO PARÁ _____ / ______________ / 2021

assiNatUras dos aValiadorEs E da coordENaÇÃo
          ______________      _____________
 aValiador aValiador
                        ________________
                           coordENaÇÃo
aNeXo V
GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo carLos GoMes
iNstitUto estadUaL carLos GoMes
cUrso de PÓs-GradUaÇÃo Lato seNsU eM MUsicoteraPia
decLaraÇÃo de coNcordÂNcia do caNdidato – Processo seLetiVo ao cUrso de PÓs-GradUaÇÃo LatU seNsU eM MUsicote-
raPia do iecG –
editaL Nº 001/2021.
Declaro que para fi ns de direito que concordo com todas as normas estabelecidas no edital XXX, para a seleção de candidatos ao curso de Pós-Graduação 
latu sensu em Musicoterapia oferecido pelo do instituto Estadual carlos Gomes – iEcG 2021.
Nome completo: ___________________________________________________
cPf: 
Belém-PA, ____ de ___________ de 2021.
aNeXo Vi
GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo carLos GoMes
iNstitUto estadUaL carLos GoMes
cUrso de PÓs-GradUaÇÃo Lato seNsU eM MUsicoteraPia
editaL N° 001/2021
reQUeriMeNto Para soLicitaÇÃo de iseNÇÃo de taXa de iNscriÇÃo No Processo seLetiVo ao cUrso de PÓs-GradUaÇÃo Lato 
seNsU eM MUsicoteraPia

N° do protocolo:
NoME coMPlEto:

tiPo do docUMENto dE idENtidadE: N° docUMENto dE idENtidadE:
N° do cPf: tElEfoNE:

E-Mail:

Venho, por meio deste requerer a isenção de taxa de inscrição referente ao Processo seletivo ao curso de Pós-Graduação lato sensu em Musicoterapia 
aberto pelo Edital N° 001/2021.
solicito isenção de taxa de inscrição na condição de:

Pessoa com defi ciência (PcD)
Hipossufi ciência Econômica

documentos anexados:
cópia do documento de identidade

cópia do cPf
cópia do laudo Médico que comprove a condição de Pcd.

cópia da carteira da instituição a qual o candidato Pcd, está vinculado.
Comprovante de Cadastramento no CadÚnico, para candidatos na condição de hipossufi ciência econômica.

Belém do Pará, ______ de ___________ de 2021
assinatura do candidato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
coMProVaNtE dE rEcEBiMENto do rEQUEriMENto Para solicitaÇÃo dE isENÇÃo dE taXa dE iNscriÇÃo No ProcEsso sElEtiVo do cUrso 
dE PÓs-GradUaÇÃo lato sENsU EM MUsicotEraPia:

Nome do candidato: 
N° documento de identidade: N° do protocolo:

Belém do Pará, ______ de ___________ de 2021
Nome do responsável pelo recebimento

Protocolo: 674101
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.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2021
ProcEsso Nº 2021/384820
objeto: aQUisiÇÃo dE cÂMEras ProfissioNais E dEMais EQUiPaMEN-
tos Para o dEPartaMENto dE JorNalisMo da tV cUltUra do Pará, 
conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.
responsável pelo certame: Benedito ivo santos silva
local de abertura: Portal comprasnet (UasG:925807)
data da abertura: 12/07/2021
Hora da abertura: 09:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.722.1508.8236
Elemento de despesa: 449052/339030
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 412.000.8236E
ação nº: 232.383
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 29 de junho de 2021.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 674012

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBst. Nº 939/2021-GaB/Pad. 
Belém, 29 de junho de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do despacho exarado pela comissão Proces-
sante no seq. 30;
coNsidEraNdo os termos do despacho exarado pela ouvidora da secre-
taria de Educação, seq. 31;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l V E:
i – sUBstitUir a comissão composta por KariNa da rocHa GÓEs araÚ-
Jo, Mat. nº 57202717-1, lUciaNa GoMEs caraMElo, Mat. nº 57202717-
2 e KEltoN MoNtEiro dE MENEZEs, Mat. nº 57224108-1, designa-
da pela Portaria Nº 161/2021, de 09/02/2021, publicada no doE nº 
34.488 de 10/02/2021, pela comissão aMElia das GraÇas siMoEs, Mat. 
57229140-2; Maria da Gloria dE soUZa BorGEs, Mat. 5890910-1; e 
JoaNilcE carNEiro PErEira, Mat. 454745-1, na qualidade de Presidente 
e Membros;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria Nº 940/2021-GaB/Pad 
Belém, 29 de junho 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 54/2019-GaB/Pad de 16/05/2019, publicada 
no doE edição nº 33.875 de 17/05/2019;
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
1219227/2018 (PaE 2020/1056639) as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos;

coNsidEraNdo os termos do Parecer nº 000232/2021 exarado pela Pro-
curadora 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 discipli-
nar nº 54/2019-GaB/Pad de 16/05/2019, publicada no doE edição nº 
33.875 de 17/05/2019, a partir do “Despacho de Não Indiciação” (fls. 119 
dos autos do Pad);
ii – coNValidar os atos praticados anteriores ao a partir do “despacho 
de Não Indiciação” (fls. 119 dos autos do PAD);
iii - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante;
iV – coNstitUir comissão composta pelos servidores Maria JosÉ silVa 
do NasciMENto, Mat. 5090580-4; daYsE rUtH taVarEs da silVa, Mat. 
454680-1; e GEorGiNa taVarEs sarMaNHo Mat. 301973-1, para, sob a 
presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias, o 
qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e necessi-
dade da administração Pública;
V – 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;
Vi – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria Nº941/2021-GaB/Pad 
Belém, 29 de junho de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/22291 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  a Manifestação nº 24/2021 exarada pela consultora Ju-
rídica do Estado - asJUr/sEdUc;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistratiVo disci-
PliNar em desfavor da servidora K.c.s.c., Mat. 54192133-2; pelo come-
timento de transgressões, em tese, ao que dispõe o art. 190, iV, X (1ª 
parte) da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores EdsoN Matos dos 
saNtos, Mat. 80845440-4; rosaliNa oliVEira MUNiZ, Mat. 5890701-
1; sUEli Brasil BraGa dos saNtos Mat. 240842-1, para, sob a presi-
dência 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;
iii – 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;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria Nº942/2021-GaB/Pad 
Belém, 29 de junho de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/22548 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  a Manifestação nº 62/2021 exarada pela consultora Ju-
rídica do Estado - asJUr/sEdUc;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistratiVo disciPli-
Nar em desfavor da servidora o.l.o., Mat. 672750-1; pelo cometimento 
de transgressões, em tese, ao que dispõe o art. 190, iV, X (1ª parte) da 
lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores aMElia das Gra-
Ças siMoEs, Mat. 57229140-2; Maria da Gloria dE soUZa BorGEs, 
Mat. 5890910-1; JoaNilcE carNEiro PErEira, Mat. 454745-1, 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;
iii – 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;
iV – 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
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Portaria Nº943/2021-GaB/Pad 
Belém, 29 de junho de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/22925 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  a Manifestação nº 46/2021 exarada pelo consultor Jurí-
dico do Estado - asJUr/sEdUc;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistratiVo disciPli-
Nar em desfavor da servidora G.o.l., Mat. 5241995-3; pelo cometimento 
de transgressões, em tese, ao que dispõe o art. 190, iV, X (1ª parte) da 
lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores aMElia das Gra-
Ças siMoEs, Mat. 57229140-2; Maria da Gloria dE soUZa BorGEs, 
Mat. 5890910-1; JoaNilcE carNEiro PErEira, Mat. 454745-1, 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;
iii – 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;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria Nº944/2021-GaB/Pad 
Belém, 29 de junho de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/23135 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  a Manifestação nº 68/2021 exarada pelo consultor Jurí-
dico do Estado - asJUr/sEdUc;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistratiVo disciPli-
Nar em desfavor da servidora r.c.l.P., Mat. 669172-1; pelo cometimento 
de transgressões, em tese, ao que dispõe o art. 190, iV, X (1ª parte) da 
lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores taNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa sEaBra, Mat.5618460-3; fEliPE tEiXEira rEZENdE, Mat. 
54197224-2; e alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 57211696-
1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 
(sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conve-
niência e necessidade da administração Pública;
iii – 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;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria de arQ. Nº945/2021-GaB/Pad 
Belém, 29 de junho de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar instau-
rado pela Portaria Nº 27/2019-GaB/Pad, de 30/04/2019, publicado no 
doE nº 33.865, de 03/05/2019.
r E s o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei Estadu-
al nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, em vista 
das razões expostas pelo colegiado em questão, por parte do servidor M.s.
G.a., matrícula nº 5432162-1, haja vista não ser mais possível o exercício 
da pretensão punitiva da administração, considerando a consumação da 
prescrição do chamado “jus puniendi” no tocante à aplicação da pena cabí-
vel (repreensão) do presente Processo administrativo disciplinar;
ii – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria Nº946/2021-GaB/siNd. 
Belém, 29 de junho de 2021.
a oUVidora dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.

coNsidEraNdo  os fatos constantes nos autos do Processo eletrônico nº 
2021/390440 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNsidEraNdo  o despacho exarado pela 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 – dEtErMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNVEstiGatÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras NilMa dE soUZa 
MEirEllEs, Mat. nº 5901059-1, aNa claUdia sEaBra oliVEira, Mat. 
nº 57224244-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo 
inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/sEdUc
Portaria Nº 947/2021-GaB/siNd 
Belém, 29 de junho 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 116/2018- GaB/siNd, de 22/11/2018, publica-
da no doE nº 33.746 de 26/11/2018;
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
1242738/2018 (PaE 2021/450139) e as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo os termos da Manifestação exarada pelo Procurador do 
Estado – PGE/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 – dEclarar NUlidadE Parcial do Processo administrativo discipli-
nar nº 116/2018- GaB/siNd, de 22/11/2018, publicada no doE nº 33.746 
de 26/11/2018;, à partir do sobrestamento;
ii – coNValidar os atos praticados anteriores ao sobrestamento;
iii – coNstitUir comissão composta pelos servidores daYsE rUtH ta-
VarEs da silVa Mat. 454680-1,E iZaBEl Barros BraGa Mat. 772135-
1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 30 
(trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveni-
ência 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: 674021
Portaria Nº 039/2021 - GaB saeN
a sEcrEtária adJUNta dE ENsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsidEraNdo a Portaria Nº 961 de 19 de julho de 2019, que dispõe 
sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos adminis-
trativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria de 
Estado de Educação – sEdUc;
coNsidEraNdo o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 que 
dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução 
dos contratos, convênios e termos de cooperação firmados pelos órgãos e 
entidades do Poder executivo do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a necessidade de conduzir a gestão da secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC com celeridade, eficiência, todavia, com res-
ponsabilidade e transparência;
coNsidEraNdo que a Portaria retrocitada delega aos secretários adjun-
tos da secretaria de Estado de Educação - sEdUc competência para a prá-
tica, revogação e anulação de ofício do ato de assinatura de portaria para 
designação de servidor, lotado na sua respectiva secretaria adjunta, para 
as funções de fiscal, suplente de fiscal e gestor de contratos e convênios, e 
de acordo com os termos do processo PaE nº 2020/1036610,
rEsolVE:
art. 1º - dEsiGNar, a contar de 28/06/2021, a servidora MaUra rUtH 
costa foNsEca, matrícula nº 57223940-2, Especialista em Educação 
classe ii, lotada na coordenação de Educação infantil e Ensino funda-
mental - cEiNf/saEN, para acoMPaNHar E fiscaliZar o coNtrato 
Nº 042/2021-sEdUc, decorrente do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 013/2020-
Nlic/sEdUc e ata dE rEGistro dE PrEÇos Nº 001/2021-sEdUc, ce-
lebrado entre a secretaria de Estado de Educação e a empresa NilcatEX 
tEXtil ltda, cujo o presente instrumento tem por objeto a aquisição de 
máscara facial para atender à demanda da rede estadual de ensino (alu-
nos, professores e corpo técnico), a fim de prevenir o risco de transmissão 
do novo coronavírus (coVid-19), tendo como sUPlENtE dE fiscal, Ma-
ria lÚcia da silVa casEiro, matrícula nº 5377757-1, assistente admi-
nistravo, lotada na coordenação de Educação infantil e Ensino fundamen-
tal - cEiNf/saEN.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
secretaria adjunta de Ensino, Belém, 28 de junho de 2021.
rEGiNa lÚcia dE soUZa PaNtoJa
secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 673497
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ato: Portaria Nº 08/2021– cesad
a sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram conferidas pela lei nº 8.096 de 01/01/2015 e conside-
rando o que dispõe os decretos Estaduais nº 249/2011 e nº 1.338/2015, 
em observância aos art. 32 a 34 da lei 5.810/94 - rJU/Estadual e ao art. 
41 §4º da constituição federal;
rEsolVE:
HoMoloGar a dispensa de Estágio Probatório do servidor adriaNo dE 
castro PiNHo, matrícula nº 5906045-2, ocupante do cargo de efeti-
vo de : ProfEssor classE i, de acordo com a análise do processo nº 
2021/27410.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE, 28 dE JUNHo dE 2021
cleide Maria amorim de oliveira Martins
sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo dE PEssoas

Protocolo: 673370
Portaria Nº 09/2021– cesad/sedUc
a sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo dE PEssoas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas por lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 249/2011 e nº 
1338/2015, em observância aos art. 32 a 34 da lei 5810/94-rJU/Pa., e no 
art. 41 §4º da constituição federal;
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão Especial de avalia-
ção de desempenho – cEsad, instituída pela sEdUc;
rEsolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que consi-
derou aprovados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, 
reconhecendo-os aptos para o exercício do cargo de provimento efetivo 
para o qual foram nomeados ̣:

sErVidor data dE 
EXErcÍcio MatrÍcUla UNidadE

adMiNistratiVa carGo coNcEito

aldo da silVa BaNdEira 20/12/2006 5805627-2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE
alEssaNdro saNtos 

corrEa 17/06/2013 5901261-2 UsE 2 ProfEssor classE i EXcElENtE

altaMira Maria dE oliVEira 
MiraNda 17/02/2009 57215043-

1 UsE 18 assistENtE adMiNis-
tratiVo EXcElENtE

alVaro JosE PEiXoto 
rEBElo 22/03/2010 57226275-

1 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

aNa cristiNa rodriGUEs 
liMa 26/11/2003 5842425-2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

aNGEla Maria araUJo 
PErEira 10/06/2005 54191270-

1 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

arNaldo roGErio rEis 
do ValE 08/11/2010 57234173-

1 1ª UrE EsPEcialista EM EdUca-
cao classE i EXcElENtE

aUrEa cElEstE dE alMEida 
saNtos 03/02/2009 57214708-

1 1ª UrE assistENtE adMiNis-
tratiVo EXcElENtE

dEUZiMEirE dE oliVEira 
costa oliVEira 01/08/2007 6036678-1 1ª UrE ProfEssor classE i BoM

EdiNaldo oliVEira roZal 01/09/2008 5844665-2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE
EdUardo da coNcEicao 

ViEira 03/05/2011 57200443-
2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

ElisaMa GUiMaraEs dE 
saNtaNa 23/12/2008 57211029-

1 7ª UrE sErVENtE EXcElENtE

EliZaNGEla da silVa GoMEs 04/02/2009 57214339-
1 1ª UrE assistENtE adMiNis-

tratiVo EXcElENtE

EllEN Marcia cUNHa 
fErrEira 24/11/2003 5801290-2 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

GodofrEdo GasPar MEs-
QUita JUNior 30/01/2012 5897148-1 saEN/sEdE assistENtE adMiNis-

tratiVo EXcElENtE

isaac NaZarENo costa 
da silVa 28/08/2008 57203291-

1 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

iVoNE do socorro riBEiro 
rodriGUEs 26/11/2003 5740460-2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

JoElMa dE NaZarE oliVEira 
liMa 28/11/2003 5659612-2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

JosE iVaNilsoN da lUZ 
rodriGUEs 04/09/2008 54192317-

2 3ª UrE ProfEssor classE i BoM

JUlia NasciMENto liMa 01/02/2007 80845692-
1 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

Katia cilENE PiMENtEl dE 
MiraNda 19/05/2006 55586471-

1 7ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

KEllY siMoNE BENtEs 
GodiNHo 22/08/2003 54181605-

1 7ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

lUcia dE fatiMa aBdoN 
lEitE 27/01/2006 54196160-

1 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

lUcia HElENa NUNEs salEs 02/02/2004 5777348-2 7ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

lUciaNa PirEs Maia 29/12/2008 57210473-
1 1ª UrE MErENdEira EXcElENtE

Mara lUcia soUsa PEdrosa 09/09/2008 57204558-
1 7ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

Marcia Maria PiNHEiro 
alVEs 09/09/2008 57204560-

1 7ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

Maria aldENora dE oliVEi-
ra PiNHEiro 28/01/2004 245747-2 7ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

Maria EdiNEia dE oliVEira 
rEGo 24/12/2008 57210806-

1 7ª UrE sErVENtE EXcElENtE

NailENE corrEa da silVa 23/12/2008 57210643-
1 1ª UrE sErVENtE EXcElENtE

Patricia da costa MoUra 03/07/2013 57224223-
2 UsE 8 ProfEssor classE ii EXcElENtE

PaUla aNdrEa do aMaral 
GoMEs 05/05/2003 5494575-3 7ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

PaUlo HENriQUE ViEira dE 
Barros 05/05/2003 5193320-2 7ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

raiMUNdo EdisoN dE 
soUsa 13/02/2004 54183886-

1 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

raiMUNdo NoNato BEZErra 
dE liMa 02/08/2007 5606730-3 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

rEGiNa dE soUsa liMa 16/07/2007 57190422-
1 7ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

rita dE cassia MENdEs 
cErQUEira 25/03/2014 5912053-1 UsE 8 ProfEssor classE i EXcElENtE

roBsoN JosE da costa 
araUJo 01/12/2011 5896608-1 1ª UrE sErVENtE EXcElENtE

rosilEia fErrEira silVa 
sarMENto 13/02/2004 5801257-2 1ª UrE ProfEssor classE ii EXcElENtE

rosiNEtE fErrEira lUZ 
GoNcalVEs 19/06/2013 5906046-1 UsE 8 ProfEssor classE ii EXcElENtE

sErGio MariNHo dE 
MiraNda 19/07/2007 57189892-

1 1ª UrE ProfEssor classE i BoM

sHirlENE dos saNtos 
GoMEs 29/12/2008 57210634-

1 1ª UrE sErVENtE EXcElENtE

silVaNa Mara dE MElo PaEs 19/11/2008 5750296-2 1ª UrE EsPEcialista EM EdUca-
cao classE ii EXcElENtE

siMEi GoMEs da silVa 29/12/2008 57210745-
1 1ª UrE ViGia EXcElENtE

sYdNEY silVa dos saNtos 30/04/2003 5268001-2 7ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE
tErEZiNHa dE JEsUs dE 

soUsa loBato 09/11/2010 57233923-
1 3ª UrE EsPEcialista EM EdUca-

cao classE i BoM

UENdY oliVEira fEitosa 24/06/2013 57219168-
2 UsE 8 ProfEssor classE ii EXcElENtE

VaNdErsoN rodriGUEs 
corrEa 14/05/2009 57217011-

1 3ª UrE ViGia BoM

WaldilENE iracEMa Mari-
NHo VElasco MorEttE 19/10/2004 5844177-2 1ª UrE ProfEssor classE i EXcElENtE

ZUlMira costa da silVa 07/11/2008 57210128-
1 1ª UrE EsPEcialista EM EdUca-

cao classE ii EXcElENtE

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo dE PEssoas, 28  dE JUNHo dE 2021.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 673373

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria Nº 064/2021-cPsP
término de vínculo: 01/05/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNtoNio Marcos oliVEira dE alMEida
cargo: Vigia
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria Nº 065/2021-cPsP
término de vínculo: 24/05/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: MarlENE BarBosa MiraNda
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria Nº 066/2021-cPsP
término de vínculo: 03/02/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: NEYla fraNciaNNE dE MENEZEs GoMEs totH
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria Nº 067/2021-cPsP
término de vínculo: 03/02/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: lUisa MorEira do NasciMENto
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria Nº 068/2021-cPsP
término de vínculo: 03/02/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Maria lUZia QUEiroZ da silVa
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
ato: Portaria Nº 069/2021-cPsP
término de vínculo: 28/02/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNa Maria PErEira daMascENo
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs
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ato: Portaria Nº 070/2021-cPsP
término de vínculo: 01/06/2021
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: cliZaNa PErEira GoNcalVEs
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MartiNs

Protocolo: 673830

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: aUrEa cElia frota MoNtEiro do aMaral
coNcEssao: 16 dias
PEriodo: 19/04/21 a 04/05/21
MatricUla: 57209536 carGo: EsPEc EdUc
lotaÇÃo: EE MadrE iMacUlada/saNtarEM
laUdo MEdico: 163/2021
NoME: daYaNE doria carValHo rEis
coNcEssao: 15 dias
PEriodo: 26/04/21 a 10/05/21
MatricUla: 57216617/2 carGo: sErVENtE
lotaÇÃo: EE rUi BarBosa/tUcUrUi
laUdo MEdico: 1603/2021
NoME: EliaNa Patricia saNtos sardiNHa
coNcEssao: 31 dias
PEriodo: 19/04/21 a 19/05/21
MatricUla: 51855867/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE s raiMUNdo NoNato/saNtarEM
laUdo MEdico: 171/2021
NoME: EliUdE raMos riBEiro da silVa
coNcEssao: 31 dias
PEriodo: 19/04/21 a 19/05/221
MatricUla: 57229815/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE Maria JacoB/itaitUBa
laUdo MEdico: 159/2021
NoME: GErsoN da costa oliVEira
coNcEssao: 91 dias
PEriodo: 16/04/21 a 15/07/21
MatricUla: 54196038/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE carMiNa GoMEs/s fEliX XiNGU
laUdo MEdico: 162/2021
NoME: GlaUcE dE Marilia da rocHa tocaNtiNs
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 17/12/20 a 16/03/21
MatricUla: 5565154/1 carGo: EsPEc EdUc
lotaÇÃo: Erc fraNcisca raMos/Baiao
laUdo MEdico: 23/2021
NoME: Maria ValdEli Portal dE Brito
coNcEssao: 32 dias
PEriodo: 29/03/21 a 29/04/21
MatricUla: 57214992/1 carGo: MErENdEira
lotaÇÃo: EE alVaro silVEira/saNtarEM
laUdo MEdico: 158/2021
NoME: MaYara EWEllYN sa MaXiMiNo
coNcEssao: 64 dias
PEriodo: 28/04/21 a 30/06/21
MatricUla: 57188938/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE PliNio PiNHEiro/MaraBa
laUdo MEdico: 12563/2021
NoME: rafaEl MaciEl dE MoUra
coNcEssao: 31 dias
PEriodo: 20/04/21 a 20/05/21
MatricUla: 5715474/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE Maria cErQUEira/itaitUBa
laUdo MEdico:  168/2021
NoME: soNia rosa dos saNtos
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 20/04/21 a 19/05/21
MatricUla: 54192063/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE rUi BarBosa/tUcUrUi
laUdo MEdico: 1606/2021

Protocolo: 673614
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: carMEN cEliNa BittENcoUrt silVa
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 12/04/21 a 10/06/21
MatricUla: 5441811/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE raiMUNdo soUZa/tUcUrUi
laUdo MEdico: 1599/2021
NoME: EdNa Maria MEdEiros dE alMEida
coNcEssao: 121 dias
PEriodo: 19/04/21 a 17/08/21
MatricUla: 57212407/1 carGo: EsPEc EdUc
lotaÇÃo: EE s fEliPE/saNtarEM
laUdo MEdico: 152/2021
NoME: fraNcisco BorGEs liMa
coNcEssao: 178 dias
PEriodo: 11/04/21 a 05/10/21

MatricUla: 54180601/2  carGo: Prof
lotaÇÃo: EE ElZa daNtas/s doMiNGos araGUaia
laUdo MEdico: 12564/2021
NoME: GEorGE carValHo alMEida
coNcEssao: 45 dias
PEriodo: 24/04/21 a 07/06/21
MatricUla: 57205410/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE lUiZ GUalBErto PiMENtEl/ s ElisEU
laUdo MEdico: 12562/2021
NoME: iNErEE PaiVa GalVao rodriGUEs
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 06/04/21 a 04/07/21
MatricUla: 54197513/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: 16ª UrE/tUcUrUi
laUdo MEdico: 1591/2021
NoME: iraildEs soUsa da silVa
coNcEssao: 122 dias
PEriodo: 01/05/21 a 30/08/21
MatricUla: 57210411/1 carGo: sErVENtE
lotaÇÃo: EE aNiZio tEiXEira/MaraBa
laUdo MEdico: 12565/2021
NoME: oriEta Maia oliVEira
coNcEssao: 179 dias
PEriodo: 11/05/21 a 05/11/21
MatricUla: 54182857/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: 4ª UrE/MaraBa
laUdo MEdico: 12566/2021
NoME: roNiZE da silVa E silVa
coNcEssao: 65 dias
PEriodo: 28/03/21 a 31/05/21
MatricUla: 5819814/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE BENicio loPEs/castaNHal
laUdo MEdico: 205486a/1

Protocolo: 673612

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

errata
Portaria Nº 005521/2021 - saGeP de 23/06/2021
oNde se LÊ: 01/03/2021 a 27/02/2025
Leia-se: 01/07/2021 a 29/06/2025

Protocolo: 673765
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 005522/2021 - saGeP de 23/06/2021
ProrroGar a licENÇa Para ParticiPar do cUrso dE doUtorado EM 
EdUcaÇÃo Na UNiVErsidadE fEdEral do Pará, do(a) sErVidor(a) 
BrUNo daNiEl MoNtEiro PalHEta, MatrÍcUla Nº 5897851-1, ProfEs-
sor classE i, lotado(a) No(a) diVisÃo dE lEGislaÇÃo E ENQUa-
draMENto, No MUNicÍPio dE BElÉM, No PErÍodo dE 31/07/2021 a 
30/07/2022

Protocolo: 673784
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 005602/2021 - saGeP de 28/06/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParticiPar do cUrso dE doUtorado EM 
HistÓria social da aMaZÔNia, Na UNiVErsidadE fEdEral do Pará, 
No PErÍodo dE 18/01/2021 a 16/03/2022, a(o) sErVidor(a) MicHElE 
rocHa da silVa, MatrÍcUla Nº 5840759-2, ProfEssor classE iii, 
lotado(a) No(a) diVisÃo dE lEGislaÇÃo E ENQUadraMENto, No MU-
NicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 673804

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 89/2021 - saLe|sedUc
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula n.º 5946232/1, 
cPf: 327.791.192.68, para atuar como Gestor do contrato Público nº 
055|2021, celebrado entre a sEdUc e a empresa Guedes & rezende Enge-
nharia ltda (cNPJ: 08.731.715/0001-26), que tem por objeto a reforma 
da EEEfM José alves Maia (Belém/Pa).
art. 2º - designar o servidor Mário dos santos Pinto, inscrito na Matrícula 
nº 57213116-1, cPf: 023.642.412-15, para atuar como fiscal de Execução 
do contrato Público nº 055|2021, celebrado entre a sEdUc e a empresa 
Guedes & rezende Engenharia ltda (cNPJ: 08.731.715/0001-26), que 
tem por objeto a reforma da a EEEfM José alves Maia (Belém/Pa).
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 22/06/2021.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - seduc

Protocolo: 673860
Portaria N.º 088/2021 - saLe|sedUc
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula n.º 5946232/1, 
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cPf: 327.791.192.68, para atuar como Gestor do contrato Público nº 
049|2021, celebrado entre a SEDUC e a empresa Infinity Engenharia 
ltda (cNPJ: 17.630.678/0001-50), que tem por objeto a reforma da EEE-
fM Maria da conceição Malheiros (irituia/Pa).
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da silva Junior, 
inscrito na Matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar 
como fiscal de Execução do contrato Público nº 049|2021, celebrado entre 
a SEDUC e a empresa Infinity Engenharia LTDA (CNPJ: 17.630.678/0001-
50), que tem por objeto a reforma da a EEEfM Maria da conceição Malhei-
ros (irituia/Pa).
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 15/06/2021.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - seduc

Protocolo: 673858
Portaria N.º 090/2021 - saLe|sedUc
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bittar, matrícula n.º 5946232-
1, cPf: 327.791.192-68, para atuar como Gestor do contrato Público N.º 
019|2020, celebrado entre a seduc e a Empresa l. c. construtora Eire-
li (cNPJ: 29.708.215/0001-43), que tem por objeto a reforma da EEEf. 
Padre dubois, no município de salinópolis/Pa.
art. 2º - designar o servidor Pedro Henrique simão de Moura, matrícula 
n.º 80845415/2, cPf: 613.928.632-87, para atuar como fiscal de Execu-
ção do contrato Público N.º 019|2020, seduc e a Empresa l. c. constru-
tora Eireli (cNPJ: 29.708.215/0001-43), que tem por objeto a reforma da 
EEEf. Padre dubois, no município de salinópolis/Pa.
art. 3º - Esta Portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 01/06/2021.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - seduc

Protocolo: 673863

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 645355
10º termo aditivo ao contrato de locação nº 004/2011 – sEdUc/ raimundo 
roberto cardoso Melo
onde se Lê
objeto do aditivo: prorrogação de vigência do contrato original
Leia-se:
Objeto do aditivo: alterar o valor mensal justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogação de vigência do contrato original
Valor mensal: r$ 9.822,29
Publicado no doE de nº 34.558 em 20/04/2021
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 673546

.

.

coNtrato
.

contrato: 054/2021
objeto do contrato: fornecimento de água mineral natural (garrafão e 
caixa).
Pregão Eletronico dGl/srP. Nº 012/2020 - sEPlad
Valor Global: r$ 8.488,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 – Produto: 2795 – funcional Programática: 16101.12.122.1297 
– Projeto atividade: 8338. – Natureza de despesa: 3390.39.
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: lottus comercio de alimentos e Bebidas Eireli, empresa esta-
belecida, com sede Psg Paulo assunção, nº 10 B, cEP: 67.125-220 , icuí 
Guajará, ananindeua/Pa
foro: Belém
data de assinatura: 28/06/2021
Vigência: 28/06/2021 a 27/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 673412

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4
contrato: 014/2016
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EEEf Nossa 
senhora das Graças em Belém/Pa
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência do contrato original.
dispensa de licitação: 020/2016 -Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.361.1509 

– Projeto atividade: 8904. – 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: Jonil Wanderley Holanda, cPf nº 001.202.602-63, residente e 
domiciliado na tv. castelo Branco, 1586, cEP 66.063-080, são Braz, Be-
lém/Pa.
data de assinatura: 29/06/2021
Vigência: 05/08/2021 a 04/08/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 673556
termo aditivo: 11
contrato: 003/2010
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EEEf. Gon-
çalves dias em ananindeua/Pa
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogar a vigência do contrato original.
Valor mensal: r$ 6.452,92
dispensa de licitação: 040/2009-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – 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.
locadora: rosa Barbosa lima, cPf: nº 137.430.822-68 residente e domi-
ciliada na rua 02 de Junho, al Gabriela Bittencourt, nº 07, cEP: 67.033-
215, ananindeua /Pa.
data de assinatura: 29/06/2021
Vigência: 01/08/2021 a 31/07/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 673557
termo aditivo: 7
contrato: 353/2017
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar, 
visando atender as necessidades da sEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar o valor mensal do contrato, perfazendo o 
valor de r$ 53.329,78 (cinquenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais 
e sessenta e oito centavos), considerando o reequilíbrio econômico-finan-
ceiro, justificado por acordos firmados, interposto pela Convenção Coletiva 
de trabalho 2021/2022 - sEac X siNElPa
Pregão Eletrônico srP nº 006/2018 - Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
* fonte 0102006360. Produto: 2227. ação: 232325. funcional Programá-
tica: 16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3390.37.
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
Contratada: LG Serviços Profissionais Eireli, com CNPJ Nº 06.028.733/0001-
10, com sede na tv. são sebastião, nº 888, cEP: 66.123-620, sacramenta, 
Belém/Pa.
data de assinatura: 28/06/2021
Vigência: a partir de 01/01/2021
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/ secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 673431
termo aditivo: 9
contrato: 059/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços para manipulação, preparo e 
distribuição de alimentação escolar nas unidades escolares, visando aten-
der as necessidades da sEdUc.
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original, por mais 12 
(doze) meses.
Pregão Eletrônico srP nº 006/2016-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006360 - Produto: 2227 – função Programática: 
16101.12.362.1506 – Projeto atividade: 8906 – Natureza de despesa: 
3390.37
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: diamond serviços de limpeza e Mão de obra Eireli, com cNPJ 
nº 08.538.011/0001-31, com sede na Passagem dalva, nº 505, cEP: 
66.615-080, Marambaia, Belém/Pa.
data de assinatura: 28/06/2021
Vigência: 19/07/2021 a 18/07/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/ secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 673439
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termo aditivo: 9
contrato: 031/2013
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EEEf santa 
teresinha - Bragança /Pa.
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal do contrato original justificado 
pelo reajuste do iPca, bem como prorrogar sua vigência.
Valor mensal: r$ 33.970,15
dispensa de licitação: 039/2013-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.39.
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.
locadora: Entidade Missionárias de santa teresinha, cNPJ nº 
05.321.872/0001-75,com sede na av. Marechal floriano Peixoto, 1848, 
centro, cEP 68.600-000, Bragança/Pa
data de assinatura: 29/06/2021
Vigência: 31/07/2021 a 30/07/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 673549

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48326/2021
oBJEtiVo: Viagem para entrega de materiais com recursos do tesouro na 
EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no Município de capitão Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia MariNHo PErEira
MatrÍcUla: 6400388  cPf: 20788274287
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE sErV. GErais a / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673660
Portaria de diarias No. 48316/2021
oBJEtiVo: realizar o translado das técnicas que irão fazer atendimento 
nas escolas com atividades remotas, busca ativa e levantamento das ne-
cessidades das Escolas de Ensino Médio em tempo integral.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 01/07/2021 - 01/07/2021 Nº diárias: 0
ViGia / sao caEtaNo dE odiVElas / 01/07/2021 - 02/07/2021 Nº di-
árias: 1
sao caEtaNo dE odiVElas / BElEM / 02/07/2021 - 02/07/2021 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 araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673654
Portaria de diarias No. 48354/2021
oBJEtiVo: levantamento para formalização de orçamento de manutenção 
e prevenção na EEEM PaPa PaUlo Vi (Novo repartimento) e EEEM dom 
José Elias chaves (Pacajá) .
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVo rEPartiMENto / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº diárias: 0
NoVo rEPartiMENto / PacaJa / 28/06/2021 - 30/06/2021 Nº diárias: 2
PacaJa / BElEM / 30/06/2021 - 01/07/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: JoilsoN dE oliVEira silVa
MatrÍcUla: 5954624  cPf: 00453723306
carGo/fUNÇÃo:GErENtE / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673643
Portaria de diarias No. 48328/2021
oBJEtiVo: conduzir servidores que vão proceder a entrega de materiais 
com recursos do tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no 
Município de capitão Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE GUilHErME araUJo sarraf
MatrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo: Escr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673665
Portaria de diarias No. 48361/2021
OBJETIVO: Viagem para realizar fiscalização da obra de reforma da EEEM 
Padre José Nocolino de souza, localizada no Município de oriximiná/Pa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 30/06/2021 - 30/06/2021 Nº diárias: 0
saNtarEM / oriXiMiNa / 30/06/2021 - 01/07/2021 Nº diárias: 1
oriXiMiNa / saNtarEM / 01/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 1
saNtarEM / BElEM / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0.5

NoME: faEK PEdro KHoUrY NEto
MatrÍcUla: 628654 cPf: 15254356200
carGo/fUNÇÃo:Escr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673678
Portaria de diarias No. 48364/2021
oBJEtiVo: MEMo. 747/2021 Pad Nº153/2018 UrE 21ª- ParaUaPEBas 
MUNicÍPio: ParaUaPEBas.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBas / 28/06/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 4
ParaUaPEBas / BElEM / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira
MatrÍcUla: 454745  cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:aGENtE adMiNistratiVo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673685
Portaria de diarias No. 48325/2021
oBJEtiVo: Viagem para entrega de materiais com recursos do tesouro na 
EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no Município de capitão Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: artUr tEiXEira ViVas filHo
MatrÍcUla: 57202599  cPf: 34300813604
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673750
Portaria de diarias No. 48366/2021
oBJEtiVo: MEMo. 747/2021 Pad Nº153/2018 UrE 21ª- ParaUaPEBas 
MUNicÍPio: ParaUaPEBas.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBas / 28/06/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 4
ParaUaPEBas / BElEM / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria da Gloria dE soUZa BorGEs
MatrÍcUla: 5890910  cPf: 58405658220
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673724
Portaria de diarias No. 48365/2021
oBJEtiVo: MEMo. 747/2021 Pad Nº153/2018 UrE 21ª- ParaUaPEBas 
MUNicÍPio: ParaUaPEBas.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBas / 28/06/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 4
ParaUaPEBas / BElEM / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia das Gracas caNtao siMoEs
MatrÍcUla: 57229140  cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673712
Portaria de diarias No. 48258/2021
oBJEtiVo: realizar o translado dos técnicos que irão fazer visita técnica de 
assessoramento sobre a busca ativa escolar dos alunos da rede Estadual 
de Ensino.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
caPaNEMa / saliNoPolis / 22/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 1
saliNoPolis / BElEM / 23/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Marco aNtoNio caMPos da coNcEicao
MatrÍcUla: 57232093  cPf: 29777127200
carGo/fUNÇÃo:Motorista / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 674013
Portaria de diarias No. 48260/2021
oBJEtiVo: realização de visita técnica de assessoramento sobre a busca 
ativa escolar dos alunos da rede Estadual de Ensino.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
caPaNEMa / saliNoPolis / 22/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 1
saliNoPolis / BElEM / 23/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Hilda caroliNa dE soUZa cUNHa
MatrÍcUla: 57210150  cPf: 27866408220
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 674005
Portaria de diarias No. 48080/2021
oBJEtiVo: fiscalização de obras na Escola tecnológica (Xinguara) e levan-
tamento do estado físico e elétrica referente a ata de transformadores das 
EEEM acir de Jesus Barros e EEEM anizio teixeira (Marabá) .
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / XiNGUara / 22/06/2021 - 24/06/2021 Nº diárias: 2
XiNGUara / BElEM / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: WaNdErsoN riBEiro dE liMa
MatrÍcUla: 57221038  cPf: 63635321249
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carGo/fUNÇÃo:tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / atiV Ni-
VEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673999
Portaria de diarias No. 48187/2021
oBJEtiVo: aValiaÇÃo dE BENs iNsErVÍVEis Para dEsfaZiMENto E 
iNVENtário das UNidadEs dE ENsiNo rEaliZar toMBaMENto dE 
MatEriais rEfErENtE aP ProGraMa diNHEiro dirEto Na Escola 
(PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das sENHas dos GEstorEs.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaEtEtUBa / 21/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 4
aBaEtEtUBa / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE Maria rodriGUEs riBEiro
MatrÍcUla: 942049  cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673984
Portaria de diarias No. 48082/2021
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem fiscalização de 
obras na Escola tecnologica (Xinguara) e levantatamento elétrico referente 
a ata de manutenção das EEEM acir de Jesus Barros e EEEM anizio teixiera 
(Marabá).
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / XiNGUara / 22/06/2021 - 24/06/2021 Nº diárias: 2
XiNGUara / BElEM / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: KlEBEr dE oliVEira MarQUEs
MatrÍcUla: 5900228  cPf: 63413256220
carGo/fUNÇÃo:Motorista / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673974
Portaria de diarias No. 48160/2021
oBJEtiVo: realizar tombamento, assinatura no termo de movimentação 
de bens móveis, e recebimento eletrônico no sisPat/WEB, referente aos 
materiais entregues (contrato 097/2020 - ffN forNaZari) EEEfM GoV. 
alMir GaBriEl, EEEfM Prof. NElsoN dos PraZErEs, EEEM irMÃ laU-
ra dE MartiNs E EEEM Eldorado.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa dos caraJas / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
caNaa dos caraJas / cUrioNoPolis / 22/06/2021 - 22/06/2021 Nº 
diárias: 0
cUrioNoPolis / Eldorado dos caraJas / 22/06/2021 - 25/06/2021 
Nº diárias: 3
Eldorado dos caraJas / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: PaUlo sErGio alcaNtara fraNco
MatrÍcUla: 303712  cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE rEf. i / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673944
Portaria de diarias No. 48205/2021
oBJEtiVo: aValiaÇÃo dE BENs iNsErVÍVEis Para dEsfaZiMENto E 
iNVENtário das UNidadEs dE ENsiNo rEaliZar toMBaMENto dE 
MatEriais rEfErENtE aP ProGraMa diNHEiro dirEto Na Escola 
(PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das sENHas dos GEstorEs.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / PriMaVEra / 21/06/2021 - 21/06/2021 Nº diárias: 0
PriMaVEra / QUatiPUrU / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
QUatiPUrU / PEiXE-Boi / 22/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 1
PEiXE-Boi / oUrEM / 23/06/2021 - 24/06/2021 Nº diárias: 1
oUrEM / NoVa tiMBotEUa / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1
NoVa tiMBotEUa / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNda saNtos corrEa
MatrÍcUla: 345652  cPf: 14211599291
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673961
Portaria de diarias No. 48278/2021
oBJEtiVo: coNdUZir os tÉcNicos da drti Para rEaliZarEM fisca-
liZaÇÃo da oBra da Escola da coMUNidadE da faZENda - coNV. 
265/2018 (colarEs).
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / colarEs / 22/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 0
colarEs / BElEM / 22/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GidEoN taVarEs dias
MatrÍcUla: 182583
cPf: 15827054291
carGo/fUNÇÃo:Motorista / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 674073
Portaria de diarias No. 48275/2021
OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para realizar fiscalização de obras 
para reforma na EEEfM santa rosa (Vigia) .
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 21/06/2021 - 21/06/2021 Nº diárias: 0
ViGia / BElEM / 21/06/2021 - 21/06/2021 Nº diárias: 0.5

NoME: GidEoN taVarEs dias
MatrÍcUla: 182583  cPf: 15827054291
carGo/fUNÇÃo:Motorista / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 674086
Portaria de diarias No. 48259/2021
oBJEtiVo: realização de visita técnica de assessoramento sobre a busca 
ativa escolar dos alunos da rede Estadual de Ensino.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
caPaNEMa / saliNoPolis / 22/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 1
saliNoPolis / BElEM / 23/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Katia cilENE taBosa MorEira
MatrÍcUla: 54193890  cPf: 70914869272
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 674047
Portaria de diarias No. 48261/2021
oBJEtiVo: realização de visita técnica de assessoramento sobre a busca 
ativa escolar dos alunos da rede Estadual de Ensino.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 21/06/2021 - 21/06/2021 Nº diárias: 0
BraGaNca / VisEU / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
VisEU / tracUatEUa / 22/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 1
tracUatEUa / BElEM / 23/06/2021 - 24/06/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: adalBErto dos rEis PiMENtEl JUNior
MatrÍcUla: 778583  cPf: 12698970200
carGo/fUNÇÃo:Escr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 674056
Portaria de diarias No. 48262/2021
oBJEtiVo: realização de visita técnica de assessoramento sobre a busca 
ativa escolar dos alunos da rede Estadual de Ensino.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 21/06/2021 - 21/06/2021 Nº diárias: 0
BraGaNca / VisEU / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
VisEU / tracUatEUa / 22/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 1
tracUatEUa / BElEM / 23/06/2021 - 24/06/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: laZilda coNcEicao loBato rEis
MatrÍcUla: 5437091  cPf: 14043971249
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 674027
Portaria de diarias No. 48334/2021
oBJEtiVo: conduzir servidores que vão proceder a entrega de materiais 
com recursos do tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no 
Município de capitão Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 28/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 29/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE castro MascarENHas
MatrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673865
PPortaria de diarias No. 48335/2021
oBJEtiVo: conduzir servidores que vão proceder a entrega de materiais 
com recursos do tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no 
Município de capitão Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 28/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 29/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio oliVEira NEGrEiros
MatrÍcUla: 942073  cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673877
Portaria de diarias No. 48332/2021
oBJEtiVo: Viagem para proceder a entrega de materiais com recursos do 
tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no Município de capitão 
Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 28/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 29/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cloVis Bastos dE liMa
MatrÍcUla: 756822  cPf: 15935787253
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE rEf. i / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673861
Portaria de diarias No. 48330/2021
oBJEtiVo: Viagem para proceder a entrega de materiais com recursos do 
tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no Município de capitão 
Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
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BElEM / caPitao Poco / 28/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 29/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HElio da silVa saraiVa
MatrÍcUla: 5468965  cPf: 14894980282
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673844
Portaria de diarias No. 48337/2021
oBJEtiVo: Viagem para proceder a entrega de materiais com recursos do 
tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no Município de capitão 
Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 01/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cloVis Bastos dE liMa
MatrÍcUla: 756822  cPf: 15935787253
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE rEf. i / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673852
Portaria de diarias No. 48336/2021
oBJEtiVo: Viagem para proceder a entrega de materiais com recursos do 
tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no Município de capitão 
Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 01/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 02/07/2021 - 02/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HElio da silVa saraiVa
MatrÍcUla: 5468965  cPf: 14894980282
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673849
Portaria de diarias No. 48229/2021
oBJEtiVo: coNdUZir sErVidorEs Para aValiaÇÃo dE BENs iNsEr-
VÍVEis Para dEsfaZiMENto E iNVENtário das UNidadEs dE ENsiNo 
rEaliZar toMBaMENto dE MatEriais rEfErENtE aP ProGraMa di-
NHEiro dirEto Na Escola (PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das sE-
NHas dos GEstorEs.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaEtEtUBa / 21/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 4
aBaEtEtUBa / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE Elias araUJo GaMa
MatrÍcUla: 761249 cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:Escr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673913
Portaria de diarias No. 48202/2021
oBJEtiVo: aValiaÇÃo dE BENs iNsErVÍVEis Para dEsfaZiMENto E 
iNVENtário das UNidadEs dE ENsiNo rEaliZar toMBaMENto dE 
MatEriais rEfErENtE aP ProGraMa diNHEiro dirEto Na Escola 
(PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das sENHas dos GEstorEs.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaEtEtUBa / 21/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 4
aBaEtEtUBa / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
MatrÍcUla: 941921  cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:EscrEV.datiloGrafo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673881
Portaria de diarias No. 48356/2021
oBJEtiVo: conduzir os técnicos da drti para realizarem levantamento 
para formalização de orçamento de manutenção e prevenção na EEEM 
PaPa PaUlo Vi (Novo repartimento) e EEEM dom José Elias chaves (Pa-
cajá) .
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / NoVo rEPartiMENto / 28/06/2021 - 28/06/2021 Nº diárias: 0
NoVo rEPartiMENto / PacaJa / 28/06/2021 - 30/06/2021 Nº diárias: 2
PacaJa / BElEM / 30/06/2021 - 01/07/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: Marco aNtoNio caMPos da coNcEicao
MatrÍcUla: 57232093  cPf: 29777127200
carGo/fUNÇÃo:Motorista / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673794
Portaria de diarias No. 48273/2021
oBJEtiVo: fiscalização de obras referente a reconstrução da EEEM dr. 
Gaspar Viana (Marabá) .
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 22/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 22/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: EdUardo dioNisio PaMPloNa da silVa JUNior
MatrÍcUla: 57211250  cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:ENG. ciVil / atiV NiVEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673786

Portaria de diarias No. 48273/2021
oBJEtiVo: fiscalização de obras referente a reconstrução da EEEM dr. 
Gaspar Viana (Marabá) .
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 22/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 22/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: EdUardo dioNisio PaMPloNa da silVa JUNior
MatrÍcUla: 57211250  cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:ENG. ciVil / atiV NiVEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673773
Portaria de diarias No. 48327/2021
oBJEtiVo: Viagem para entrega de materiais com recursos do tesouro na 
EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no Município de capitão Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: daMiao fErrEira do NasciMENto
MatrÍcUla: 941778  cPf: 33208174268
carGo/fUNÇÃo:EscrEV.datiloGrafo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673768
Portaria de diarias No. 48329/2021
oBJEtiVo: conduzir servidores que vão proceder a entrega de materiais 
com recursos do tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no 
Município de capitão Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio oliVEira NEGrEiros
MatrÍcUla: 942073  cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673829
Portaria de diarias No. 48331/2021
oBJEtiVo: Viagem para proceder a entrega de materiais com recursos do 
tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no Município de capitão 
Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 28/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 29/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: sEBastiao BraGa da silVa
MatrÍcUla: 941883  cPf: 14257394234
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673822
Portaria de diarias No. 48324/2021
oBJEtiVo: Viagem para entrega de materiais com recursos do tesouro na 
EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no Município de capitão Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HElio da silVa saraiVa
MatrÍcUla: 5468965  cPf: 14894980282
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673815
Portaria de diarias No. 48186/2021
oBJEtiVo: realizar o levantamento situacional e estrutural da EEEfM an-
tonio Batista Belo de carvalho, localizada no Município de santarém/Pa; 
organizar a logística de entrega de materiais permanentes, verificar os 
espaços e conduzir as autoridades durante a inauguração da referida insti-
tuição de ensino, prevista para o dia 22. 06. 2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM saNtarEM 17/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 6
saNtarEM BElEM 23/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BElMiro soarEs caMPElo NEto
cPf: 25410440200
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673809
Portaria de diarias No. 48333/2021
oBJEtiVo: Viagem para proceder a entrega de materiais com recursos do 
tesouro na EE Padre Vitalino Maria Vari, localizada no Município de capitão 
Poço.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 28/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 1
caPitao Poco / BElEM / 29/06/2021 - 29/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: artUr tEiXEira ViVas filHo
MatrÍcUla: 57202599  cPf: 34300813604
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673813
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Portaria de diarias No. 48203/2021
oBJEtiVo: aValiaÇÃo dE BENs iNsErVÍVEis Para dEsfaZiMENto E 
iNVENtário das UNidadEs dE ENsiNo rEaliZar toMBaMENto dE 
MatEriais rEfErENtE aP ProGraMa diNHEiro dirEto Na Escola 
(PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das sENHas dos GEstorEs.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / PriMaVEra / 21/06/2021 - 21/06/2021 Nº diárias: 0
PriMaVEra / QUatiPUrU / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
QUatiPUrU / PEiXE-Boi / 22/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 1
PEiXE-Boi / oUrEM / 23/06/2021 - 24/06/2021 Nº diárias: 1
oUrEM / NoVa tiMBotEUa / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1
NoVa tiMBotEUa / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HEliaNa dE fatiMa Maia MorEira
MatrÍcUla: 57202459  cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673921
Portaria de diarias No. 48207/2021
oBJEtiVo: coNdUZir sErVidorEs Para aValiaÇÃo dE BENs iNsEr-
VÍVEis Para dEsfaZiMENto E iNVENtário das UNidadEs dE ENsiNo 
rEaliZar toMBaMENto dE MatEriais rEfErENtE aP ProGraMa di-
NHEiro dirEto Na Escola (PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo das sE-
NHas dos GEstorEs.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / PriMaVEra / 21/06/2021 - 21/06/2021 Nº diárias: 0
PriMaVEra / QUatiPUrU / 21/06/2021 - 22/06/2021 Nº diárias: 1
QUatiPUrU / PEiXE-Boi / 22/06/2021 - 23/06/2021 Nº diárias: 1
PEiXE-Boi / oUrEM / 23/06/2021 - 24/06/2021 Nº diárias: 1
oUrEM / NoVa tiMBotEUa / 24/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 1
NoVa tiMBotEUa / BElEM / 25/06/2021 - 25/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: saMUEl fErrEira dE oliVEira
MatrÍcUla: 456535  cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 673937

.

.

oUtras MatÉrias
.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria coLetiVa Nº 117/2021 de 23/06/2021
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErVidorEs aBaiXo rEla-
cioNados, lotados Na EEEM aBraao siMao JatENE/caMEta.

MatrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
550728/1 rosilVa itaParica dE oliVEira 01/07/2021 30/07/2021 2021
5900733/1 rosilda Gaia dE frEitas 01/07/2021 30/07/2021 2021
73504052/1 sUZaNE dE frEitas alVEs 01/07/2021 30/07/2021 2021
57212135/1 BENEdita saraH MoraEs Baia 01/07/2021 30/07/2021 2021
57210272/1 Maria ValdiNa EstUMaNo raMos 01/07/2021 30/07/2021 2021
57218438/1 VaNEssa costa dE carValHo 01/07/2021 30/07/2021 2021
5902040/1 dEisE do socorro castro GoNÇalVEs 21/07/2021 03/09/2021 2021
5902839/1 alEXaNdrE MYcHEl salErariNo PaNtoJa 26/07/2021 08/09/2021 2021
6012353/1 Maria do socorro NEVEs Maia 02/08/2021 31/08/2021 2021

Portaria coLetiVa Nº 000120/2021 de 18/06/2021
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErVidorEs aBaiXo rEla-
cioNados, lotados Na EE JUlia PassariNHo/caMEta.

MatrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
57213962/1 BENEdito da silVa filHo 01/07/2021 30/07/2021 2021
57221171/2 cElEstiNo fErrEira GoNÇalVEs filHo 01/07/2021 14/08/2021 2021
57210243/1 clEidE do socorro Barradas GoNÇalVEs 01/07/2021 30/07/2021 2021
5900697/1 cristiaNE Maria fUrtado da costa 01/07/2021 30/07/2021 2021
552712/1 diNalVa da silVa cardoso 01/07/2021 30/07/2021 2021
6025595/2 doriVaN MartiNs ValENtE 01/07/2021 30/07/2021 2021
5712753/1 fraNciaNE oliVEira coNtENtE 01/07/2021 30/07/2021 2020
57211835/1 fraNciNalVa lEao BaliEiro 01/07/2021 30/07/2021 2021
57213285/1 GilMara cordoVil PrEstEs 01/07/2021 30/07/2021 2021
6011993/1 JoNHsoN aNdradE da rocHa 01/07/2021 30/07/2021 2021
57218435/1 lEidiaNE PErEira Baia 01/07/2021 30/07/2021 2021
6330452/1 MaNUEl riBaMar da silVa farias 01/07/2021 14/08/2021 2021
5842476/3 Maria WaNdErlEia assUNÇÃo caMariNHa 01/07/2021 14/08/2021 2021

Portaria Nº.: 5576/2021 de 24/06/2021
autorizar o afastamento no periodo de 05/07/2021 a 02/08/2021, a servi-
dora BarBara MilENE costa fortEs, matricula nº 57219847/5, coorde-
nador do Nucleo, lotada na corregedoria, nesta secretaria, para gozo (29) 
dias dE fErias residuais interropidas pela Portaria Nº 77/2021 de 
10/05/2021, publicada no Diario Oficial do Estado de 12/05/2021.
Portaria Nº.: 4990/2021 de 15/06/2021
Nome:irisMar silVa da PENHa
Matrícula:5717191/3Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paes de carvalho/Belém

Portaria Nº.: 4991/2021 de 15/06/2021
Nome:JosE aUGUsto dE Mira NoBrE
Matrícula:5941161/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Paes de carvalho/Belém
Portaria Nº.: 4992/2021 de 15/06/2021
Nome:MarlY da coNcEiÇÃo dE soUsa E silVa
Matrícula:6310591/4Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Mal cordeiro de farias/Belém
Portaria Nº.: 4993/2021 de 15/06/2021
Nome:GaBriEllE Vilar da silVa
Matrícula:5889684/1Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Mal cordeiro de farias/Belém
Portaria Nº.: 4994/2021 de 15/06/2021
Nome:claUdiNEa lUViNa da coNcEiÇÃo oKaBE
Matrícula:5901593/1Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE Mal cordeiro de farias/Belém
Portaria Nº.: 4995/2021 de 15/06/2021
Nome:MariZEtE GoMEs dE soUZa
Matrícula:516864/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Mal cordeiro de farias/Belém
Portaria Nº.: 4996/2021 de 15/06/2021
Nome:ElZa Maria coElHo VErdErosa
Matrícula:490350/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Mal cordeiro de farias/Belém
Portaria Nº.: 4997/2021 de 15/06/2021
Nome:WilliaM fErNaNdEs silVa
Matrícula:57212817/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Mal cordeiro de farias/Belém
Portaria Nº.: 4998/2021 de 15/06/2021
Nome:VaGNEr dE JEsUs rodriGUEs dE rodriGUEs
Matrícula:57213026/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Mal cordeiro de farias/Belém
Portaria Nº.: 4999/2021 de 15/06/2021
Nome:WaNdEr lUiZ lisBoa MarQUEs
Matrícula:57212552/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Mal cordeiro de farias/Belém
Portaria Nº.: 5000/2021 de 15/06/2021
Nome:JosE claUdio da GaMa rodriGUEs
Matrícula:5941337/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf lindanor celina cascha/Belém
Portaria Nº.: 5001/2021 de 15/06/2021
Nome: raiMUNda HildEtE soUsa Brito
Matrícula:5335400/2Período:19/08 a 02/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf lindanor celina cascha/Belém
Portaria Nº.: 5002/2021 de 15/06/2021
Nome:MaYcoN rafaEl silVa dE oliVEira
Matrícula:5941470/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf lindanor celina cascha/Belém
Portaria Nº.: 5003/2021 de 15/06/2021
Nome:lUciMar GUiMaraEs oliVEira silVa
Matrícula:57211336/1Período:09/08 a 07/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (soUsa)/Belém
Portaria Nº.: 5004/2021 de 15/06/2021
Nome:laZaro taVarEs saNtos
Matrícula:57210493/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (soUsa)/Belém
Portaria Nº.: 5005/2021 de 15/06/2021
Nome:cristiaNE dE fatiMa crUZ dE sENa
Matrícula:5901284/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf são Joao Batista/Belém
Portaria Nº.: 5006/2021 de 15/06/2021
Nome:EdsoN silVa MacHado
Matrícula:6016693/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf são Joao Batista/Belém
Portaria Nº.: 5007/2021 de 15/06/2021
Nome:larissa dE soUZa dUartE
Matrícula:57212372/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf santa luiza de Marilac/Belém
Portaria Nº.: 5008/2021 de 15/06/2021
Nome:carlos alBErto GoMEs PiNHEiro
Matrícula:5942309/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf santa luiza de Marilac/Belém
Portaria Nº.: 5009/2021 de 15/06/2021
Nome:osMariNa ViaNa saNtos silVa
Matrícula:57216330/1Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf santa luiza de Marilac/Belém
Portaria Nº.: 5010/2021 de 15/06/2021
Nome:NElsoN dE MElo riBEiro
Matrícula:466603/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf santa luiza de Marilac/Belém
Portaria Nº.: 5011/2021 de 15/06/2021
Nome:GisEllE MoUra cardoso
Matrícula:5901725/1Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci
Portaria Nº.: 5012/2021 de 15/06/2021
Nome:Joao assUNÇÃo da silVa JUNior
Matrícula:57214603/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci
Portaria Nº.: 5013/2021 de 15/06/2021
Nome:sEBastiaNa VEracY dE oliVEira PErEira
Matrícula:5901624/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM almirante Joao faria de lima/Belém
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Portaria Nº.: 5014/2021 de 15/06/2021
Nome:JaNEtE BENJaMiN
Matrícula:5353106/3Período:20/08 a 03/10/21 Exercício:2020
Unidade:EE Paulo Maranhão/Belém
Portaria Nº.: 5015/2021 de 15/06/2021
Nome:EliZaMar saNtos dE alMEida
Matrícula:5942199/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Waldomiro rodrigues de oliveira/Belém
Portaria Nº.: 5016/2021 de 15/06/2021
Nome:MiriaM lEao coNcEiÇÃo MiraNda
Matrícula:5890904/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria Nº.: 5017/2021 de 15/06/2021
Nome:Katia cilENE do EsPirito saNto oliVEira
Matrícula:5942137/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Padre Jose Gismont/Belém
Portaria Nº.: 5018/2021 de 15/06/2021
Nome:alEssaNdro saNtos corrEa
Matrícula:5901261/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Novo Horizonte/ananindeua
Portaria Nº.: 5019/2021 de 15/06/2021
Nome:adriaNa loBato dos saNtos
Matrícula:5901259/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria Nº.:5046/2021 de 16/06/2021
Nome:MarcElo Barros fErrEira
Matrícula:5892936/2Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEf. Pratinha ii/Belém
Portaria Nº.:5073/2021 de 16/06/2021
Nome:Elisa claUdEtE sErrÃo riBEiro
Matrícula:57190910/2Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE. luiz Nunes direito/ananindeua
Portaria Nº.:5074/2021 de 16/06/2021
Nome:ciNdY NasciMENto GoNZaGa
Matrícula:5891254/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEf. Madre Zarife sales/Belém
Portaria Nº.:5072/2021 de 16/06/2021
Nome:cristiaNE MarQUEs dias GoNÇalVEs
Matrícula:5901053/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.João carlos Batista/ananindeua
Portaria Nº.:5071/2021 de 16/06/2021
Nome:rita Maria alMEida dE Barros
Matrícula:57212071/Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.tiradentes/Belém
Portaria Nº.:5070/2021 de 16/06/2021
Nome:Maria iracEMa sErrÃo dE QUEiroZ
Matrícula:6316328/2Período:16/08 à 29/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.ramiro olavo r.de castro/ananindeua
Portaria Nº.:5069/2021 de 16/06/2021
Nome:rosiaNE BarBosa fErrEira
Matrícula:5484030/2Período:03/08 à 16/09/21Exercício:2021
Unidade:EE. rui Paranatinga Barata/Belém
Portaria Nº.:5068/2021 de 16/06/2021
Nome:EstEr oliVEira dos saNtos
Matrícula:5942023/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Paracury ii/icoaraci
Portaria Nº.:5067/2021 de 16/06/2021
Nome:ciNtHYa BorGEs dE cristo
Matrícula:5901049/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Nair Zahluth/ananindeua
Portaria Nº.:5066/2021 de 16/06/2021
Nome:soraYa PaUla fraNciNEtH soUZa coUtiNHo
Matrícula:57218037/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Nossa senhora do carmo/Belém
Portaria Nº.:5065/2021 de 16/06/2021
Nome:lUiZ sErGio soarEs arGolo JUNior
Matrícula:57224098/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.José alves Maia/Belém
Portaria Nº.:5064/2021 de 16/06/2021
Nome:EdilsoN da silVa rocHa
Matrícula:192554/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:Ut.Yolanda Martins/Belém
Portaria Nº.:5063/2021 de 16/06/2021
Nome:odaZilMa rodriGUEs riBEiro
Matrícula:5891503/1Período:04/08 à 02/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Visconde de souza franco/Belém
Portaria Nº.:5062/2021 de 16/06/2021
Nome:NilcElENE saNtos fErNaNdEs
Matrícula:5901490/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE;Jaderlandia/ananindeua
Portaria Nº.:5061/2021 de 16/06/2021
Nome:liliaNE dE frEitas Blasco MaldoNado
Matrícula:5754941/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2020
Unidade:c.de Educ.de Jov.e ad.Prof.luiz octavio Per/Belém
Portaria Nº.:5060/2021 de 16/06/2021
Nome:aNa clEidE iUco
Matrícula:57220305/1Período:23/08 à 06/10/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.luiza de Barros Pires/Mosqueiro
Portaria Nº.:5059/2021 de 16/06/2021
Nome:KEMila frEitas loPEs
Matrícula:5901634/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Presid.tancredo de almeida Neves/ananindeua

Portaria Nº.:5058/2021 de 16/06/2021
Nome:aNa sHirlEY raMos saNtos
Matrícula:5894905/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2020
Unidade:EEEf.santa luiza de Marilac/Belém
Portaria Nº.:5057/2021 de 16/06/2021
Nome:aNtoNio carlos MorEira PaMPloNa
Matrícula:57210966/2Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Joaquim Viana/ananindeua
Portaria Nº.:5056/2021 de 16/06/2021
Nome:raiMUNda NorMa da silVa
Matrícula:5273056/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof.Joaquim Viana/ananindeua
Portaria Nº.:5055/2021 de 16/06/2021
Nome:ElisaNGEla fErrEira dE soUsa
Matrícula:57189569/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof.rosalina da silva cruz/Belém
Portaria Nº.:5054/2021 de 16/06/2021
Nome:aNa lUcia BErtolo MacEdo
Matrícula:57212427/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.rosalina da silva cruz/Belém
Portaria Nº.:5053/2021 de 16/06/2021
Nome:MaUricElia silVa Barros liMa
Matrícula:5558581/2Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2020
Unidade:EE.Prof.José Valente ribeiro/ananindeua
Portaria Nº.:5052/2021 de 16/06/2021
Nome:carla Patricia daNtas rocHa
Matrícula:57216205/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.José Valente ribeiro/ananindeua
Portaria Nº.:5051/2021 de 16/06/2021
Nome:daVi JosUE fErrEira aMoriM
Matrícula:6021921/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria Nº.:5050/2021 de 16/06/2021
Nome:sUlENa rodriGUEs sallEs
Matrícula:299332/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria Nº.:5049/2021 de 16/06/2021
Nome:rosElia saNtos dos saNtos
Matrícula:5901252/1Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Novo Horizonte/ananindeua
Portaria Nº.:5048/2021 de 16/06/2021
Nome:rosirENE do rosario silVa
Matrícula:57226196/2Período:02/08 à 15/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Novo Horizonte/ananindeua
Portaria Nº.:5047/021 de 16/06/2021
Nome:raiMUNdo PErEira da silVa JUNior
Matrícula:57212538/1Período:02/08 à 31/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Pratinha ii/Belém
Portaria Nº.: 18/2021 de 15/01/2021
Nome:GlEicE KEllY soUsa da costa
Matrícula:57210335/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:12 UrE/itaituba
Portaria Nº.: 02/2021 de 15/01/2021
Nome:EriVEltoN BENiti
Matrícula:5902666/1Período:03/08 a 16/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de souza/itaituba
Portaria Nº.: 24/2021 de 21/01/2021
Nome:NilcEia silVa silVa
Matrícula:57214210/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de souza/itaituba
Portaria Nº.: 049/2021 de 22/01/2021
Nome:JordEisoN dE JEsUs daMascENo dE oliVEira
Matrícula:5891686/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maia do socorro Jacob-anexo i/itaituba
Portaria Nº.: 60/2021 de 22/01/2021
Nome:WaNdErsoN MENdoNÇa do NasciMENto
Matrícula:57210370/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov Eurico Valle/ruropolis
Portaria Nº.: 75/2021 de 26/01/2021
Nome:iGNacio fErrEira dE soUsa NEtto
Matrícula:5891484/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maia do socorro Jacob-anexo ii/itaituba
Portaria Nº.: 77/2021 de 26/01/2021
Nome:JosE EdiNaldo da costa
Matrícula:57193720/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maia do socorro Jacob-anexo ii/itaituba
Portaria Nº.: 87/2021 de 22/01/2021
Nome:JosE adalBErto liMa Brito
Matrícula:5530334/2Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:Erc centro Educacional anchieta/itaituba
Portaria Nº.: 94/2021 de 22/01/2021
Nome:EdiNEia sENa dos saNtos
Matrícula:57189674/1Período:17/08 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Pres tancredo Neves/Placas
Portaria Nº.: 102/2021 de 22/01/2021
Nome:EdVaN silVa aBrEU
Matrícula:5892341/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEtEPa/itaituba
Portaria Nº.: 104/2021 de 22/01/2021
Nome:aNa PaUla loPEs ViNHotE
Matrícula:5891377/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria das Graças E cerqueira/sEdE/itaituba
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Portaria Nº.: 116/2021 de 22/01/2021
Nome:Maria dE fatiMa da silVa BEZErra
Matrícula:5891403/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria das Graças E cerqueira/sEdE/itaituba
Portaria Nº.: 125/2021 de 22/01/2021
Nome:airtoN lUiZ caMPiol BasEGio
Matrícula:5740703/4Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dep Everaldo Martins-sede/trairão
Portaria Nº.: 376/2021 de 22/06/2021
Nome:JosE cHaGas da coNcEiÇÃo
Matrícula:57214782/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE rio tocantins/Maraba
Portaria Nº.: 378/2021 de 23/06/2021
Nome:NaicE dE fraNÇa MEsQUita
Matrícula:57215815/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof anizio teixeira/Maraba
Portaria Nº.: 379/2021 de 23/06/2021
Nome:carlos roBErto rodriGUEs dE soUsa
Matrícula:57216453/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE Elinda simplicio costa/Maraba
Portaria Nº.: 384/2021 de 23/06/2021
Nome:fraNKEila oliVEira GoMEs taVarEs
Matrícula:57215099/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr inacio de sousa Moita/Maraba
Portaria Nº.: 387/2021 de 22/06/2021
Nome:JEaN raMos GoNÇalVEs
Matrícula:57214798/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Geraldo Mendes de castro Veloso/Maraba
Portaria Nº.: 388/2021 de 22/06/2021
Nome:adÃo fErNaNdEs iNacio
Matrícula:57210762/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Gaspar Viana/Maraba
Portaria Nº.: 389/2021 de 23/06/2021
Nome:alacid Marcos da silVa
Matrícula:57211480/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Gabriel sales Pimenta/Maraba
Portaria Nº.: 390/2021 de 23/06/2021
Nome:Katia rEGiNa taVarEs da silVa PratEs
Matrícula:57216415/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr Gabriel Pimenta/Maraba
Portaria Nº.: 393/2021 de 22/06/2021
Nome:claUdia Maria BEZErra oliVEira
Matrícula:57210306/1Período:02/09 a 01/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Elza Maria correa dantas/s domingos do araguaia
Portaria Nº.: 394/2021 de 23/06/2021
Nome:aNtoNio carlos dos saNtos
Matrícula:57210724/1Período:02/09 a 01/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Elza Maria correa dantas/s domingos do araguaia
Portaria Nº.: 380/2021 de 24/06/2021
Nome:Maria QUitEria das cHaGas ataidE
Matrícula:5902041/1Período:01/09 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEE Prof e tecnologica Vigia de Nazare/Vigia de Nazare
Portaria Nº.: 01/2021 de 25/06/2021
Nome:JoaNicE MartiNs BraGaNÇa
Matrícula:6024904/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Joao farias Barros/santa cruz do arari
Portaria Nº.: 003/2021 de 28/06/2021
Nome:clEciaNE lEal PaMPloNa
Matrícula:57214433/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joao apolinario B Pamplona/santa cruz do arari
Portaria Nº.: 06/2021 de 28/06/2021
Nome:JUMara sacraMENta dos saNtos
Matrícula:57229555/2Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joao apolinario B Pamplona/santa cruz do arari
Portaria Nº.: 07/2021 de 28/06/2021
Nome:Marcio alVEs PErEira
Matrícula:54183664/2Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joao apolinario B Pamplona/santa cruz do arari
Portaria Nº.: 09/2021 de 28/06/2021
Nome:VaNia rodriGUEs da triNdadE
Matrícula:213314/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joao apolinario B Pamplona/santa cruz do arari
Portaria Nº.: 10/2021 de 28/06/2021
Nome:laUrEMir GaMa lEal
Matrícula:57231001/2Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joao apolinario B Pamplona/santa cruz do arari
Portaria Nº.: 11/2021 de 28/06/2021
Nome:ValdirENE GoMEs da costa BorGEs
Matrícula:8401115/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joao apolinario B Pamplona/santa cruz do arari
Portaria Nº.: 5424/2021 de 22/06/2021
Nome:Marcia MacEdo rodriGUEs
Matrícula:5893738/2Período:16/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria Nº.: 5425/2021 de 22/06/2021
Nome:Vidal NaZarENo PiNHEiro BEMErGUY
Matrícula:5073855/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dona Helena Guilhon/Belém
Portaria Nº.: 5426/2021 de 22/06/2021
Nome:ailsoN saNtaNa da silVa
Matrícula:57212241/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf fonte Viva/Belém

Portaria Nº.: 5428/2021 de 22/06/2021
Nome:GisEllE PiNHEiro dos saNtos
Matrícula:706010081Período:02/87 a 31/08/21 Exercício:2019
Unidade:Ut Prof asterio de campos/Belém
Portaria Nº.: 5429/2021 de 22/06/2021
Nome:rosilENE da coNcEiÇÃo cordEiro
Matrícula:5901726/1Período:03/08 a 16/09/21 Exercício:2021
Unidade:Unidade tecn. de Educação Especial/icoaraci
Portaria Nº.: 5430/2021 de 22/06/2021
Nome:tErEZiNHa dE JEsUs rEis GUiMaraEs
Matrícula:5277400/3Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dona Helena Guilhon/Belém
Portaria Nº.: 5427/2021 de 22/06/2021
Nome:rENata rodriGUEs dE oliVEira
Matrícula:5891274/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Moradores da terra firme/Belém
Portaria Nº.: 5431/2021 de 22/06/2021
Nome:adriaNa dE cassia lisBoa GUiMaraEs
Matrícula:54190041/2Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dona Helena Guilhon/Belém
Portaria Nº.: 5432/2021 de 22/06/2021
Nome:Maria silVia foNsEca da silVa
Matrícula:57215523/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE dona Helena Guilhon/Belém
Portaria Nº.: 5433/2021 de 22/06/2021
Nome:aNdrEa JEaNNE soUsa crUZ soarEs
Matrícula:8085129/2Período:03/11 a 02/12/2020 Exercício:2020
Unidade:EE deodoro da fonseca/Belém
Portaria Nº.: 5434/2021 de 22/06/2021
Nome:daGoBErto VEloso da silVa
Matrícula:6027156/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonia Paes da silva/Belém
Portaria Nº.: 5435/2021 de 22/06/2021
Nome:MariZEtE lEal dE soUsa
Matrícula:5890993/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof acy de Jesus B Pereira/Belém
Portaria Nº.: 5436/2021 de 22/06/2021
Nome:GlaUcia dE HolaNda BarrEto
Matrícula:57224195/1Período:19/07 a 17/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof acy de Jesus B Pereira/Belém
Portaria Nº.: 5437/2021 de 22/06/2021
Nome:sElMa Maria MEdEiros riBEiro
Matrícula:5942301/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa senhora de fatima i/Belém
Portaria Nº.: 5438/2021 de 22/06/2021
Nome:MaUro sErGio MartiNs daNtas
Matrícula:5890936/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém
Portaria Nº.: 5439/2021 de 22/06/2021
Nome:Maria da lUZ silVa
Matrícula:57217854/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf santo agostinho/Belém
Portaria Nº.: 5440/2021 de 22/06/2021
Nome:rosEaNE do socorro Brito QUEiroZ
Matrícula:6320465/3Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE ariri/ananindeua
Portaria Nº.: 5441/2021 de 22/06/2021
Nome:aNa carla BarBosa da cUNHa
Matrícula:6388710/1Período:16/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr antonio teixeira Gueiros/ananindeua
Portaria Nº.: 5442/2021 de 22/06/2021
Nome:HErcilEia fErrEira MartiNs
Matrícula:5889778/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Humberto de campos/Belém
Portaria Nº.: 5443/2021 de 22/06/2021
Nome:GracE aNE coNcEiÇÃo dos saNtos
Matrícula:5901276/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Benedito celso Padua csta/ananindeua
Portaria Nº.: 5444/2021 de 22/06/2021
Nome:fraNciNEidE NUNEs coNdE
Matrícula:5901065/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom alberto G ramos/ananindeua
Portaria Nº.: 5445/2021 de 22/06/2021
Nome:Maria BErNadEtE dE oliVEira fiGUEirEdo
Matrícula:5901476/1Período:06/08 a 19/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom alberto G ramos/ananindeua
Portaria Nº.: 5446/2021 de 22/06/2021
Nome:JosE EdMir dos saNtos MoNtEiro
Matrícula:446963/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom alberto G ramos/ananindeua
Portaria Nº.: 5447/2021 de 22/06/2021
Nome:isaBEla MilENa cassiaNo fiGUEirEdo
Matrícula:5890568/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom alberto G ramos/ananindeua
Portaria Nº.: 5448/2021 de 22/06/2021
Nome:daNiEla alBUQUErQUE MoUra
Matrícula:57213685/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonio G lins/ananindeua
Portaria Nº.: 5449/2021 de 22/06/2021
Nome:PaUlo EMilio dE araUJo alVEs
Matrícula:57213205/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonio G lins/ananindeua
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Portaria Nº.: 5450/2021 de 22/06/2021
Nome:aNa cElia dE soUsa ViaNa
Matrícula:5902097/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr antonio teixeira Gueiros/ananindeua
Portaria Nº.: 5451/2021 de 22/06/2021
Nome:VaNEssa tatiaNi fErrEira dE soUZa
Matrícula:5901487/1Período:03/08 a 16/06/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom alberto G ramos/ananindeua
Portaria Nº.: 5452/2021 de 22/06/2021
Nome:Maria iNEs sidriM da silVa VascoNcElos
Matrícula:5755824/1Período:15/08 a 28/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonia Paes da silva/Belém
Portaria Nº.: 5453/2021 de 22/06/2021
Nome:Marcia cristiNa ViEira dE aMoriM
Matrícula:57209762/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Maria HElENa Valente tavares/ananindeua
Portaria Nº.: 5454/2021 de 22/06/2021
Nome:lENita GoMEs tEiXEira
Matrícula:561800/1Período:19/08 a 17/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof david salomao Mufarrej/Belém
Portaria Nº.: 5455/2021 de 22/06/2021
Nome:HElENa ZaBala da rocHa
Matrícula:57218708/2Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE donatila santana lopes/Belém
Portaria Nº.: 5456/2021 de 22/06/2021
Nome:JosE carlos riBEiro saNtiaGo
Matrícula:57211139/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Gelmirez Melo da silva/ananindeua
Portaria Nº.: 5457/2021 de 22/06/2021
Nome:JacQUEliNE adElaidE soUZa MaGalHaEs
Matrícula:57192075/2Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Min alcides carneiro/ananindeua
Portaria Nº.: 5458/2021 de 22/06/2021
Nome:MaNassEs riBEiro GUEdEs
Matrícula:5890915/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Verad Gonçalo duarte/Belém
Portaria Nº.: 5459/2021 de 22/06/2021
Nome:EdNa dos saNtos MoraEs
Matrícula:3201716/2Período:15/08 a 28/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE frei daniel/Belém
Portaria Nº.: 5460/2021 de 22/06/2021
Nome:alEssaNdro MENEZEs lEitE
Matrícula:57211516/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Vilhena alves/Belém
Portaria Nº.: 5461/2021 de 22/06/2021
Nome:allaN carlos Villacorta rodriGUEs
Matrícula:54197592/2Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Moradores Vila Nova P Moura carvalho/Belém
Portaria Nº.: 5462/2021 de 22/06/2021
Nome:Elis NaZarE sarMENto GaYa
Matrícula:5017114/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Barao de igarape Miri/Belém
Portaria Nº.: 5463/2021 de 22/06/2021
Nome:caMila rocHElE dE soUZa costa
Matrícula:5891323/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Portaria Nº.: 5464/2021 de 22/06/2021
Nome:roNaldo rEVis da silVa PErEira
Matrícula:5890576/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Portaria Nº.: 5465/2021 de 22/06/2021
Nome:iolEtE caValcaNtE carNEiro
Matrícula:446084/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Encarnação de araujo/ananindeua
Portaria Nº.: 5466/2021 de 22/06/2021
Nome:lUZiaNE da costa fEio dE liMa
Matrícula:54190105/2Período:26/07 a 08/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE izabel dos santos dias/icoaraci
Portaria Nº.: 5467/2021 de 22/06/2021
Nome:JosiaNE faBricia dias MoNtEiro caValcaNtE
Matrícula:57205061/2Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE izabel dos santos dias/icoaraci
Portaria Nº.: 5468/2021 de 22/06/2021
Nome:claUdia riBEiro dos saNtos PaZ
Matrícula:5192641/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE izabel dos santos dias/icoaraci
Portaria Nº.: 5469/2021 de 22/06/2021
Nome:aNtoNio lUiZ lEal MorEira
Matrícula:5791430/2Período:21/07 a 19/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE izabel dos santos dias/icoaraci
Portaria Nº.: 5470/2021 de 22/06/2021
Nome:GEorGiNa Maria cUNHa MElo BraGa
Matrícula:5901779/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf 15 de outubro/Belém
Portaria Nº.: 5471/2021 de 22/06/2021
Nome:sHEila Patricia d oliVEira liMa
Matrícula:57196979/2Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf 15 de outubro/Belém
Portaria Nº.: 5472/2021 de 22/06/2021
Nome:JaNE MarGarEtH taVarEs tEotoNio
Matrícula:5190703/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel de Jesus Moraes/Belém

Portaria Nº.: 5473/2021 de 22/06/2021
Nome:MarissaNta PortilHo
Matrícula:57214607/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria luisa V alves/Belém
Portaria Nº.: 5474/2021 de 22/06/2021
Nome:Maria do socorro MoUra sEaBra
Matrícula:5720613/3Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria luisa V alves/Belém
Portaria Nº.: 5475/2021 de 22/06/2021
Nome:rosaNa dE NaZarE riBEiro MarQUEs
Matrícula:5901678/1Período:15/08 a 28/09/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Padre francisco Berton/Belém
Portaria Nº.: 5476/2021 de 22/06/2021
Nome:EdNa MaGNo taVarEs
Matrícula:5151163/2Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof abelardo l conduru/Mosqueiro
Portaria Nº.: 5477/2021 de 22/06/2021
Nome:BrENda MartiNs da silVa roQUE
Matrícula:57229809/2Período:02/08 a 16/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE americo souza de oliveira/icoaraci
Portaria Nº.: 5478/2021 de 22/06/2021
Nome:claUdia HElENa cardoso BraGa
Matrícula:80846654/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE americo souza de oliveira/icoaraci
Portaria Nº.: 5479/2021 de 22/06/2021
Nome:aNdrEia dE fatiMa do rosario alVao
Matrícula:5942187/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf anani/ananindeua
Portaria Nº.: 5480/2021 de 22/06/2021
Nome:aNa carla GUiMaraEs dE aNdradE
Matrícula:5470641/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Benjaminconstant/Belém
Portaria Nº.: 5481/2021 de 22/06/2021
Nome:raiMUNdo WaGNEr sErrao da crUZ
Matrícula:57225480/2Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto Montenegro/Belém
Portaria Nº.: 5482/2021 de 22/06/2021
Nome:Maria MarGarEtH saNtiaGo BittENcoUrt
Matrícula:5443849/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Prof antonio Moreira Junior/Belém
Portaria Nº.: 5483/2021 de 22/06/2021
Nome:PaUlo sErGio soarEs dE soUsa
Matrícula:457060/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Prof antonio Moreira Junior/Belém
Portaria Nº.: 5484/2021 de 22/06/2021
Nome:faBio fErNaNdo dE soUsa caBral
Matrícula:5929262/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM são Geraldo/ananindeua
Portaria Nº.: 5485/2021 de 22/06/2021
Nome:Maria lUcia da silVa GatiNHo
Matrícula:5942351/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM são Geraldo/ananindeua
Portaria Nº.: 5483/2021 de 22/06/2021
Nome:VirGiNia dENisE da silVa dias
Matrícula:5941901/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM são Geraldo/ananindeua
Portaria Nº.: 5487/2021 de 22/06/2021
Nome:fErNaNdo castro BotElHo
Matrícula:448486/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto Meira/Belém
Portaria Nº.: 5488/2021 de 22/06/2021
Nome:rosa Eli Vitor farias rocHa
Matrícula:5901044/1Período:19/07 a 01/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf santa Helena/Belém
Portaria Nº.: 5489/2021 de 22/06/2021
Nome:dYaNNEs Maria da silVa coElHo
Matrícula:5941720/1Período:01/08 a 30/08/20 Exercício:2020
Unidade:EE augusto Meira/Belém
Portaria Nº.: 5422/2021 de 22/06/2021
Nome:Horacio Morais da silVa
Matrícula:80846355/1Período:06/08 a 04/09/21 Exercício:2021
Unidade:depto de administração de Pessoal/Belém
Portaria Nº.: 5289/2021 de 18/06/2021
Nome:iraci loPEs cordEiro
Matrícula:760870/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.: 5280/2021 de 18/06/2021
Nome:EUNicE Maria foNsEca fEitosa
Matrícula:57190960/2Período:21/09 a 20/10/21 Exercício:2021
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.: 5284/2021 de 18/06/2021
Nome:JorGE aUGUsto dE lEMos MoNtEiro
Matrícula:5941921/1Período:15/07 a 13/08/21 Exercício:2020
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.: 5310/2021 de 18/06/2021
Nome:isa claUdia coElHo MaGalHaEs
Matrícula:5891424/1Período:03/08 a 01/09/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
Portaria Nº.: 5288/2021 de 18/06/2021
Nome:EliZaBEtE do socorro PErEira da costa
Matrícula:57211460/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de Prestação de contas/Belém
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Portaria Nº.: 5305/2021 de 18/06/2021
Nome:ElEaNor Maria costa siQUEira MENdEs
Matrícula:534145/1Período:01/09 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:depto de inspeção e docum. Escolar/Belém
Portaria Nº.: 5287/2021 de 18/06/2021
Nome:sElMa da lUZ crUZ
Matrícula:8012296/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de inform e documentação/Belém
Portaria Nº.: 5301/2021 de 18/06/2021
Nome:sUZaNa MariaNo aVEs da silVa
Matrícula:5891748/1Período:05/08 a 03/09/21 Exercício:2021
Unidade:Gabinete do secretario/Belém
Portaria Nº.: 5282/2021 de 18/06/2021
Nome:Harold lUiZ costa loPEs dos aNJos
Matrícula:627577/2Período:15/07 a 28/08/21 Exercício:2021
Unidade:Gabinete do secretario/Belém
Portaria Nº.: 5286/2021 de 18/06/2021
Nome:EliZEtE ValdEZ ViEira
Matrícula:456489/1Período:10/07 a 08/08/21 Exercício:2020
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria Nº.: 5283/2021 de 18/06/2021
Nome:JosE aNtoNio daMascENo dos saNtos
Matrícula:752479/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria Nº.: 5303/2021 de 18/06/2021
Nome:Maria siMoNE carNEiro da costa
Matrícula:57212491/1Período:21/06 a 20/07/21 Exercício:2021
Unidade:divisao de inform. e documentação/Belém
Portaria Nº.: 5300/2021 de 18/06/2021
Nome:Maria da GraÇa silVa caMPos
Matrícula:5890694/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:divisao de inform. e documentação/Belém
Portaria Nº.: 5297/2021 de 18/06/2021
Nome:silVia cristiNa fErNaNdEs
Matrícula:5950542/1Período:07/08 a 05/09/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 5302/2021 de 18/06/2021
Nome:JaQUEliNE aNUNciaÇÃo rosario dE MoUra
Matrícula:5742161/2Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa senhora do rosario/Marituba
Portaria Nº.: 5304/2021 de 18/06/2021
Nome:JEaNE PErEira da GraÇa costa
Matrícula:5455464/2Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE fernando ferrari/Marituba
Portaria Nº.: 5308/2021 de 18/06/2021
Nome:aNa MEri tEiXEira da silVa
Matrícula:6006540/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Padua costa sede/sta Barbara do Pará
Portaria Nº.: 5311/2021 de 18/06/2021
Nome:Maria lUcia MENEZEs daNtas
Matrícula:6006566/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Padua costa sede/sta Barbara do Pará
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:5605/2021 de 28/06/2021
tornar sem efeito a Portaria Nº 4693/2021 de 09/06/2021, que desig-
nou a servidora MENNY Baia dE oliVEira, matricula 57214218/1, assis-
tente administrativo, para responder pela função de chefe de Grupo i-fG-
4/ccfoP, durante o impedimento do titular, no periodo de 14/06/2021 a 
13/07/2021.
Portaria Nº.: 5585/2021 de 24/06/2021
tornar sem efeito a Portaria Nº 005187/2021 de 18/06/2021, que con-
cedeu 30 dias de férias, no período de 01/07/21 a 30/07/21, a servidora 
faBiaNa aZEVEdo dE MEdEiros, matricula 57213454/1, assistente ad-
ministrativo,lotada na EEEf Nossa senhora da conceição/Belém, referente 
ao exercício de 2021, para fins de regularização funcional.
errata
errata da Portaria Nº.:5410/2021 de 22/06/2021
onde se lê:Maria lUiZa rEis BarBosa
Leia-se:Maria lUiZa rEis soUZa
Publicada no Diário Oficial nº. 34.622 de 28/06/2021

Protocolo: 673949

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo nº 2021/702641 de 29.06.2021
Portaria N° 1183/21, de 29 de junho de 2021.
dElEGar coMPEtÊNcia ao servidor JoÃo HaMiltoN PiNHEiro dE soU-
Za, id. funcional nº 55586758/ 2, na função de coordENador do caM-
PUs dE castaNHal, para outorgar grau a turma do curso de licenciatura 
em ciências Naturais – física, desta iEs no dia 30/06/2021 em castanhal/Pa.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa

Protocolo nº 2021/702775 de 29.06.2021
Portaria N° 1185/21, de 29 de junho de 2021.
dElEGar coMPEtÊNcia a servidora Natacia da silVa E silVa, id. fun-
cional nº 57190313/ 3, na função de coordENador do caMPUs dE ca-
MEtá, para outorgar grau a turma do curso de licenciatura em ciências 
Naturais – QUiMica, desta iEs no dia 30/06/2021 em caMEtá/Pa.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa

Protocolo: 673643
aLteraÇÃo de reGiMe de traBaLHo Para tide
Protocolo eletrônico nº 2019/663634 de 21.06.2021.
Portaria N° 1135/21, de 25 de junho de 2021
altErar, o regime de trabalho do(a) servidor(a) darlY rodriGUEs 
PoMPEU, id. funcional nº 57193228/ 1, cargo de Professor assistente, de 
40(quarenta) horas para tidE (tEMPo iNtEGral E dEdicaÇÃo EXclUsi-
Va), a contar de 08.06.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 673590
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Processo eletrônico nº 2021/681057 de 23.06.2021.
Portaria N° 1143/21, de 25 de junho de 2021.
EXoNErar, o(a) servidor(a) saNdra solaNGE PalHEta Maia, id. fun-
cional nº 57230030/5, do cargo em comissão de coordENador dE as-
sUNtos coMUNitários dE EXtENsÃo, código GEP-das-011.2, a contar 
de 23.06.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Processo Eletrônico 2021/674027 de 22/06/2021.
Portaria N° 1123/21, de 24 de Junho de 2021.
EXoNErar, o(a) servidor(a) GilVaNa KEllY Barros PiMENtEl, id. fun-
cional nº 73504084/ 5, do cargo em comissão de coordENador dE Pro-
GraMas E ProJEto dE EXtENsÃo código GEP-das-011.2, a contar de 
01.07.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 673611
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo nº 2021/678995 de 23/06/2021
Portaria N° 1101/21, de 24 de Junho de 2021
dElEGar coMPEtÊNcia ao servidor lair da silVa frEitas filHo, id. 
funcional nº 5810485/ 4, na função de coordENador do caMPUs dE 
altaMira, para outorgar grau dos cursos de licenciatura em Educação 
física, desta iEs no dia 24.06.2021, em altaMira/Pa.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 673616
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo.
Processo Eletrônico 2021/677937 de 23/06/2021.
Portaria N° 1134/21, de 24 de Junho de 2021.
NoMEar, o(a) aNa PaUla soUZa BicHara lEitE, para exercer o cargo 
em comissão de coordENador dE ProGraMas E ProJEto dE EXtEN-
sÃo, código GEP-das-011.2, a contar de 23.06.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Processo eletrônico nº 2021/626731 de 10.06.2021
Portaria N° 1131/21, de 24 de junho de 2021.
NoMEar, rUaN WYNdislEY da silVa HiPolito, para exercer o cargo em 
comissão de coordENador adMiNistratiVo dE caMPUs da caPital(-
caMPUs i), código GEP-das011.3, a contar de 01.06.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa.

Protocolo: 673593
coNceder MedaLHa “GoVerNador FerNaNdo GUiLHoN”
Portaria N° 1184/21, de 29 de Junho de 2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diario Oficial nº 34.600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO o disposto na 
lei nº 5.704 de 13 de dezembro de 1991, publicado no d.o.E nº 27.122 de 
20.12.1991 que dispõe sobre a criação do Prêmio (Medalha) “Governador 
fernando Guilhon” e dá outras providências;
CONSIDERANDO finalmente o art. 1º da referida Lei onde profere que Go-
vernador do Estado do Pará concederá anualmente a Medalha “Governador 
fernando Guilhon” ao estudante que obtiver o primeiro lugar nos exames 
Vestibulares aos cursos superiores mantidos pelo Estado do Pará e ainda 
o E- Protocolo nº 2021/697967 de 28.06.2021;
r E s o l V E :
coNcEdEr a MEdalHa “GoVErNador fErNaNdo GUilHoN”, conforme 
estabelecido pela lei Nº 5.704, de 13 de dezembro de 1991, à Victor 
HUGo da costa Bartocci, pelo reconhecimento como o primeiro coloca-
do no Processo seletivo da Universidade do Estado do Pará, exame público 
e anual de ingresso ao ensino superior, no ano de 2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 673846



120  diário oficial Nº 34.624 Quarta-feira, 30 DE JUNHO DE 2021

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo
Processo eletrônico nº 2021/688605 de 25.06.2021.
Portaria N° 1159/21, de 28 de junho de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) orilEidE Matos MoraEs, id. fun-
cional nº 55586554/ 4, cargo de aGENtE adMiNistratiVo a, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNistratiVa do caMPUs i, a contar de 
01.07.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa.

Protocolo: 673576

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo eletrônico nº 2021/685351 de 24.06.2021
Portaria N° 1140/21, de 25 de junho de 2021.
dEsiGNar o servidor alEXaNdrE JorGE Gaia cardoso, id. funcional nº 
57193253/ 1, cargo de ProfEssor adJUNto, para assumir a função de 
coordENador dE traBalHo dE coNclUsÃo dE cUrso (tcc) do cUr-
so dE sEcrEtariado EXEcUtiVo trilÍNGUE, a contar de 11.06.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa.
Protocolo eletrônico nº 2021/663484 de 21.06.2021.
Portaria N° 1130/21, de 24 de junho de 2021.
dEsiGNar, os servidores desta iEs abaixo relacionados, para comporem a 
coordENaÇÃo do ProGraMa dE PÓs-GradUaÇÃo EM GEoGrafia da 
Universidade do Estado do Pará, no período de 21.06.2021 a 20.06.2023.
coordENador MatrÍcUla
faBiaNo dE oliVEira BriNGEl 54191681/ 3
VicE-coordENador
aNtoNio dE PadUa dE MEsQUita dos saNtos Brasil 5433053/ 2
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Protocolo eletrônico nº 2021/660043 de 18.06.2021.
Portaria N° 1096/21, de 23 de junho de 2021.
art. 1º - dEsiGNar a servidora ElZElis MUllEr da silVa, id. funcional 
nº 5878608/ 2, cargo de ProfEssor assistENtE, para assumir a função 
de coordENadora do cUrso dE ENGENHaria ciVil No ProGraMa 
forMa Pará, no município de Bragança/Pa, a coNtar dE 17/06/2021.
art. 2º – torNar sEM EfEito a Portaria Nº 2432/20 de 15.12.2020, 
publicada no d.o.E nº 34.439 de 18.12.2020.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 673615

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1093/2021, de 29 de JUNHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUs dE iNtErioriZaÇÃo
Nome: JaVaN PErEira Motta
Matrícula funcional: 5905495/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ R$ 3.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pro-reitor de Gestão e Planejament

Protocolo: 673647
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1094/2021, de 29 de JUNHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENtE adMiNistratiVo c
Nome: adila VarEla Barsosa VarEla
Matrícula funcional: 5532892/ 4
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ R$ 1.500,00
339039_ R$ 1.500,00

Portaria N° 1095/2021, de 29 de JUNHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: tEcNico B
Nome: aNa claUdia BraGaNÇa dE soUZa
Matrícula funcional: 57209361/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0269
339030_ R$ 2.000,00
339039_ R$ 2.000,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 673649

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1167/2021, de 28 de junho de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: para vistoria.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:castaNHal-Pa
NoME do sErVidor:MarcEllY dE fiGUEirEdo MENdoNca
id. fUNcioNal: 5956975/1
carGo: tEcNico a
data iNicio: 15.06.2021
data tÉrMiNo: 15.06.2021
QUaNtidadE: 0,5 ( meia)
Portaria N° 1168/2021, de 28 de junho de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: para coletas de agua
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:saliNÓPolis-Pa
NoME do sErVidor:EliaNE dE castro coUtiNHo
id. fUNcioNal: 54189000/1
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 08.06.2021
data tÉrMiNo: 25.06.2021
QUaNtidadE: 12,5 (doze e meia)
Portaria N° 1169/2021, de 28 de junho de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: para coletas de agua
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:saliNÓPolis-Pa
NoME do sErVidor:ElZElis MUllEr da silVa
id. fUNcioNal: 5878608/2
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 08.06.2021
data tÉrMiNo: 25.06.2021
QUaNtidadE: 12,5 (doze e meia)
Portaria N° 1170/2021, de 28 de junho de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:saliNÓPolis-Pa
NoME do sErVidor: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
id. fUNcioNal: 55590110/3
fUNÇÃo: rEitor
data iNicio: 01.07.2021
data tÉrMiNo: 04.07.2021
QUaNtidadE: 03,5 (três e meia)
Portaria N° 1171/2021, de 28 de junho de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:saliNÓPolis-Pa
NoME do sErVidor: WillaME dE oliVEira riBEiro
id. fUNcioNal: 57202059/2
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 01.07.2021
data tÉrMiNo: 04.07.2021
QUaNtidadE: 03,5 (três e meia)
Portaria N° 1172/2021, de 28 de junho de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo:saliNÓPolis-Pa
NoME do sErVidor:aNtoNio dE PadUa dE MEsQUita dos saNtos 
Brasil
id. fUNcioNal: 5433053/ 2
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 01.07.2021
data tÉrMiNo: 04.07.2021
QUaNtidadE: 03,5 (três e meia)
NEiValdo fialHo do
NasciMENto
ordENador

Protocolo: 673569
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.

.

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

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao terMo de FoMeNto Nº 001/2019/seas-
ter
ProcEsso N° 2019/618999
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 01(um) mês
data da assinatura: 24/06/2021
Vigência: 27/06/2021 à 26/07/2021
Valor Global: r$ 45.000,00
contratado: associaÇÃo aMiGos dos riBEiriNHos
cNPJ/Mf sob o nº 17.206.734/0001-24
Endereço: rua Príncipe de Mônaco, n° 23B, icoaraci

Protocolo: 673449

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 455/2021 – 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 2021/687191
rEsolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ ( UMa E meia) diárias Para cada sEr-
Vidor citado aBaiXo:
GaBriEla dE Barros raMos, MatricUla 54192779/1, assistENtE 
social, a qual se deslocará ao município de abaetetuba/Pa no período de 
22 a 23/07/2021, com objetivo de vista ao imóvel de pessoas com defici-
ência para atendimento do programa sua casa.
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.242.1505.8861 0139002241 268.659 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de JUNHo 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 458/2021 – 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 2021/687947
rEsolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( QUatro E meia) diárias Para cada sEr-
Vidor citado aBaiXo:
BENEdito PiMENtEl JUNior , colaBorador EVENtUal conforme plano 
de viagem 027/2021 em anexo, o referido se deslocará no trecho Belém/
CURRALINHO/PA no período de 13 a 17/07/2021 na finalidade de Realizar 
apoio técnico a Xi conferencia Municipal de assistência social 
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.422.1505.8402 0139002241 253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de junho 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 457/2021 – 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 2021/692519
rEsolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( QUatro E meia) diárias Para cada sEr-
Vidor citado aBaiXo:
Josias Elias dE MElo, Matricula nº 57176166/1,Motorista com objetivo 
de conduzir veiculo com equipe técnica da drccP/sEastEr aos municí-
pios de tErra alta, iNHaNGaPi E castaNHal/Pa no período de 29/06 
a 03/07/2021
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.244.1505.8899. 0139002241 254.778 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de junho 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 454/2021 – 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/ 692712
rEsolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUas E meia) diárias Para cada sErVi-
dor citado aBaiXo:
iNocENcio rENato GasPariM, matrícula nº 5945555/1, secretário da 
sEastEr, Maria dE JEsUs alVEs ViEira, 51855795/4 assEssora Es-
PEcial i,laUro JosÉ MEirElEs 54190385/1, aG adM/assEssor que se 
deslocaram ao município de tomé-açu no período de 25 a 27/06/2021 com 
objetivo de participar de reunião sobre os Programas de assistente social,-
trabalho,Emprego e renda com a Gestão Municipal sr. Marcos fláVio 
do rosário riBEiro, motorista, matrícula nº 5938895/1, conduzir vei-
culo da sEastEr com o senhor secretario da sEastEr.
Classificação Orçamentária:
43 101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de junho 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 456/2021 – 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 2021/692950
rEsolVE:
autorizar o pagamento de 03 ½ (três E meia) diárias Para cada sErVi-
dor citado aBaiXo:
charles Morandini silveira de Matos, colaborador eventual,o qual se des-
locará ao município de soure/Pa no período de 30/06 a 03/07/2021, com 
objetivo de desenvolver atividades do Projeto Hortas sociais Pedagógicas 
do Pará, convênio com a fundação Banco do Brasil.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8397 0101 247.170 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de junho 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 673405

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 444/2021 – 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 2021/604744
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora ErlEN cristiNa alVEs da silVa, matricula 
57207242/ 2, para responder pela Gerência do UaPi Nosso lar so-
corro GaBriEl, em substituição a titular, aliNE GUiMaraEs dE soUZa 
cordEiro, matrícula 5946676/1, que se encontra afastada em gozo de 
férias pela portaria 354/2021 – sEastEr, publicada no doE 34.604 de 
07/06/2021, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
28 de junho de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 445/2021 – 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 2021/633270
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora adriaNa claUdia ViEira PiNto, matricula 
5946527/ 1, para responder pela coordenadoria da disaN, em substi-
tuição a titular, aliNE GUiMaraEs dE soUZa cordEiro, matrícula 
5946527/ 1, que se encontra afastada em gozo de férias pela portaria 
354/2021 – sEastEr, publicada no doE 34.604 de 07/06/2021, no perío-
do de 01/07/2021 a 30/07/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
28 de junho de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
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Portaria Nº 443/2021 – 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 2021/633506
r E s o l V E:
dEsiGNar o servidor faBricio faGNEr costa Maia, matricula 55586364/ 
3, para responder pelo Nti/sEastEr, em substituição ao titular, aNtoNio 
JEroNiMo BotElHo JUNior, matrícula 57209454/ 1, que se encontra 
afastado em gozo de férias pela portaria 354/2021 – sEastEr, publicada 
no doE 34.604 de 07/06/2021, no período de 05/07/2021 a 03/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
28 de junho de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 446/2021 – 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 2021/649792
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora Maria WaNdErlENE soUsa dE alMEida, ma-
tricula 5097762/ 3, para responder pela Gerência do abrigo Estadual de 
Mulheres, em substituição a titular, claUdia aGUiar ViEira, matrícula 
3240819/ 1, que se encontra afastada em gozo de férias pela portaria 
354/2021 – sEastEr, publicada no doE 34.604 de 07/06/2021, no perío-
do de 05/07/2021 a 03/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
28 de junho de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 452/2021 – 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 2021/670224
rEsolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (meia) diárias Para cada sErVidor ci-
tado aBaiXo:
Maria de Nazaré cardoso costa da rocha, diretora - disaN, Matrícula: 
80845759/3, alEX fErNaNdo soarEs soUZa,1952617/1,assistENtE 
adMiNistratiVo,lUis GUilHErME cardoso daNtas, 54189624, GE-
rENtE o qual se deslocará aos municípios de são Miguel do Guamá e 
Ulianópolis/Pa no período de 05/07 a 08/07/2021 com objetivo de Monito-
ramento dos beneficiários produtores e unidade recebedora, e reunir com 
o controle social municipal do programa. raiMUNdo alEXaNdrE corrEa 
dos saNtos, 35076/1 Motorista conduzir equipe técnica da disaN/sE-
astEr.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de junho 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 448/2021 – 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 2021/673822
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora lUciaNE rEPolHo ViEira, matricula 5763720/ 
2, para responder pela Gerência de documentação e informação Gdi/
sEastEr, em substituição ao titular, liliaN corrEa arNaUd, matrícula 
5899662/ 2, que se encontra afastada em gozo de férias pela portaria 
354/2021 – sEastEr, publicada no doE 34.604 de 07/06/2021, no perío-
do de 27/07/2021 a 25/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
28 de junho de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
resoLUÇÃo Nº. 007/2021/coNseaNs/Pa, de 30 de JUNHo de 
2021.
divulga a relação das entidades eleitas para composição do conselho Es-
tadual de segurança alimentar e Nutricional sustentável – coNsEaNs/Pa, 
biênio 2021/2023.
a coMissÃo ElEitoral do coNsElHo EstadUal dE sEGUraNÇa ali-
MENtar E NUtricioNal sUstENtáVEl – coNsEaNs/Pa, designada atra-
vés da resolução 01/2021/coNsEaNs/Pa, publicada no doE de 26 de ja-
neiro de 2021;
coNsidEraNdo o disposto pelo regimento Eleitoral que disciplina o pro-

cesso de eleição das representações da sociedade civil no conselho Estadu-
al de segurança alimentar e Nutricional sustentável – coNsEaNs/Pa, para 
o biênio 2021/2023, aprovado pela resolução nº. 02/2021/coNsEaNs/Pa, 
publicada no doE de 23 de março de 2021;
coNsidEraNdo o calendário eleitoral constante do anexo Único do Edital 
de convocação publicado no doE de 23 de março de 2021;
rEsolVE:
art. 1º - diVUlGar a relação das entidades da sociedade civil eleitas que 
irão compor o conselho Estadual de segurança alimentar e Nutricional 
sustentável – coNsEaNs/Pa, para o biênio 2021/2023, conforme abaixo:
i – representantes do fórum Paraense de segurança alimentar e Nutricio-
nal sustentável:
1. fórum Paraense de segurança e soberania alimentar e Nutricional sus-
tentável – fPssaNs/Pa;
ii - representantes das centrais sindicais e/ou federação de trabalhado-
res na agricultura e indústria de alimentação:
1. federação dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familia-
res do Estado do Pará – fEtaGri Pa;
2. sindicato dos Nutricionistas no Estado do Pará- siNdNUt Pa;
iii - representante do fórum de Economia solidária e Empreendedorismo:
1. fórum Paraense de Economia solidária - fPEPs.
iV - representante da Pastoral da criança:
1. Pastoral da criança;
V - representante do segmento dos Quilombolas:
1. coordenação das associações das comunidades remanescentes de Qui-
lombos do Pará – MalUNGU/Pará;
Vi - representantes da raça Negra em geral, étnico-religiosa e cultural:
1. centro de Estudos de defesa do Negro do Pará - cEdENPa;
2. fórum Nacional de segurança alimentar e Nutricional dos Povos de Ma-
triz africana no Estado do Pará – foNsaNPotMa Pa;
Vii - representantes das comunidades tradicionais (caboclos, extrativis-
tas, pescadores, ribeirinhos):
1. conselho Nacional das Populações Extrativistas – cNs/Pa;
2. Movimento interestadual das Quebradeiras de coco Babaçu - MiQcB.
Viii - representante de Entidades de doenças sexualmente transmissí-
veis/aids (fórum/oNG/aids):
1. fórum Paraense de oNG/aids, redes+, Hepatites Virais e tuberculose.
iX – representante de Entidades de Necessidades alimentares Especiais 
(celíacos, diabéticos, anemia falciforme, ostomizados):
1. associação dos renais crônicos e transplantados do Pará – arct-Pa.
X – representante de conselhos de classe:
7. conselho regional de Nutricionistas da 7ª região – crN-7.
XI – representante de Entidades de Pessoas com Deficiência:
1. Associação Paraense das Pessoas com Deficiência - APPD.
Xii – representante do segmento de aposentados e Pensionistas:
1. federação das associações de aposentados e Pensionistas do Estado do 
Pará – faaPPa.
Xiii – representantes da rede de Educação cidadã, redes de saN:
1. rede de Educação cidadã – rEcid
XiV – representante de organizações indígenas:
1. federação Estadual dos Povos indígenas do Pará – fEEPiPa
XV – representante de Gênero de Mulheres:
1. confederação de Mulheres do Brasil - cMB
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Belém (Pa), 30 de junho de 2021.
Maria amujaci Machado Brilhante
coordenadora da comissão Eleitoral do coNsEaNs/Pa
Portaria Nº 466/2021 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/153303
r E s o l V E:
cEdEr a servidora BElQUEs VascoNcElos fErrEira, cargo, Enfermei-
ro, Matrícula 54196885/ 1, da secretaria de Estado de assistência social, 
trabalho, Emprego e renda – sEastEr para a fUNdaÇÃo saNta casa dE
MisEricÓrdia do Pará, no período de 01/07/2021 a 30/06/2024, 
com ônus para o órgão de destino, nos termos do decreto nº 795 de 
29/05/2020, publicado no doE 34.240 de 01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
29 de junho de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 673167

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 448 de 24 de JUNHo de 2021.
coNcEdEr 10 (dEZ) dias de licENÇa PatErNidadE ao servidor JosÉ 
ricardo MarQUEs dos saNtos, matrícula nº. 5918712/ 2, ocupante do 
cargo de MoNitor, lotado (a) no (a) UasE aNaNiNdEUa iii, no período 
de 17.06.2021 á 26.06.2021.
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Portaria Nº. 449 de 24 de JUNHo de 2021
coNcEdEr; 08 (oito) dias de licENÇa NoJo ao (a) servidor (a) aNa cris-
tiNa loPEs dos saNtos, Matrícula n°: 5938412/1, ocupante do cargo 
de assistENtE social, lotado na NoVa sEMiliBErdadE do Pará, no 
período 11.05.2021 à 18/05/2021.
Portaria Nº 450 de 24 de JUNHo de 2021
dEsiGNar a servidora odilsoN sYlVEstrE falcÃo tEiXEira filHo, 
ocupante do cargo de Motorista, matrícula nº. 5609666/3, para res-
ponder pela gerencia da GErÊNcia dE EXEcUÇÃo fiNaNcEira - GEf, na 
ausência do titular JÚlio cÉsar carValHo do NasciMENto, matrícula 
nº. 5903644/3, ocupante do cargo de GErENtE ii, que estará em gozo de 
férias, no período de 15.07.2021 à 13.08.2021, com ônus para adminis-
tração.
Portaria Nº. 451 de 24 de JUNHo de 2021
coNcEdEr; 08 (oito) dias de licENÇa Gala ao servidor iKEr MicHa-
Elis fErrEira saNta BriGida, matrícula n° 55588466/1, ocupante do 
cargo de MoNitor – função de aG. adMiNistratiVo, lotado na UasE 
aNaNiNdEUa iii, no período de 12.06.2021 á 19.06.2021.
Portaria Nº 457 de 25 de JUNHo de 2021
dEsiGNar a servidora cristiNa do socorro MiraNda corrÊa, ocu-
pante do cargo de MoNitor – função coordENadora dE PlaNtÃo, ma-
trícula nº. 54194878/1, para responder pela gerencia do casf, na ausência 
da titular aNa Pricila Barroso da silVa, matrícula nº. 5949515/1, ocu-
pante do cargo de GErENtE ii, que estará em gozo de férias, no período de 
06.05.2021 à 20.05.2021, sem ônus para administração.
lUiZ cElso da silVa Presidente da fasEPa

Protocolo: 673739

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto nº 003/20121 coNtrato Nº 16/2021
PartEs: fasEPa  e  t a M coMÉrcio dE PEÇas E sErViÇos dE rE-
friGEraÇÃo ltda-EPP, estabelecida na sede na rua do fio, quadra – a, 
Bairro: Novo Horizonte 2, cEP: 67.200-000 - Marituba – Pa, sob cNPJ: 
29.044.927/0001-05
adequação orçamentária considerando a previsão de despesas em con-
sumo para reposição e substituições de peças/acessórios, originários do 
serviço eventual de manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de 
ar condicionado, conforme detalhamento abaixo. fundamentação legal: lei 
federal nº 8.666/93.
funcional Programática: 08.122.1297.8338/Natureza da despesa 
:339030/ fonte: 0101/Valor: 60.000,00
ordenador de despesa lUiZ cElso da silVa /Presidente da fasEPa

Protocolo: 673596

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 272, de 29 de junho de 2021.
Processo nº 687903/2021.
oBJEtiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos que atenderão as necessidades dos adolescentes, custodia-
dos no css.
Programa de trabalho 08.243.1505.8392
Projeto atividade: 68.8392
ação: 185414
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNsUMo – r$ 500,00
sErVidorEs: rosÂNGEla Maria coUto salEs, tEc. EM assUNtos 
EdUcaÇÃo a, Matricula 3223027/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dEsPEsa: 60 (sessenta) dias.
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 (quinze) dias
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 673979

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 271, de 29 de junho de 2021.
Processo nº 694597/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CAS I, conforme justificado nos termos do pro-
cesso.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEstiNo: BrEU BraNco/Pa.
PErÍodo: 20/07/2021 a 21/07/2021. – (1,5) diária
sErVidorEs: JosÉ carlos siMÕEs da silVa, assistENtE social, Ma-
tricula 5956513/1, e MarcElo carlos da coNcEiÇÃo saNtos, Moto-
rista, Matricula 5899230/2.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 673950
Portaria Nº 265, de 29 de junho de 2021.
Processo nº 686114/2021.
oBJEtiVo: Entregar adolescentes, custodiados no ciaM, aos familiares em 
cumprimento de determinação judicial.
oriGEM: BElÉM/Pa – dEstiNo: BraGaNÇa/Pa.
PErÍodo: 25/06/2021 a 25/06/2021. – (0,5) diária
sErVidorEs: EricssoN rodriGUEs MoraEs, MoNitor, Matricula 

57192244/2, e MaUro roBErto sastrE loBato, Motorista, Matricula 
5907510/3.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 673856
Portaria Nº 267, de 29 de junho de 2021.
Processo nº 685637/2021.
OBJETIVO: Realizar oficina de capacitação e assessoramento técnico à ela-
boração do Plano Municipal de atendimento socioeducativo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEstiNo: BEltErra/Pa
PErÍodo: 12/07/2021 a 14/07/2021. – (2,5) diárias
sErVidorEs: tatiaNE rodriGUEs costa, GErENtE i, Matricula 
5932138/2, e JaNE GarEtE saraiVa tEiXEira, MoNitora, Matricula 
54189614/1.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 673872
Portaria Nº 266, de 29 de junho de 2021.
Processo nº 672616/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CSEM, conforme justificado nos termos do pro-
cesso.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEstiNo: iGaraPÉ-aÇÚ/Pa.
PErÍodo: 29/06/2021 a 30/06/2021. – (1,5) diária
sErVidorEs: rosYaNE coUto da silVa cardoso, assistENtE so-
cial, Matricula 5896871/3, e aldriN soUZa silVa, Motorista, Matri-
cula 5956751/1.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 673867
Portaria Nº 268, de 29 de junho de 2021.
Processo nº 686838/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescentes, custodiados no CIAM/MARABÁ, conforme justificado.
oriGEM: MaraBá/Pa
dEstiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa – rEdENÇÃo/Pa.
PErÍodo: 07/07/2021 a 10/07/2021. – (3,5) diárias
sErVidorEs: MoNalisa PErEira dE MiraNda, assistENtE social, 
Matricula 5956795/1, e dioGENEs PErEira dE soUsa, Motorista, Ma-
tricula 5956738/1.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 673883
Portaria Nº 269, de 29 de junho de 2021.
Processo nº 686714/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jovem, 
custodiado na UASE/ANANINDEUA II (CIJAM), conforme justificado.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dEstiNo: MÃE do rio/Pa.
PErÍodo: 07/07/2021 a 08/07/2021. – (1,5) diária
sErVidorEs: aNNa BrÍGida dUartE loPEs, assistENtE social, Ma-
tricula 5956455/1, e dJair da silVa PErEira, Motorista, Matricula 
97571338/1.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 673904
Portaria Nº 270, de 29 de junho de 2021.
Processo nº 691662/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CSS, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: saNtarÉM/Pa - dEstiNo: BEltErra/Pa.
PErÍodo: 05/07/2021 a 05/07/2021. – (0,5) diária
sErVidorEs: VEra lÚcia taVarEs silVa, assistENtE social, Matri-
cula 3208753/2, e rafaEl da silVa corrÊa aMaral, Motorita, Matri-
cula 5956441/1.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 673926

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria N0 292/2021-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 28 de junho de 2021.
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNsidEraNdo o artigo n°. 98 da lei 5.810/1994 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2021/608450;
rEsolVE:
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença-prêmio à servidora EliaNE so-
corro dias carMo dE aNdradE, matrícula nº 54195078/3, ocupante 
do cargo de técnico em Gestão de direitos Humanos e cidadania – ser-
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viço social, referentes ao triênio 2011-2014, no período de 20/06/2021 a 
18/08/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 673769

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 288/2021
oBJEtiVo: Visita técnica às prefeituras dos municípios abaixo listados, 
para articulação de parcerias visando expansão das ações de cidadania e 
direitos humanos no território paraense.
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Bom Jesus do tocantins, abel figueiredo, rondon do Pará, Ma-
rabá/Pa
sErVidor:
• VALBETANIO BARBOSA MILHOMEM; CARGO: Secretário Adjunto/SEJU-
dH; Mat: 5958936/1; PErÍodo: 30/06 a 02/07/2021; Quantidade de di-
árias: 2,5.
• JOSÉ ROBERTO GOMES DA COSTA; CARGO: Motorista; MAT: 5484243/2; 
PErÍodo: 30/06 a 02/07/2021; Quantidade de diárias: 2,5.
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 673625
Portaria Nº 286/2021
oBJEtiVo : Efetuar levantamento patrimonial nos Núcleos de Justiça e 
cidadania e ProcoN nos referidos Municípios.
 fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Paragominas, altamira e Marabá/Pa
sErVidor:
• MARCIO LUIS PEREIRA NORONHA; CARGO: Gerente-GPSG; MAT: 
55588595/6; PErÍodo: 05 a 14/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5
• ANTÔNIO AUGUSTO VULCÃO GAMA; CARGO: Agente Administrativo; 
Mat: 40371/1; PErÍodo: 05 a 14/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5
• PEDRO JOSÉ SILVA DA SILVA; CARGO: Motorista; MAT: 57192939/2; 
PErÍodo: 05 a 14/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 673673
Portaria Nº 287/2021
oBJEtiVo: Promover a cidadania por meio da viabilização de documenta-
ção civil através da emissão de carteira de identidade, bem como fortalecer 
ações de defesa aos direitos humanos.
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: cachoeira do arari, salvaterra e soure/Pa.
sErVidor:
• RAFAEL CARMO RAMOS; CARGO: Gerente/GLOS; MAT: 5958689/1; PE-
rÍodo: 29/06 a 08/07/2021 ; Quantidade de diárias: 9,5
• LUCILENE OLIVEIRA NASCIMENTO; CARGO: Datilógrafa; MAT: 
5227801/1; PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5
• CREMILDA NATALINA DE SOUZA MAGALHÃES; CARGO: Datilógrafa: MAT: 
5050286/2; PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5
• JULIETE MONTEIRO DE OLIVEIRA; CARGO: Papiloscopista; MAT: 
700398/1; PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5
• MÕNICA MARIA LIBONATI; CARGO: Assistente Administrativo; MAT: 
57202264; PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
• JOSÉ EDVALDO DO CARMO OLIVEIRA; CARGO: Papiloscopista MAT: 
5145813; PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
• MARIA ROSA DA COSTA RAMOS; CARGO: Papiloscopista; MAT: 5692601; 
PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
• ROBERTO CARLOS VULCÃO GAMA; CarGo: datilógrafo; Mat: 5227801; 
PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
• DAMASIO ALVES DOS SANTOS; CARGO; Monitor; MAT; 55586314; PERÍ-
odo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
• DUCIVALDO REIS DA COSTA; CARGo: Papiloscopista; Mat; 700096/1; 
PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
• LIDIANE LOBATO DO AMARAL; CARGo: assessora Parlamentar; Mat: 
21389; PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
• WESLEY DA SILVA ARAÚJO; CARGO; Assistente de Informática; MAT: 
5898744/2; PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
• MARIA IZABEL GOMES SANTIAGO; CARGO: Assistente Administrativo; 
Mat: 57201164/1; PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 
9,5.
• GESUALDO DA COSTA VELOSO; CARGO; Agente de Fotografia; MAT: 
5050723/4; PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de diárias: 9,5.
• JACIRENE ANDRADE FIEL MORAES; CARGO: Gerente Contratos e Con-
vênios; Mat: 5922782; PErÍodo: 29/06 a 08/07/2021; Quantidade de 
diárias: 9,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 674051
errata de Portaria
- o secretário de Estado de Justiça e direitos humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
- Na Portaria  282 (23/06/2021) e Portaria 285 (23/06/2021),  ambas pu-
blicadas no doE nº 34.623 de 29 de junho de 2021, referente a diárias, 
Processo 675459/2021.

onde se lê:  10 a 24/07/2021
Leia-se:  09 a 23/07/2021
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos humanos

Protocolo: 673870

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 122/2021 daF/sedeMe  
BeLÉM, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: aldENor saNtaNa PEGado NEtto/ Matricula: n° 5913756/2/ 
cargo: coordenador/ origem: Belém-Pa/destino: castanhal, santo an-
tônio do tauá e curuçá-Pa/Período: de 05/07/2021 a 09/07/2021/ diá-
rias:4,5 (quatro e meia)/Objetivo: realizar fiscalizações em conjunto com 
arcoN em obras concluídas do programa Pis nos municípios mencionados
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 673703
Portaria N° 124/2021 daF/sedeMe  
BeLÉM, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: UlYssEs fErrEira GoNÇalVEs/ Matricula: n° 59462761/1/ car-
go: Motorista/ origem: Belém-Pa/destino: castanhal, santo antônio 
do tauá e curuçá-Pa/Período: de 05/07/2021 a 09/07/2021/ diárias:4,5 
(quatro e meia)/objetivo: conduzir o servidor aldenor Pegado Netto para 
realizar fiscalizações em conjunto com ARCON em obras concluídas do pro-
grama Pis nos municípios mencionados
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 673731
Portaria N° 123/2021 daF/sedeMe  
BeLÉM, 29 de JUNHo de 2021.
Nome: aNadÉlia diViNa saNtos/ Matricula: n° 80845496/3/ cargo: sE-
crEtária adJUNta dE GEstÃo adMiNistratiVa/ origem: Belém-Pa/
destino: Paragominas-Pa/Período: 01/07/2021/ diárias:0,5 (meia)/obje-
tivo: avaliação do Projeto tErPaZ no município.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 673716

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 001/2021-codec
objeto: contratação de empresa especializada na administração, geren-
ciamento e fornecimento de Vale-alimentação, na forma de cartão eletrô-
nico, magnético ou de tecnologia similar, para atender os empregados da 
companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - codEc, conforme 
especificações constantes no termo de referência (anexo i).
critério de Julgamento: Menor Preço Global.
Modo de disputa: aberto.
data da abertura: 21/07/2021 (quarta-feira).
Horário: 09:00h (horário de Brasília).
local: Endereço Eletrônico www.gov.br/compras
UasG: 926066.
dotação orçamentária: funcional Programática 700201.22.331.1297.8311; 
Elemento de despesa: 339039; fonte: 0261 e 0661.
ordenador responsável: lUtfala dE castro Bitar, Presidente da co-
dEc.
disponibilidade do Edital: www.codec.pa.gov.br; www.compraspara.pa.
gov.br; www.gov.br/compras ou pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br. infor-
mações e esclarecimentos pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br ou pelo telefo-
ne (91) 3236.2884 (ramal 4714).
responsável pelo certame: Jacelís cristine aguiar Borges, Pregoeira da 
codEc.
Belém (Pa), 28 de junho de 2021.
Jacelís cristine aguiar Borges
Pregoeira da codEc

Protocolo: 672705
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.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 064/2021 – rH/daF
Portaria dE fÉrias
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 dos processos,r E s o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares conforme abaixo:

Empregado Matrícula Processo cargo Período 
aquisitivo

Período
concessivo

rosa cristiNa soUZa 
da costa 5943042/1 2021/685464 Gerente de contabilidade 2020/2021 01/07/21 a 

20/07/21

JUliaNa PaNtoJa 
oliVEira

55587702/3
 2021/685559

 
assessor 2020/2021 05/07/21 a 

19/07/21

aUGUsto cEsar silVa 
da aNUNciaÇÃo 5904066/5 2021/685803

Gerente de atendimento à 
Novos Negócios 2020/2021 12/07/21 a 

16/07/21

NEWtoN MoNtEiro 
rodriGUEs 2014335/1

 2021/685630 secretário da diretoria 2020/2021 12/07/21 a 
31/07/21

Márcia VaNia M. PaEs 
da coNsolaÇÃo 5917258/4 2021/685782 coordenador Jurídico 2020/2021 12/07/21 a 

10/08/21

daNiEla dias KrEss 5934024/2
 2021/685371 assessor 2020/2021 15/07/21 a 

24/07/21

registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 28 de junho de 2021.
lUtfala dE castro Bitar-Presidente

Protocolo: 673610

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

decisÃo de retoMada adMiNistratiVa de Lote iNdUstriaL
a coMPaNHia dE dEsENVolViMENto EcoNÔMico do Pará – codEc, 
por intermédio de seu Presidente, no uso das atribuições que lhe conferem 
o Estatuto da companhia e artigo 35 da resolução nº 03 de 14 de dezem-
bro de 2018, rEsolVE:
rEtoMar, adMiNistratiVaMENtE, parte do lote industrial situado no 
distrito industrial de ananindeua, no Município de mesmo nome, Estado do 
Pará, identificado pela numeração 03 da quadra E, setor T, vendido à em-
presa Y. YaMada s/a coMÉrcio E iNdUstria, cNPJ Nº 04.895.751/0001-
74, a qual deixou de observar as condições apresentadas por ocasião da 
correspondente aquisição, não iniciando a implantação de seu projeto in-
dustrial, no prazo e forma dispostas pelo artigo 17 das Normas Gerais para 
implantação de industrias e atividades de apoio nos distritos, condomínios 
e áreas industriais, conforme consta do processo nº 2021/528913, rein-
corporando tais bens ao patrimônio desta Entidade.
ordENador: lUtfala dE castro Bitar – PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 673524

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 148/2021 de 24/06/2021. Processo 
nº 2021/671883 – altErar as férias do servidor fabrício Vasconcelos 
de oliveira, matrícula n° 55588100/1. Publicada no doE Nº 34.622 de 
28/06/2021 – oNde se LÊ: para 21/07/2021 a 20/08/2021. Leia-se: 
para 21/07/2021 a 19/08/2021. cilENE MorEira saBiNo dE oliVEira 
– Presidente.

Protocolo: 673392

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 28/2021 – JUcePa.
inexigibilidade n° 05/2021.
PaE n° 2021/411962.
Exercício: 2021.
data da assinatura: 28/06/2021.
Vigência: 28/06/2021 a 27/06/2022.
Valor estimado: r$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

objeto: contratação da sErPro para realização dos seguintes cursos: “P1s 
- LGPD Educacional - Profissionalizante - Encarregado de Dados Pessoais” 
e “P2S- LGPD Educacional - Profissionalizante - Gestor de Dados Pessoais” 
para 03 (três) servidores da JUcEPa, conforme descriminado no contrato.
contratado: sErViÇo fEdEral dE ProcEssaMENto dE dados – sEr-
Pro, inscrita no cNPJ sob o n° 33.683.111/0001-07.
Endereço: sGaN Quadra 601, Módulo V, Brasília/df, cEP: 70836-900.
orçamento:
72201.23.128.1508.8887 capacitação de agentes Públicos Natureza das 
despesas: 339039.00 outros serv de terceiros - PJ fonte: 0261 / 0661 
rec da adm indireta (próprios) Pi: 4120008887c.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 673428
eXtrato de coNtrato
contrato: 37/2021 – JUcePa.
cotação eletrônica n° 13/2021 – dispensa de Licitação n° 18/2021.
Exercício: 2021.
data da assinatura: 29/06/2021.
Vigência: 29/06/2021 a 28/06/2022.
Valor anual estimado: r$ 2.431,92 (dois mil, quatrocentos e trinta e um 
reais e noventa e dois centavos).
objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento sob de-
manda de Gás liquefeito de Petróleo – GlP de 13 Kg (gás de cozinha), 
sem vasilhame, objetivando atender as necessidades da sede desta Junta 
comercial do Estado do Pará (JUcEPa), sendo a quantidade mensal de 02 
(duas) unidade e anual de 24 (vinte e quatro) unidades.
contratado: K B PiNHEiro ValadarEs coM dE Gas EirEli, cNPJ sob o 
n° 11.519.067/0001-53.
orçamento:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza da despesa: 339030.00 Material de consumo fonte: 0261 re-
cursos da adm indireta ( próprios) Pi: 4120008338c.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 673843
eXtrato de coNtrato
contrato: 36/2021 – JUcePa.
adesão à ata de reGistro de PreÇo N° 008/2021/da/cGP/
seMsa/PMM.
PaE n° 2021/339751.
Exercício: 2021.
data da assinatura: 29/06/2021.
Vigência: 29/06/2021 a 28/06/2022.
Valor estimado: r$ 3.770.400,00 (três milhões, setecentos e setenta mil 
e quatrocentos reais).
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de solu-
ção informatizada de sistema de gestão de unidade assistencial, suporte 
técnico, desenvolvimento de aplicativo, manutenção preventiva, corretiva 
e implantação, para atender às necessidades da JUcEPa.
contratado: d. a. da silVa BraGa JUNior sErViÇos dE rEParaÇÃo EM 
coMPUtadorEs – EirEli.
cNPJ sob o n° 29.856.228/0001-60.
orçamento:
72201.23.126.1508.8238: Gestão de tecnologia da informação e comuni-
cação Natureza da despesa: 339040.00 serv de tec da inf e comun - PJ 
fonte: 0261/0661 recursos da adm indireta (próprios) Pi: 4120008238c.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 673840

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 458/2021, de 28 de JUNHo de 2021.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENVolViMENto UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/689384, de 25/06/2021, 
e o Memorando nº 02/2021, de 25/06/2021 – Proto/sEdoP;
r E s o l V E:
i - dEsiGNar a servidora, ENi NorMa coElHo, matrícula nº 5428/1, ocu-
pante do cargo de assistente administrativo, para responder pelo cargo de 
secretário de Gabinete, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021 (30 dias), 
com ônus para esta sEdoP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão 
da titular a servidora aNdrEia aNtÔNia dE soUZa liMa dE aNdradE, 
matrícula nº. 5946502/1, estar usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY saNtos caBral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 674034
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.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 656151, publicada no doE nº 34.585, de 
17/05/2021, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 77/2020 – cV 
nº 25/2020.
oNde se LÊ: Vigência: 05/05/2021 a 22/06/2021
Leia-se: Vigência: 08/05/2021 a 05/09/2021
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 673633

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

8º tac Nº 30/2018 – cP Nº 06/2017
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
   EtEc - EMPrEsa tÉcNica dE ENGENHaria E coMÉrcio ltda – cNPJ 
05.856.869/0001-56
objeto: recuperação e Pavimentação de Vias Urbanas com cBUQ, nos 
Municípios: Belém, ananindeua, Marituba, santa Bárbara do Pará, santa 
izabel do Pará, Benevides, santo antônio do tauá, Barcarena, total de 30 
Km, no Estado do Pará.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 28/06/2021 a 28/06/2022
data da assinatura: 28/06/2021
ordenador responsável: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 673451
2º tac Nº 05/2020 – cP Nº 02/2019
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNsÓrcio aB - cNPJ 36.990.916/0001-83
objeto: Execução dos serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
Vias Urbanas na região de integração do Xingú – lote 4, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 28/06/2021 a 28/12/2021
data da assinatura: 28/06/2021
ordenador responsável: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 673454

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo – toMada de PreÇos tP 
013/2021–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo da oBra dE PaViMENtaÇÃo EM BloKrEt da rUa Jar-
Bas PassariNHo, no Município de curralinho/Pa, neste Estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrEsas HaBilitadas:
1 – EQUatorial ENGENGaria EirEli cNPJ: 04.227.797/0001-15
2 – BErEsHit E atHaYdE coNtrUÇÕEs ltda cNPJ: 22.061.952/0001-58
3 – JosE filHo dE corrEa dE corrEa EirEli cNPJ: 16.766.282/0001-
72
4 – EstrUtUral coNstrUÇÕEs E sErViÇos EirEli cNPJ: 
08.928.777/0001-22
5 – rKl coNstrUÇÕEs ltda cNPJ: 12.669.568/0001-89
6 – rc dE Pais coNstrUtora EirEli cNPJ: 14.717.439/0001-44
7 – ditroN ENGENHaria E iNcorrPoraÇÕEs EirEli EPP cNPJ: 
03.832.803/0001-09
8 – HtfMENdEs sErViÇos da coNtrUÇÃo EirEli cNPJ: 24.416.087/0001-
40
9 – dEsiGNE ENGENHaria E sErViÇos dE coNstrUÇÕEs ltda cNPJ: 
07.709.325/0001-97
10 – Pr coNstrUtora ltda cNPJ: 17.821.756/0001-02
EMPrEsa iNaBilitada:
1 – VaGNEr BarBosa dos saNtos coNstrUtora EirEli cNPJ: 
20.428.198/0001-16
2 - PlaNa coNstrUÇÕEs coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs EPP cNPJ: 
05.467.549/0001-04
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 29 de junho de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 674083

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 14/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Mojui dos campos – cNPJ 17.349.848/0001-23
objeto: cooperação técnicas entre a sEdoP e o Município de Mojui dos 
campos, para apoio técnico na Elaboração do Plano diretor Municipal Par-
ticipativo.
Vigência: 30/06/2021 a 30/06/2022
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 29/06/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
Marco antônio Machado lima
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 674007

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 07/2021 – Prestação de serviços de consultoria técnica em Ge-
renciamento de contratos, apoio técnico na supervisão de obras e asses-
soria Técnica em Plano de Trabalho, Especificações, Estudos de Viabilida-
de técnica, laudos, análises, orçamentos, Projetos e convênios para as 
obras listadas no termo de referência, anexo do Edital, sob responsabili-
dade da sEdoP, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 2,6559%
Período de execução: 10/03/2021 a 09/03/2022
data de assinatura: 29/06/2021
contratada: consórcio Engenharia Pará
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 673479
3º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 20/2014, concorrência Pública nº 01/2014 – obra de implanta-
ção do sistema de abastecimento de água, no Município de santo antônio 
do tauá, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 34.3350%
Período de execução: 06/05/2020 a 05/05/2021
dotação orçamentária: 07101 17.512.1489-7567 449051-
0101/0301/6101/6301/0106/0306
data de assinatura: 29/06/2021
contratada: r&a construções ltda
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 673514

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 457/2021, de 28 de JUNHo 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 2021/678073, de 23/06/2021 
– NUcoM/sEdoP;
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Matheus da rocha freitas, Matrícula nº 5953570/1. cargo/função: 
coordenador.
oBJEtiVo: acompanhar a agenda do Governador Helder Barbalho no mu-
nicípio de curuçá/Pa, para a entrega da obra de urbanização da orla do 
município.
dEstiNo: curuçá/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 24/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 674016
Portaria Nº. 455/2021, de 28 de JUNHo 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,
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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 2021/688744, de 25/06/2021 
– difis/sEdoP;
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: lázaro cézar da silva lima Júnior, Matrícula nº 5913247/2; cargo/
função: coordenador de Núcleo regional.
oBJEtiVo: Em atendimento a demanda do secretário ruy cabral do Pro-
grama asfalto por todo o Pará no Município de Marapanim/Pa.
dEstiNo: Marapanim/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 25/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 673993
Portaria Nº. 456/2021, de 28 de JUNHo de 2021.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/695823, de 28/06/2021 
– GaBdU/sEdoP.
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Valdir Parry acatauassú, Matrícula nº 5946384/1; cargo/função: 
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJEtiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador na assinatura de 
convênio de ampliação do sistema de abastecimento de água de são Mi-
guel do Guamá/Pa.
NoME: andreson rannyery lima de sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com o secretário adjunto desta sEdoP, ao 
referido município.
dEstiNo: são Miguel do Guamá /Pa
diárias: 0,5 (meia).
data: 25/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 674000

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na toMada 
de PreÇos Nº 016/2021
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para exe-
cução da obra de pavimentação de vias urbanas (Una e tapanã) – siconv 
875849, no município de Belém, neste estado, conforme especificações 
técnicas, planilhas e projetos anexos.
o secretário Estadual da secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acatar relatório emitido pela comissão Permanente de licitação so-
bre o julgamento do recurso administrativo impetrado, correspondente 
ao resultado de Julgamento da fase de HaBilitaÇÃo relativo a toMa-
da dE PrEÇos nº 016/2021 mantendo a sua decisão. a cPl no uso de 
suas atribuições convoca a empresa B. a. MEio aMBiENtE ltda – cNPJ: 
07.593.016/0004-47 declarada habilitada para abertura da proposta de 
preços no dia 02 de julho de 2021 as 14:00hs.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 29 de junho de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNtratiVo toMda de 
PreÇos tP 012/2021–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo do ProJEto EXEcUtiVo dE sistEMa dE ProtEÇÃo 
coNtra dEscarGas atMosfÉricas, sistEMa dE dEtEcÇÃo E alarME 
dE iNcÊNdio, E ilUMiNaÇÃo dE EMErGÊNcia da fUNdaÇÃo HosPital 
dE clÍNicas GasPar ViaNNa, No MUNicÍPio dE BElÉM, neste Estado, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
de ProPosta dE PrEÇos, apresentado por essa cPl na referida licitação. 
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.

os recursos estarão disponíveis através do site da sEdoP no link: www.
sedop.pa.gov.br/licitações-0 e no e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 29 de junho de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo coN-
corrÊNcia PÚBLica cP 009/2021–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo da oBra dE coNs-
trUÇÃo do cENtro dE coNVENÇÕEs dE saNtarÉM, no Município de 
Santarém, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e pro-
jetos anexos.
a secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
de ProPosta dE PrEÇos, apresentado por essa cPl na referida licitação. 
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis através do site da sEdoP no link: www.
sedop.pa.gov.br/licitações-0 e no e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 29 de junho de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 674096

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modo de disPUta FecHado Nº 008/2021 – cosaNPa-Pa.
oBJEto: contratação de empresa de engenharia para execução de obras 
e serviços de ampliação da rede de abastecimento de água para atender 
o Município de Viseu, no Estado do Pará, incluindo a complementação dos 
projetos executivos e fornecimento de materiais e equipamentos incluindo 
os detalhamentos necessários em anexo, que são partes integrantes do 
tErMo dE rEfErÊNcia Nº 003/2021 – dEt/ Usos.
responsável pelo certame: Nicolas augustus andre Nazareth.
local de abertura: sede da cosaNPa, localizada na av. Magalhães Barata, 
nº 1201, Bairro são Brás, Belém-Pa. 
data de abertura: 27 de julho de 2021.
Hora de abertura: 10h00min (dez horas).
dotação orçamentaria: 1.6.121302.8200.33120.7420.61.00121.
Belém/Pa, 29 de Junho de 2021.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 673964
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 26/2021 - cosaNPa
a companhia de saneamento do Estado do Pará - cosaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 26/2021, tendo critério de Julgamento o tipo 
“Menor Preço do item”, que tem como objeto o fornecimento de materiais 
para uso em manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos das 
elevatórias pertencentes à cosaNPa, no Estado do Pará, conforme as es-
pecificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência Técnica 
Nº do/011/2019 diretoria de operações/do e seus apêndices do Edital. a 
abertura realizar-se-á no dia, 13 de Julho de 2021, às 09hs (nove horas), 
horário de Brasília no endereço eletrônico: https://www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/ UasG 925802. o Edital encontra-se disponível (gratuita-
mente), na internet, nos endereços eletrônicos:https://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.br/e http://www.
cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 29 de Junho de 2021.
andré rabêlo Queiroz
Pregoeiro

Protocolo: 673367

.

.

oUtras MatÉrias
.

Licença de instalação Nº 3120/2021
a companhia de saneamento do Pará - cosaNPa torna público que obteve 
junto à secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas) 
a licença de instalação (li) Nº 3120/2021 referente as obras de amplia-
ção e Melhorias do saa cdP (10º setor de abastecimento), localizado no 
município de Belém. a li foi expedida em 28/06/2021 e possui prazo de 
validade até a data de 27/06/2024.
José antônio de angelis
Presidente da cosaNPa

Protocolo: 673374
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 258 de 29 de JUNHo de 2021
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 162/2021 de 13.05.2021, publicada 
no doE nº 34.583 de 14.05.202,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico nº 76598 de 22.06.2021;
rEsolVE:
coNcEdEr licença-saúde da servidora sHEila dE fátiMa dE carValHo 
ViEira, identidade funcional nº 559867/2, ocupante do cargo, tEcNico 
EM GEstao dE dEsENVolViMENto ciENcia tEcNoloGia E iNoVacao – 
assistente social, lotado nesta secretaria, 22 (vinte e dois) dias de licença 
para tratamento de saúde, no período de 18/05/2021 a 08/06/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e tecnológica, em 29 de Junho de 2021.
dENilsoN BENEdito GoNÇalVEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças, em exercício.

Protocolo: 673924
.

errata
.

Fica retificado na PORTARIA nº 256 de 28/06/2021, publicada no 
d.o.e. nº 34.623 de 29/06/2021.
onde se lê: Programa de trabalho: 48101.19.122.1297.8337.
Leia-se: Programa de trabalho: 48101.19.122.1297.8338
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 29 de junho de 2021.

Protocolo: 673554
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

..

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 124/2021 – GaBiNete, de 28 de Junho 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.
rEsolVE:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias da servidora 
sUElY BarBosa MEirElEs BEZErra, id. funcional nº. 5918349/1, 
concedido por meio da Portaria nº. 079/2021-GaBiNEtE, publicada no 
doE Nº. 34.571, de 03/05/2021, para gozo posterior com data a combinar.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 28 de Junho de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 673721
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 12/2021
Processo Pae nº 2020/896.302
objeto: contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva das 
postas de vidro
Valor Global: r$ 7.850,00
com fulcro no art. 29, ii, da lei nº 13.303/2016
Data da Ratificação: 29.06.2021
orçamento: 23.122.1297.8338 - 33.90.39 – fonte: 0261
contratada: cintia silva costa comércio e serviços 57843252215
cNPJ: 26.904.546/0001-60
Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa
Presidente da ProdEPa

Protocolo: 674076

..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 182/2021/GePs/setUr de 29 de JUNHo de 2021 coNsidEraNdo 
os termos do Processo Nº 2021/659940; rEsolVE: i – conceder suprimento 
de fundos ao servidor EVaNdro JosE fErrEira NEVEs JUNior, Matrícula 
Nº 5892676/7,coordenador de Planejamento das Políticas Públicas para o 
turismo. ii – o valor do suprimento corresponde a: r$ 1.000,00 (Hum mil 
reais), despesas de 339033 (Passagens e locomoção); r$ 500,00 (quinhentos 
reais), para despesas de 39030 (consumo). a utilização do suprimento de 
fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, para 
prestação de contas em 15 (quinze) dias após sua aplicação. aNdErsoN 
oliVEira caValcaNtE diretor de administração e finanças

Protocolo: 673630

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 183/2021/GePs/setUr de 29 de JUNHo de 2021 coN-
sidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/656375; rEsolVE: conceder 
3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor NoME: EVaNdro JosÉ fErrEira 
NEVEs JUNior, Matrícula Nº 5892676/7, coordenador de Planejamento 
das Políticas Públicas para o turismo. oBJ: realizar abertura do curso de 
condutor ambiental de trilhas e caminhadas; dEstiNo: soure/Pa, PErÍ-
odo: 29/06 à 02/07/2021, registre-se, Publique-se e cumpra-se. Belém, 
29 de Junho de 2021. aNdErsoN oliVEira caValcaNtE. diretor de ad-
ministração e finanças

Protocolo: 673652
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 181/2021 – GePs/setUr, de 29 de JUNHo de 2021 con-
siderando os termos do processo N° 2021/656375. rEsolVE: torNar 
sEM EfEito a Portaria Nº 173/2021, publicada no doE 34.622 de 
28/06/2021, que concedeu diárias ao servidor EVaNdro JosÉ fErrEira 
NEVEs JUNior, Matrícula Nº 5892676/7, ocupante do cargo de coorde-
nador de Planejamento das Políticas Públicas para o turismo. aNdErsoN 
oliVEira caValcaNtE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 673517
Portaria Nº. 180/2021 – GePs/setUr, de 29 de JUNHo de 2021 con-
siderando os termos do processo N° 2021/659940.rEsolVE: torNar 
sEM EfEito a Portaria Nº 172/2021, publicada no doE 34.622 de 
28/06/2021, que concedeu suprimento de fundos ao servidor EVaNdro 
JosÉ fErrEira NEVEs JÚNior, Matrícula Nº 5892676/7, cargo de coor-
denador de Planejamento das Políticas Públicas para o turismo. aNdErsoN 
oliVEira caValcaNtE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 673499
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 341/2021-GGP/dPG de 24/06/2021
considerando Processo nº 2021/672107- dEfPUB- dE 22/06/2021; rE-
solVE: conceder 10 (dez) dias de licença Paternidade ao servidor Público 
lUiZ otaVio oliVEira da costa, matrícula nº. 57201263, no período de 
20/06/2021 a 29/06/2021, de acordo com artigo 91, da lei. 5810/94, bem 
como a prorrogação da mesma por mais 10 (dez) dias, de 30/06/2021 a 
09/07/2021, conforme art. 1º, paragrafo único da instrução Normativa nº 
01, de 17 de março de 2017, publicado no doE nº 33.339 de 23 de março 
de 2017.MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias, subdefensora Pública-
Geral do Estado do Pará

Protocolo: 673836
Portaria Nº 315/2021-GGP/dPG de 24/06/2021
considerando Processo nº 2021/658701- dEfPUB- dE 18/06/2021; rE-
solVE: conceder readaptação funcional provisória conforme laudo Médico 
nº 75829, ao servidor Público MaUricio alVEs PEdrosa, matrícula nº 
5897881, pelo período de 15/06/2021 até 14/06/2022, de acordo com o 
artigo. 56, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHEta fUrtado BE-
lÉM dias, subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 673832
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 314/2021-GGP/dPG de 24/06/2021
considerando Processo nº 2021/658701- dEfPUB- dE 18/06/2021; rE-
solVE: conceder conforme laudo Médico nº 75781, prorrogação de licen-
ça para tratamento de saúde ao defensor Público adriaNo soUto oli-
VEira, matrícula nº. 57190983, no período de 10/04/2021 a 09/05/2021, 
de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHE-
ta fUrtado BElÉM dias subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 673828
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Portaria Nº 342/2021-GGP/dPG de 24/06/2021
considerando Processo nº 2021/486350- dEfPUB- dE 07/05/2021; rE-
solVE: conceder conforme laudo Médico nº 76318, licença para trata-
mento de saúde ao servidor Público adsoN dos saNtos lEitE, matrícula 
nº. 5899910, no período de 02/05/2021 a 04/05/2021, de acordo com o 
artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHEta fUrtado BE-
lÉM dias, subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 673838
Portaria Nº 343/2021-GGP/dPG de 24/06/2021
considerando Processo nº 2021/553452- dEfPUB- dE 24/05/2021; rEsol-
VE: conceder conforme laudo Médico nº 76317, licença para tratamento de 
saúde à servidora Pública Maria da Gloria saNtos dE soUZa foNsEca, 
matrícula nº. 3085520, no período de 10/05/2021 a 24/05/2021, de acordo 
com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHEta fUrtado 
BElÉM dias, subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 673841
Portaria Nº 313/2021-GGP/dPG de 24/06/2021
considerando Processo nº 2021/564952- dEfPUB- dE 26/05/2021; rE-
solVE: conceder conforme laudo Médico nº 76197, licença para trata-
mento de saúde ao servidor Público MarcElo dos saNtos GaMBoa, 
matrícula nº. 57211830, no período de 19/05/2021 a 25/05/2021, de 
acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHEta 
fUrtado BElÉM dias, subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 673824
Portaria Nº 312/2021-GGP/dPG de 24/06/2021
considerando Processo nº 2021/515209- dEfPUB- dE 13/05/2021; rE-
solVE: conceder conforme laudo Médico nº 76208, licença para trata-
mento de saúde à servidora Pública JUditH coNcEicao araUJo NEta, 
matrícula nº. 5897873, no período de 13/05/2021 a 17/05/2021, de acor-
do com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHEta fUr-
tado BElÉM dias subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 673820
.

errata
.

errata
terMo aditiVo Nº 003/2021
coNtrato Nº: 029/2018
Processo Nº: 2018/278472- dP/Pa
oNde se LÊ: sendo 01 posto no valor total mensal em r$ 44.467,68
Leia-se: sendo 01 posto no valor total anual em r$ 44.467,68.
Protocolo: 672427; doE: 34.622 de 28/06/2021

Protocolo: 673638
errata
terMo aditiVo Nº 05/2021
coNtrato Nº: 050/2017
Processo Nº2017/252945
2020/344353- dP/Pa
oNde se LÊ: r$ 35.459,58 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta 
e nove reais e cinquenta e oito centavos).
Leia-se: r$ 35.459,88 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e 
nove reais e oitenta e oito centavos).
Protocolo: 672463; doE: 34.622 de 28/06/2021.

Protocolo: 673629
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 02/2021
coNtrato Nº: 056/2017
Processo Nº 2011/177.940- dP/Pa
PartEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a senhora 
ÂNGEla Maria rUfiNo fErrEira, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 104.611.592-87).
oBJEto: o objeto deste termo aditivo ao contrato supramencionado é o 
da ModificaÇÃo do PraZo dE locaÇÃo do iMÓVEl, incialmente esta-
belecido na cláUsUla tErcEira, por mais 06 (seis) meses, a contar de 
01.07.2021 a 01.01.2022. E ModificaÇÃo do Valor dE locaÇÃo do 
iMÓVEl, inicialmente estabelecido na cláUsUla QUiNtata, alterando o 
valor mensal para r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em razão do 
acordo entre as partes, conforme previsão do art. 18 da lei nº 8.245/91. 
.data da assiNatUra: 29/06/2021. dotaÇÃo orÇaMENtária: Progra-
ma/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458. Natureza da despesa: 339036. 
fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 266606. foro: 
Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. locadora: ÂNGEla Maria 
rUfiNo fErrEira. cPf nº 104.611.592-87. ENdErEÇo da locadora: 
avenida João franjás, nº 134, Bairro: centro, cEP. 68.795-000, Benevides/
Pa. ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lEdo – defensor 
Público Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 673736
..

diÁria
.

Portaria 660/2021 - da,29/06/2021. conceder 6 + 1\2 diária(s) 
a(os) defensor(es) Marcos aNtÔNio dos saNtos ViEira, matrícula 
5895968, objetivo itiNEraNcia Para MoNtE alEGrE fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de saNtarÉM a MoNtE alEGrE, período 21/11/2021 a 27/11/2021.
subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 673749
Portaria 661/2021 - da,29/06/2021. conceder 6 + 1\2 diária(s) 
a(os) defensor(es) Marcos aNtÔNio dos saNtos ViEira, matrícula 
5895968, objetivo itiNEraNcia Para MoNtE alEGrE fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de saNtarÉM a MoNtE alEGrE, período 24/10/2021 a 30/10/2021.
subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 673756

Portaria Nº 614/2021 – dPG BeLÉM, 18/06/2021.
a subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a solicitação de diária nº 2021/652196 de 17/06/2021;
Considerando o acordo firmado com a Defensoria Pública para compensa-
ção de diárias conforme o processo 2020/956628.
rEsolVE:
conceder diária(s) ao(s) servidores(s) abaixo relacionado(s), tendo como 
fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, conso-
ante elemento de despesa 339014.

NoME MatÍricUla fUNÇÃo oBJEtiVo ProGraMática

aNtÔNia Maria dE 
frEitas BraNdÃo 2048493 assistENtE adMiNis-

tratiVo apoio a ação 
“Expedição oes-
te” pelo Balcão 

de direitos.

03.091.1492.8730cÍcEro loPEs BEr-
NardiNo 3280543 aUX. adMiNistratiVo

claUdiNE PicaNÇo dE 
soUZa

colaBorador 
EVENtUal EscrEVENtE

Para deslocarem-se ao(s) município(s) abaixo relacionado(s)

oriGEM dEstiNo PErÍodo QtdE

saNtarÉM PraiNHa, MoNtE alEGrE, alENQUEr, ÓBidos, oriXi-
MiNa E faro. 17/06 a 08/07/2021 5,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 673341
Portaria Nº 613/2021 – dPG BeLÉM, 18/06/2021.
a subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a solicitação de diária nº 2021/652196 de 17/06/2021;
Considerando o acordo firmado com a Defensoria Pública para compensa-
ção de diárias conforme o processo 2020/956628.
rEsolVE:
conceder diária(s) ao(s) servidores(s) abaixo relacionado(s), tendo como 
fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, conso-
ante elemento de despesa 339014.

NoME MatÍricUla fUNÇÃo oBJEtiVo ProGraMática
BrUNo lUis dE 
MElo da silVa 52537515 assEssor adMiNis-

tratiVo
apoio a ação “Expedição oeste” 

pelo Balcão de direitos. 03.091.1492.8730

Para deslocarem-se ao(s) município(s) abaixo relacionado(s)

oriGEM dEstiNo PErÍodo QtdE

BElÉM saNtarÉM, PraiNHa, MoNtE alEGrE, alENQUEr, ÓBidos, oriXi-
MiNa E faro. 17/06 a 08/07/2021 15,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 673342
Portaria Nº 612/2021 – dPG BeLÉM, 18/06/2021.
a subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a solicitação de diária nº 2021/652196 de 17/06/2021;
Considerando o acordo firmado com a Defensoria Pública para compensa-
ção de diárias conforme o processo 2020/956628.
rEsolVE:
conceder diária(s) ao(s) servidores(s) abaixo relacionado(s), tendo como 
fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, conso-
ante elemento de despesa 339014.

NoME MatÍricUla fUNÇÃo oBJEtiVo ProGraMática

lUiZ odilsoN olE-
Gário da lUZ 760404  tÉciNico dE 

dEfENsoria
apoio a ação “Expedição 
oeste” pelo Balcão de 

direitos.
03.091.1492.8730Maria aUXiliadora 

flor frEitas 5927301  sEcrEtária dE 
NÚclEo

PaUlo afoNso dE 
liMa lHaMas 28770  aUX. tÉcNico

Para deslocarem-se ao(s) município(s) abaixo relacionado(s)

oriGEM dEstiNo PErÍodo QtdE

BElÉM saNtarÉM, PraiNHa, MoNtE alEGrE, alENQUEr, ÓBidos, 
oriXiMiNa E faro. 14/06 a 11/07/2021 14,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 673344
Portaria Nº 615/2021 – dPG BeLÉM, 18/06/2021.
a subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a solicitação de diária nº 2021/652196 de 17/06/2021;
Considerando o acordo firmado com a Defensoria Pública para compensa-
ção de diárias conforme o processo 2020/956628.
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rEsolVE:
conceder diária(s) ao(s) servidores(s) abaixo relacionado(s), tendo como 
fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, conso-
ante elemento de despesa 339014.

NoME MatÍricUla fUNÇÃo oBJEtiVo ProGraMática

adriaNo soUto 
oliVEira 571990983  dEfENsor PÚBlico

apoio a ação “Expedição 
oeste” pelo Balcão de 

direitos.
03.091.1492.8730

BrUNo lEaNdro 
GUiMarÃEs dE 

oliVEira
125262  idENtificador ciVil

dEiVidsoN Patric 
fErrEira MiraNda 57218036  PaPiloscoPista

JaQUEliNE aBdoN 
YaZiBEK 5290384  tÉc. EM laBoratÓrio

JaKEliNE KUrita 57234661  dEfENsora PÚBlica
lara BorGEs 

NoGUEira 1216876  GEoGrafa

lEidiaNa MarQUEs 
da costa 1171564  aGENtE adMiNis-

tratiVo
lUaNa caNtaNHE-

dE BEZErra da 
silVa

5925634  assEssora dE coMU-
NicaÇÃo

lUciaNa soUZa 
dos aNJos 57234663  dEfENsora PÚBlica

MarcEla da silVa 
silVEira oliVEira 54188213  assistENtE dE iNfor-

Mática
MarlUcia dE 
fátiMa soUsa 

castro
5942564  aGENtE adMiNis-

tratiVo

PEdro Victor NU-
NEs dE QUEiroZ 155143  tEc. dE dEfENsoria

raiMUNdo rUY 
HolaNda dos 

saNtos
5703964  PaPiloscoPista

rodriGo da silVa 
Massolio 57234663  dEfENsor PÚBlico

rosa Maria dE 
carValHo BENtEs 57202067  aUX. dE dEfENsoria

Para deslocarem-se ao(s) município(s) abaixo relacionado(s)

oriGEM dEstiNo PErÍodo QtdE

BElÉM saNtarÉM, PraiNHa, MoNtE alEGrE, alENQUEr, ÓBidos, 
oriXiMiNa E faro. 17/06 a 08/07/2021 21,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 673455
.

FÉrias
.

Portaria Nº 362/2021-dPG, de 28/06/2021. a sUBdEfENsora 
PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006. 
considerando o Processo nº 2021/678658. rEsolVE: conceder 30 
(trinta) dias de férias regulamentares aos: dEfENsorEs PÚBlicos: 
adriaNa MElo dE Barros, Mat. 5895966, P.a. 19/20, 23/08/2021 a 
21/09/2021’_30 dias; ALAN FERREIRA DAMASCENO, Mat. 54190211, P.A. 
20/21, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; ALLYSSON GEORGE ALVES DE 
CASTRO, Mat. 57231695, P.A. 19/20, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; 
caMilla faciola PEssoa loBo, Mat. 57231670, P.a. 19/20, 16/08/2021 
a 14/09/2021’_30 dias; CESAR AUGUSTO ASSAD, Mat. 3084698, P.A. 
19/20, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; EDGAR MOREIRA ALAMAR, 
Mat. 55588692, P.A. 20/21, 30/08/2021 a 28/09/2021’_30 dias; 
EliaNa MaGNo GoMEs PaEs, Mat. 57194429, P.a. 20/21, 09/08/2021 
a 20/08/2021’_12 dias. 07/03/2022 a 24/03/2022’_ 18 dias; ELIANA 
socorro saNtos VascoNcElos, Mat. 3084868, P.a. 20/21, 04/08/2021 
a 02/09/2021’_30 dias; FRANCISCO JOSCILE DE SOUSA, Mat. 57231672, 
P.A. 18/19, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; GRAZIELA PARO 
CAPONI, Mat. 5935439, P.A. 20/21, 30/08/2021 a 28/09/2021’_30 dias; 
KassaNdra caMPos PiNto loPEs GoMEs, Mat. 55589183, P.a. 20/21, 
05/08/2021 a 03/09/2021’_30 dias; LUDMILA CARDOSO LOBAO DIAS, 
Mat. 55588721, P.A. 18/19, 09/08/2021 a 07/09/2021’_30 dias; LUIZ 
PaUlo dE alBUQUErQUE fraNco, Mat. 3084230, P.a. 19/20, 09/08/2021 
a 07/09/2021’_30 dias; MARCELO DELLA CORTE LEITE, Mat. 5895967, 
P.A. 19/20, 05/08/2021 a 03/09/2021’_30 dias; MAYaNa Barros JorGE 
JOAO, Mat. 5931565, P.A. 20/21, 09/08/2021 a 07/09/2021’_30 dias; 
roMiNa ariaNE rodriGUEs aZEVEdo, Mat. 80845908, P.a. 20/21, 
02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO, Mat. 
5931564, P.A. 20/21, 23/08/2021 a 06/09/2021’_15 dias. 13/10/2021 
a 27/10/2021’_ 15 dias; VINICIUS TOLEDO AUGUSTO, Mat. 57231696, 
P.A. 20/21, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias. DEMAIS SERVIDORES: 
aliNE dE NaZarE rodriGUEs NEVEs, Mat. 57209394, P.a. 20/21, 
30/08/2021 a 28/09/2021’_30 dias; ANTONIO EDUARDO TAVARES 
PEREIRA, Mat. 759988, P.A. 18/19, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; 
cEZariNa socorro dE araUJo Gato dE soUsa, Mat. 5857171, P.a. 

19/20, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; EDNA MARIA FERREIRA 
GOUVEA, Mat. 466964, P.A. 20/21, 01/08/2021 a 30/08/2021’_30 dias; 
GlaUcia NasciMENto PiNHo, Mat. 57201245, P.a. 20/21, 02/08/2021 
a 31/08/2021’_30 dias; HELENA DE CASSIA NEVES, Mat. 57196586, P.A. 
20/21, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; HENDRYCK AYAN BRAZ RAMOS, 
Mat. 5937750, P.A. 20/21, 02/08/2021 a 13/08/2021’_12 dias. 30/11/2021 
a 17/12/2021’_ 18 dias; IGOR ANDREY PORTAL CARDIAS, Mat. 5899893, 
P.A. 19/20, ‘02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; JEANN RICARDO DA 
COSTA BAHIA, Mat. 5900703, P.A. 19/20, 02/08/2021 a 16/08/2021’_15 
dias. 06/12/2021 a 20/12/2021’_ 15 dias; LIDIA MINOBU HINO, Mat. 
54191501, P.A. 20/21, 16/08/2021 a 03/09/2021’_19 dias. 16/11/2021 
a 26/11/2021’_ 11 dias; LUA BAIA FERREIRA, Mat. 5916924, P.A. 20/21, 
23/08/2021 a 03/09/2021’_12 dias. 22/03/2022 a 08/04/2022’_ 18 dias; 
MarcElo cardoso NaGaNo, Mat. 57176086, P.a. 20/21, 02/08/2021 
a 31/08/2021’_30 dias; MARCELO COELHO DO AMARAL PINHEIRO 
SEGUNDO, Mat. 5954466, P.A. 20/21, 03/08/2021 a 17/08/2021’_15 
dias. 04/07/2022 a 18/07/2022’_ 15 dias; MARCOS CESAR MOURA 
RIBEIRO, Mat. 57192708, P.A. 20/21, 18/08/2021 a 01/09/2021’_15 dias. 
03/12/2021 a 17/12/2021’_ 15 dias; MARIA AUXILIADORA FLOR FREITAS, 
Mat. 5927301, P.A. 20/21, 09/08/2021 a 07/09/2021’_30 dias; MARIA DO 
PErPEtUo socorro XaViEr dos saNtos, Mat. 5147166, P.a. 20/21, 
09/08/2021 a 07/09/2021’_30 dias; MARIA SONIA DA PAZ E SILVA, Mat. 
3157105, P.A. 20/21, 16/08/2021 a 14/09/2021’_30 dias; NORMA CID 
SURY, Mat. 57223299, P.A. 19/20, 20/08/2021 a 18/09/2021’_30 dias; 
roMUlo saNtos dE MoUra, Mat. 57201721, P.a. 20/21, 19/08/2021 
a 17/09/2021’_30 dias; ROSA CARNEIRO RODRIGUES, Mat. 5141257, 
P.A. 20/21, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; ROSA MARIA DE LIMA 
BARROS, Mat. 57212331, P.A. 20/21, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 
dias; rosaNa Maria frEitas dE lEMos faraoN, Mat. 55588059, P.a. 
20/21, 09/08/2021 a 23/08/2021’_15 dias. 19/04/2022 a 03/05/2022’_ 
15 dias; saraH iGrEJa da silVa, Mat. 5868335, P.a. 20/21, 05/08/2021 
a 03/09/2021’_30 dias; STELLA MARIA LOBATO SILVA CARVALHO, Mat. 
5141265, P.A. 20/21, 02/08/2021 a 16/08/2021’_15 dias. 05/10/2021 
a 19/10/2021’_ 15 dias; WALDINEIA DA SILVA MORAES, Mat. 6010806, 
P.A. 20/21, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias; WELLINGTON RAIMUNDO 
taVarEs da silVa, Mat. 54190627, P.a. 18/19, 02/08/2021 a 
31/08/2021’_30 dias; WLADIMIR FARIAS DO NASCIMENTO JUNIOR, Mat. 
5897827, P.A. 20/21, 02/08/2021 a 31/08/2021’_30 dias.
MoNica PalHEta fUrtado BElEM dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 673404
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

extrato do 1º termo aditivo ao contrato n°.038/2020/tJ-Pa//Par-
tes: tJPa e a empresa: tElEBoMBa coMErcio E sErViÇos ltda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 22.974.273/0001-70// objeto: contratação de ser-
viços de restabelecimento do sistema de bombeamento do fórum criminal 
do tJPa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência, parte integrante deste contrato.// origem: dispen-
sa de licitação n° 008/2020, com fulcro no artigo 24, inciso V da lei nº 
8.666/93, nos autos do processo nº Pa-Pro-2020/02937.// objeto do adi-
tivo: é o acréscimo de materiais e serviços supervenientes no percentual 
de 11,044% que corresponde à r$ 10.816,00 (dez mil, oitocentos e dezes-
seis reais), perfazendo o novo valor global do contrato de r$ 108.746,00 
(cento e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais), // dotação orça-
mentária: 02.061.1417.8644; Natureza da despesa: 3390330/339039; 
fonte de recursos: 0118// data da assinatura: 18/06/2021// foro: Belém/
Pa// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – secretária de 
administração//ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves santos – 
secretário de Planejamento.

Protocolo: 674037
eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 019/2020/
tJPa // Partes: tribunal de Justiça do Estado do Pará – tJPa e a empre-
sa WEBtriP aGÊNcia dE ViaGENs E tUrisMo EirEli., inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 07.340.993/0001-90 // objeto do contrato: contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de assessoramento, reserva, 
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e in-
ternacionais// origem: Pregão Eletrônico de nº. 035/tJPa/2020 // objeto do 
aditivo: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com a 
manutenção do valor contratado. // Vigência: início em 06 de agosto de 2021 
e término em 05 de agosto de 2022. // Valor: global: r$ 1.029.000,00 (um 
milhão e vinte e nove mil reais) // dotação orçamentária: funcionais Progra-
máticas 02.122.1421.8659 / 02.122.1421.8669 / 02.122.1421.8670; fon-
te 0118; elemento de despesa 339033. // data da assinatura: 21 de maio 
de 2021 // foro: Belém/Pa // responsável pela assinatura: débora Moraes 
Gomes – secretária de administração // ordenador responsável: Miguel lu-
civaldo alves santos – secretário de Planejamento.

Protocolo: 674048
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/tJPa/2021
oBJEto: o objeto do presente pregão eletrônico é registro de Preços para contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e recupera-
ção de peças de comunicação visual e tátil para atender aos imóveis pertencentes ao Poder Judiciário sob administração do tribunal de Justiça do Pará, con-

forme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
sEssÃo PÚBlica: 13/07/2021, às 09h00min, horário de Brasília, no endereço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UasG do tJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou e-mail 

licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 29 de junho de 2021.
serviço de licitação do tJPa.

Protocolo: 673582
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria ProcEsso 
coMarca/dEParta-

MENto
sUPrido fiNalidadE

ElEMENto dE dEsPEsa

total

PEriodo dE aPlicaÇÃo

PrEstar 

coNtas atÉ
combustivel consumo

transp./ 

locom.

Pessoa

fisica

Pessoa

Juridica data 

iNicial
data fiNal

339030 339030 339033 339036 339039

541 Pro202101283 MaritUBa 
aldEr MENdEs 

VENtUra
2º QUadriMEstrE 0,00 1.525,00 0,00 315,00 0,00 1.840,00 18/06/21 31/08/21 15/09/21

803 Pro202101778
aNaNiNdEUa Vara 

do JÚri

lUciaNY Maria 

cassiaNo ailVa
sEssÃo dE JÚri 0,00 1.245,00 0,00 0,00 0,00 1.245,00 16/06/21 13/07/21 28/07/21

804 Pro202101780 rio Maria

lUcirENE dE 

aNdradE saN-

tiaGo

EstUdo social 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 14/06/21 13/07/21 28/07/21

805 Pro202101782 soUrE
daNiElsoN 

corrEa lEitE
EstUdo social 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 14/06/21 13/07/21 28/07/21

806 Pro202101783 XiNGUara
floriaNo dias 

dE liMa
sEssÃo dE JÚri 50,00 65,00 0,00 800,00 0,00 915,00 15/06/21 14/07/21 29/07/21

807 Pro202101784 soUrE
daNiElsoN 

corrEa lEitE
EstUdo social 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 14/06/21 13/07/21 28/07/21

808 Pro202101787 alMEiriM 

ENEida Maria 

MoNtEiro da 

silVa

sEssÃo dE JÚri 0,00 44,00 0,00 756,00 0,00 800,00 15/06/21 15/07/21 29/07/21

809 Pro202101788 alMEiriM 

ENEida Maria 

MoNtEiro da 

silVa

sEssÃo dE JÚri 0,00 44,00 0,00 756,00 0,00 800,00 15/06/21 15/07/21 29/07/21

810 Pro202101789 saNtarÉM 3ª Vara

Katia Patricia 

dE soUsa 

aGUiar

sEssÃo dE JÚri 0,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00 15/06/21 15/07/21 29/07/21

811 Pro202101790
aNaNiNdEUa Vara 

do JÚri

lUciaNY Maria 

cassiaNo ailVa
sEssÃo dE JÚri 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 15/06/21 14/07/21 28/07/21

812 Pro202101791 altaMira
JosE rodriGo 

KEMPNEr
EstUdo social 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 15/06/21 14/07/21 29/07/21

813 Pro202101797 PraiNHa

EllEN Maria 

caMPos da 

silVa

diliGÊNcias 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 16/06/21 15/07/21 30/07/21

814 Pro202101801 soUrE

HEroNildEs 

MarQUEs 

BarBosa

EstUdo social 330,00 0,00 150,00 0,00 0,00 480,00 16/06/21 15/07/21 30/07/21

815 Pro202101803 MEdicilÂNdia

Maria aParEci-

da dE oliVEira 

loBo

2º QUadriMEstrE 

(coMPlEMENto)
0,00 375,00 0,00 200,00 435,00 1.010,00 16/06/21 31/08/21 15/09/21

816 Pro202101804 JUrUti
silVia corrEa 

tUJi

traNsPortE dE 

ProcEssos
0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 16/06/21 15/07/21 30/07/21

817 Pro202101806 BrEVEs
NiValdo oliVEi-

ra filHo
aUdiÊNcias 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 16/06/21 15/07/21 30/07/21

818 Pro202101808

sEcrEtaria dE 

ENGENHaria E arQUi-

tEtUra

MariaNa triPac 

MilEo caMara
Vistoria tÉcNica 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00 17/06/21 16/07/21 31/07/21

819 Pro202101809

sEcrEtaria dE 

ENGENHaria E arQUi-

tEtUra

MarcElo Pas-

sos calaNdriNi 

fErNaNdEs

Vistoria tÉcNica 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 17/06/21 16/07/21 31/07/21

820 Pro202101813 rEdENÇÃo
JosE orlaNdo 

dE soUsa
sEssÃo dE JÚri 64,00 1.136,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 17/06/21 16/07/21 31/07/21

821 Pro202101814 afUá
laUra loPEs 

raUda
diliGÊNcias 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 18/06/21 17/07/21 01/08/21
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822 Pro202101815 BrEVEs
lEia saNtos 

MartiNs

2º QUadriMEstrE 

(coMPlEMENto)
0,00 920,00 0,00 460,00 0,00 1.380,00 17/06/21 31/08/21 15/09/21

823 Pro202101816

JUiZado EsPEcial 

ciVEl E criMiNal dE 

BrEVEs

aNdrEW MicHEl 

fErNaNdEs 

frEirE

2º QUadriMEstrE 

(coMPlEMENto)
0,00 520,00 0,00 345,00 0,00 865,00 17/06/21 31/08/21 15/09/21

824 Pro202101817
coordENadoria 

Militar

Marcio ricar-

do BorGEs dE 

liMa

sErViÇo dE Escolta 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 17/06/21 16/07/21 31/07/21

825 Pro202101818 GUrUPá

aNtoNio 

laUrEaNo diNiZ 

NEto

sEssÃo dE JÚri 0,00 29,00 0,00 0,00 986,00 1.015,00 17/06/21 16/07/21 31/07/21

826 Pro202101820 BaiÃo
rosiNaldo ar-

NaUd BorGEs
sEssÃo dE JÚri 0,00 59,00 0,00 1.346,00 0,00 1.405,00 18/06/21 17/07/21 01/08/21

827 Pro202101821 MocaJUBa

daNiEl fErNaN-

do cardoso 

PaEs

sEssÃo dE JÚri 0,00 53,00 0,00 837,00 0,00 890,00 18/06/21 17/07/21 01/08/21

828 Pro202101822 MaraBá 3ª Vara
daNilo saMico 

rEGo
sEssÃo dE JÚri 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 17/06/21 16/07/21 31/07/21

829 Pro202101824 BraGaNÇa
ViViaNi MoNtEi-

ro PiNHEiro
sEssÃo dE JÚri 50,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 17/06/21 16/07/21 31/07/21

830 Pro202101825 Vara criMiNal
KEltoN silVa da 

silVa
sEssÃo dE JÚri 60,00 20,00 0,00 0,00 1.020,00 1.100,00 17/06/21 16/07/21 31/07/21

831 Pro202101826 alMEiriM 

ENEida Maria 

MoNtEiro da 

silVa

sEssÃo dE JÚri 0,00 54,00 0,00 1.316,00 0,00 1.370,00 18/06/21 17/07/21 01/08/21

832 Pro202101828 acará
GlEYci airEs da 

costa
sEssÃo dE JÚri 0,00 94,00 0,00 1.206,00 0,00 1.300,00 18/06/21 17/07/21 01/08/21

833 Pro202101831 aBaEtEtUBa

VaNEssa cris-

tiNa soUZa da 

silVa

EstUdo social 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 21/06/21 20/07/21 04/08/21

834 Pro202101832 aBaEtEtUBa
silVaNa aZEVE-

do saNtos
EstUdo social 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 21/06/21 20/07/21 04/08/21

835 Pro202101834 PortEl

lUciValdo 

rodriGUEs 

MorEira

sEssÃo dE JÚri 0,00 67,00 0,00 648,00 0,00 715,00 18/06/21 17/07/21 01/08/21

836 Pro202101835 PortEl

lUciValdo 

rodriGUEs 

MorEira

sEssÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 675,00 0,00 740,00 21/06/21 20/07/21 04/08/21

837 Pro202101836 PortEl

lUciValdo 

rodriGUEs 

MorEira

sEssÃo dE JÚri 0,00 68,00 0,00 837,00 0,00 905,00 21/06/21 20/07/21 04/08/21

838 Pro202101837 altaMira
saNdra da 

silVa ViEira
EstUdo social 95,00 0,00 60,00 0,00 0,00 155,00 21/06/21 20/07/21 04/08/21

839 Pro202101839 caPaNEMa
aNdrEa Girard 

da silVa alVEs
EstUdo social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 21/06/21 20/07/21 04/08/21

840 Pro202101840 caPaNEMa

sHaKira cristi-

Na riBEiro da 

silVa

EstUdo social 0,00 0,00 725,00 0,00 0,00 725,00 21/06/21 20/07/21 04/08/21

841 Pro202101844 Vara criMiNal
KEltoN silVa da 

silVa
sEssÃo dE JÚri 60,00 23,00 0,00 0,00 952,00 1.035,00 22/06/21 21/07/21 05/08/21

842 Pro202101845 Vara criMiNal
KEltoN silVa da 

silVa
sEssÃo dE JÚri 60,00 22,00 0,00 0,00 918,00 1.000,00 22/06/21 21/07/21 05/08/21

843 Pro202101846 alMEiriM 

ENEida Maria 

MoNtEiro da 

silVa

sEssÃo dE JÚri 0,00 54,00 0,00 756,00 0,00 810,00 21/06/21 20/07/21 04/08/21

844 Pro202101848 alMEiriM 

ENEida Maria 

MoNtEiro da 

silVa

sEssÃo dE JÚri 0,00 52,00 0,00 1.363,00 0,00 1.415,00 21/06/21 20/07/21 04/08/21

845 Pro202101849 saNtarÉM 3ª Vara

Katia Patricia 

dE soUsa 

aGUiar

sEssÃo dE JÚri 0,00 1.475,00 0,00 0,00 0,00 1.475,00 21/06/21 20/07/21 04/08/21

846 Pro202101853 MUaNá

JailsoN dE 

JEsUs soarEs 

taVarEs

MUdaNÇa dE iNsta-

laÇÕEs
0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 22/06/21 21/07/21 05/08/21

 total 1.309,00 12.464,00 9.165,00 12.616,00 4.311,00 39.865,00  

Protocolo: 673914
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..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.223, de 28 de JUNHo de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 123/2020 da coordenadoria de Enge-
nharia de Manutenção, protocolizado sob o Expediente nº 520146/2020,
r E s o l V E:
i – torNar sem efeito, a partir de 22-06-2021, a Portaria Nº 36.536 de 
21-12-2020, publicada no doE de 28-12-2020.
ii – dEsiGNar a servidora Márcia Bastos Naif daiBEs, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0695335, como pregoeira, no processo licitató-
rio modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especiali-
zada para proceder manutenção corretiva e preventiva, incluso o forneci-
mento de peças, do sistema de climatização tipo Vrf, visando atender as 
demandas desta corte de contas.
iii – dEsiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: JadE lo-
Bato NoBrE, assessor de conselheiro, matrícula nº 0101458, rodriGo loPEs 
rocHa, assistente de transporte, matrícula nº 0101466, e JorGE caBral dE 
castro, assessor técnico de controle Externo, matrícula nº 0100172.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 28 
de junho de 2021.
Maria dE loUrdEs liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 673604
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.217, de 24 de JUNHo de 2021.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 208/2021, de 18-
06-2021, protocolizado sob o Expediente nº 007439/2021,
r E s o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa lidia fErrEira GoMEs, assessor técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0695505, 13 (treze) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 16 a 28-06-2021.

Protocolo: 673411
Portaria Nº 37.218, de 24 de JUNHo de 2021.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 210/2021, de 21-
06-2021, protocolizado sob o Expediente nº 007543/2021,
r E s o l V E:
coNcEdEr ao servidor rodriGo alMEida soarEs, auditor de controle Exter-
no, matrícula nº 0101078, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 21 a 27-06-2021.

Protocolo: 673414
Portaria Nº 37.219, de 24 de JUNHo de 2021.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 209/2021, de 18-
06-2021, protocolizado sob o Expediente nº 007547/2021,
r E s o l V E:
coNcEdEr à servidora aMaNda loUrEiro XErfaN, assessor de Planejamento, 
matrícula nº 0101696, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, nos 
termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 21 a 27-06-2021.

Protocolo: 673421
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.221, de 28 de JUNHo de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 59/2021 – sEGP/cPG, protocolizado sob 
o Expediente nº 007640/2021,
r E s o l V E:
dEsiGNar o servidor alEX loBo saNtos, auxiliar técnico de controle Ex-
terno - administrativo, matrícula nº 0101669, para exercer em substituição a 
função gratificada de Coordenador de Pagamento, durante o impedimento da 
titular, soliane fernandes Guimarães, no período de 14 a 23-06-2021.

Protocolo: 673606
Portaria Nº 37.222, de 28 de JUNHo de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 59/2021 – sEGP/cPG, protocolizado sob 
o Expediente nº 007640/2021,
r E s o l V E:
dEsiGNar o servidor alEXaNdrE dE soUZa Brasil, auxiliar técnico de con-
trole Externo - administrativo, matrícula nº 0101681, para exercer em substitui-

ção a função gratificada de Coordenador de Pagamento, durante o impedimento 
da titular, soliane fernandes Guimarães, no período de 24-06 a 08-07-2021.

Protocolo: 673608
Portaria Nº 37.220 de 25 de JUNHo de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 026/2021 - Gclct, protocolizado sob o 
Expediente nº 007596/2021,
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora rosiNEidE rodriGUEs costa, assessor de conse-
lheiro Ns-01, matrícula nº 0101301, para exercer em substituição o cargo em 
comissão de chefe de Gabinete de conselheiro Ns-03, durante o impedimen-
to do titular, Maria cristiNa MoNicE, no período de 24-06 a 08-07-2021.

Protocolo: 673427
.

diÁria
.

Portaria Nº 37.224, de 28 de JUNHo de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os Memorando 25 e 27/2021 – EcaV, protocolizado sob o 
Expediente nº 006516/2021,
r E s o l V E:
i - dEsiGNar o servidor lEaNdro alBErto alVEs dE liMa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101077, para participar como facilitador 
no projeto “JUcEPa itinerante”, nos municípios de santa izabel do Pará, 
castanhal e são Miguel do Guamá-Pa, concedendo-lhe 01 (uma) diária e 
½ (meia), para o período de 16 a 18-06-2021.
ii - dEsiGNar o servidor dilsoN ViEira dos aNJos, Motorista, matrí-
cula nº 0995604, para conduzir a viatura nos municípios de santa izabel 
do Pará, castanhal e são Miguel do Guamá-Pa, concedendo-lhe 01 (uma) 
diária e ½ (meia), para o período de 16 a 18-06-2021.

Protocolo: 673594
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N° 119/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo a lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - lei Geral de 
Proteção de dados Pessoais (lGPd),
rEsolVE:
i - instituir comissão Especial para realização dos estudos e levantamentos 
necessários à adequação dos processos do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará às exigências da lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - 
lei Geral de Proteção de dados Pessoais (lGPd).
ii – designar, para compor referida comissão, o Procurador de contas fE-
liPE rosa crUZ (Presidente) e os servidores caio aNdErsoN da silVa 
daNtas, caroliNa MartiNs VictEr, cEZar Barroso dos saNtos, 
GilMar carNEiro GoMEs, saMUEl alMEida BittENcoUrt, VaNEssa 
Maria loPEs MadEira e WalBErt EMaNUEl da silVa NasciMENto.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 28 de junho de 2021.
GUilHErME da costa sPErrY
ProcUrador-GEral dE coNtas

Protocolo: 673722
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 12/2021/sGcc/MPc/Pa
Dispõe sobre a nomeação de fiscal de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, com fulcro na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolVE:
art. 1º - designar o servidor cEZar Barroso dos saNtos, matrícula 
nº 200129 e, no seu impedimento, o servidor WalBErt EMaNUEl da sil-
Va NasciMENto, matrícula nº 200265, para exercer a atribuição de fiscal 
do Contrato nº 11/2021-MPC/PA, firmado entre este MINISTÉRIO PÚBLICO 
dE coNtas do Estado e a empresa saNEt coMErcio E sErVicos dE 
iNforMatica EirEli, cNPJ 11.329.948/0001-01 tendo como objeto o for-
necimento de equipamentos de informática (notebook).
art. 2º - são atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especi-
ficadas em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláusulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, providencian-
do, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
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V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em conformida-
de com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a fatura de pagamento 
apenas quando não houver nenhuma documentação a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
art. 3º - as determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º - as atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que ocupa no MPc/Pa.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 29 de junho de 2021.
GUilHErME da costa sPErrY
ProcUrador-GEral dE coNtas do Estado

Protocolo: 673655
Portaria N° 13/2021/sGcc/MPc/Pa
Dispõe sobre a nomeação de fiscal de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, com fulcro na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolVE:
art. 1º - designar o servidor daVi KEtlEY soUsa MoraEs, matrícula 
nº 200267 e, no seu impedimento, o servidor darlaN da costa rÊGo, 
matrícula nº 200108, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 
12/2021-MPC/PA, firmado entre este MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
do Estado e a empresa HYPEr tEcHNoloGiEs coMErcio dE iNforMa-
tica E sErVicos EirEli, cNPJ 40.689.972/0001-50 tendo como objeto o 
fornecimento de equipamentos de informática (monitor).
art. 2º - são atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especi-
ficadas em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláusulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, providencian-
do, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em conformida-
de com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a fatura de pagamento 
apenas quando não houver nenhuma documentação a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
art. 3º - as determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º - as atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que ocupa no MPc/Pa.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 29 de junho de 2021.
GUilHErME da costa sPErrY
ProcUrador-GEral dE coNtas do Estado

Protocolo: 673658
..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato do terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 02/2021 - MPc/Pa
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 02/2021 - MPc/Pa
Processo: Nº 2020/1048439
data: 29/06/2021
Valor da contratação: r$ 6.378,40 (seis mil, trezentos e setenta e oito 
reais e quarenta centavos).
objeto: contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento com insta-
lação/substituição de peças de mobiliário já existentes nos gabinetes e 
ambientes operacionais do edifício-sede do
Ministério Público de contas do Estado do Pará.
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93.
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratada: cENtra MÓVEis s/a, cNPJ nº 25.071.568/0001-24, matriz, 
estabelecida no
travessão leopoldina, nº 3577, fundos, bairro são cristóvão, caxias do 
sul-rs, cEP: 95.059-
010
ordenador: GUilHErME da costa sPErrY, Procurador-Geral de contas 
do Estado do Pará.

Protocolo: 673892

..

FÉrias
.

Portaria N° 121/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o requerimento de férias do servidor akyson ferreira da 
silva, datado de 27/01/2021 (Protocolo n° 2021/104813), e os termos da 
resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020.
rEsolVE:
conceder ao servidor aKYsoN fErrEira da silVa, ocupante do cargo efetivo 
de agente operador de Veículos, matrícula nº 200109, férias relativas ao pe-
ríodo aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021, sendo 05 (cinco) dias para serem 
usufruídos no período de 05 a 09/07/2021; 05 (cinco) dias no período de 08 a 
12/11/2021 e 20 (vinte) dias no período de 29/11 a 18/12/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 29 de junho de 2021.
GUilHErME da costa sPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 673806
Portaria N° 122/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o requerimento de férias do servidor darlan da costa 
rêgo, datado de 24/05/2021 (Protocolo PaE nº 2021/551495), e os termos 
da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
rEsolVE:
conceder ao servidor darlaN da costa rÊGo, ocupante do cargo efetivo 
de agente operador de Veículos, matrícula nº 200108, 30 (trinta) dias das 
férias relativas ao período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021, para o 
período de 16/07/2021 a 14/08/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 29 de junho de 2021.
GUilHErME da costa sPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 673807
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa: 2021Ne00249
Valor: r$ 6.800,00
data: 24/06/2021
objeto: aquisição de Webcam para chamadas de Vídeo 3atech af-02. 
Marca/Modelo: 3atech/af-02.
Pregão Eletrônico: 08/2021/MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de trabalho: 01.032.1493.8751.0000
Natureza da despesa: 44.90.52.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: otiMo - coMErcio dE iNforMatica E tEcNoloGia EirEli.
cNPJ: 20.411.148/0001-26
Endereço: Q clN 112 Bloco d, loJa 67, sUBsolo, asa NortE, Brasi-
lia/df, cEP 70.762-540.
ordenador: GUilHErME da costa sPErrY

Protocolo: 673805
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa: 2021Ne00248
Valor: r$ 906,00
data: 24/06/2021
objeto: aquisição de leitor de código de barras modelo Bt-902, fabricante 
Barcodeech, marca Barcodetech.
Pregão Eletrônico: 08/2021/MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de trabalho: 01.032.1493.8751.0000
Natureza da despesa: 44.90.52.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: cMK aUtoMacao coMErcial EirEli
cNPJ: 22.416.068/0002- 70
Endereço: rua américo Brasiliense, 1827, 1º andar, sala 2, chácara santo 
antônio, são Paulo/sP, cEP 4715-005.
ordenador: GUilHErME da costa sPErrY

Protocolo: 673801
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa: 2021Ne00246
Valor: r$ 518,00
data: 24/06/2021
objeto: aquisição de dock station para 2 Hds.
Pregão Eletrônico: 08/2021/MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de trabalho: 01.032.1493.8751.0000
Natureza da despesa: 44.90.52.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: aNa catia dos saNtos Mota 95335196572
cNPJ: 40.161.175/0001-03
Endereço: Primeira travessa sergio olivares, nº 21, fazenda coutos, sal-
vador / Ba, cEP 40.730-102.
ordenador: GUilHErME da costa sPErrY

Protocolo: 673798
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..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1693/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, do MiNistÉrio PÚBlico do Esta-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo a instauração do Processo de dispensa de licitação com 
vistas à contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à 
internet para atendimento da Promotoria de Justiça de faro/Pa, consubs-
tanciado no Processo nº 114/2020-sGJ-ta (Protocolo nº 18575/2020).
coNsidEraNdo que a empresa f. PErEira BENtEs apresentou proposta 
mais vantajosa, mas deixou de apresentar a documentação necessária no 
prazo assinalado (fl.24), razão pela qual foi desconsiderada do processo;
coNsidEraNdo que, observada a ordem de propostas apresentadas, a 
mais vantajosa passou a ser da l.c.M. BENtEs – ME, logo, foi autorizada a 
Dispensa de Licitação nº 02/2021-MP/PA, cuja Ratificação foi publicada no 
Diário Oficial do Estado do Pará em 28/01/2021, com fundamento no art. 
24, inc. ii, da lei federal nº 8.666/93;
coNsidEraNdo que, apesar da referida publicação no doE, o contrato 
não foi assinado entre as partes, graças à Portaria nº 699/2021-MP/PGJ, 
que anulou a Ratificação de Dispensa de Licitação, tendo em vista que o 
Promotor de Justiça de Faro/PA oficiou esta Procuradoria-Geral de Justiça 
(ofício nº 047/2021-MP/PJf, de 08/02/2021), informando que na execução 
do contrato que esta mesma empresa ainda presta para a Promotoria de 
faro (contrato nº 164/2019-MP/Pa), o serviço é fornecido de maneira 
precária, marcado por várias falhas na conexão, seja no que diz respeito 
à estabilidade dos links, ou mesmo à quantidade de internet fornecida 
(menos de 50% do contratado);
CONSIDERANDO que, notificada para manifestar-se por ocasião da 
anulação, a empresa l.c.M. BENtEs – ME deixou de apresentar defesa 
prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis (ofício nº 011/221-sGJ-ta/MP/
PA – fl. 78/79), mas, após a publicação da PORTARIA nº 699/2021-MP/
PGJ apresentou recurso, sustentando que não foi informada a respeito das 
falhas mencionadas pelo Promotor, e elencando as razões técnicas que 
levam ao prejuízo no fornecimento e as providências tomadas em resposta;
coNsidEraNdo que, na sequência, através de Parecer Jurídico nº 
153/2021-analista Jurídico, emitido pela analista jurídica da atividade de li-
citações e contratos deste Órgão Ministerial, foi solicitado ao departamento 
de informática “documento (laudo ou relatório técnico) que comprove que a 
internet oferecida pela empresa l.c.M. BENtEs – ME, na prática, corresponde 
ou não à velocidade garantida apresentada em sua proposta” (fl. 100);
coNsidEraNdo que, em resposta, o diretor do departamento de informáti-
ca pontuou que “nosso sistema de monitoramento registra o volume de dados 
consumido e não o disponibilizado pela empresa, assim, informamos não ser 
possível emitirmos comprovação da velocidade oferecida” (fl. 102);
coNsidEraNdo que esta incapacidade técnica apontada pelo departa-
mento de informática obstaculiza o efetivo controle da execução contratu-
al, tanto no que diz respeito às falhas na prestação do contrato ainda em 
vigor na Promotoria de faro/Pa, informadas no ofício nº 047/2021-MP/PJf, 
de 08/02/2021, quanto, sobretudo, no que tange à futura fiscalização do 
ajuste objeto do Processo de dispensa de licitação;
coNsidEraNdo que é necessário que se proceda a uma adequação da minu-
ta do Contrato, a fim de garantir que o controle da sua execução seja eficaz e 
assegure a prestação do objeto celebrado, o que torna inviável a manutenção 
da presente contratação direta, sob pena de prejuízo ao interesse público;
coNsidEraNdo que o conhecimento acerca dessa incapacidade no siste-
ma do departamento de informática do Órgão somente se deu em 13 de 
abril de 2021, consistindo em fato superveniente que implica na revogação 
da contratação, pois esvazia a conveniência e a oportunidade na adjudica-
ção de um ajuste formatado nestes moldes;
coNsidEraNdo que, em 12 de maio de 2021, a empresa l.c.M. BENtEs-
ME foi notificada, através do Ofício nº 458/2021- MP/PGJ, a respeito da 
revogação, a fim de que se manifestasse, em respeito ao devido processo 
legal, contraditório e ampla defesa;
coNsidEraNdo que a representante legal da empresa acusou o recebi-
mento da notificação, às fls 116, porém, não foi encaminhada qualquer 
apontamento acerca da decisão de revogação;
coNsidEraNdo a supremacia do interesse público, o princípio da legali-
dade, e a ausência de conveniência e oportunidade no contrato elaborado 
nos termos apresentados;
rEsolVE:
i – rEVoGar a dispensa de licitação nº 002/2021-MPPa, referente à con-
tratação da empresa l.c. M. BENtEs – ME para prestação de serviço de 
acesso à internet para a Promotoria de Justiça de faro/Pa, nos termos do 
art. 49, da lei federal n.º 8.666/1993;
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém/Pa, 28 de junho de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 673854

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1691/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos do ofício n.º 37/2021-MP/cao/cidadania, de 
21/05/2021, protocolizado no “siP” sob o n.º 7211/2021, em 25/05/2021,
r E s o l V E:
dEsiGNar a Promotora de Justiça lÍGia ValENtE do coUto dE aNdra-
dE fErrEira para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
Membro auxiliar do centro de apoio operacional da cidadania - cao cida-
dania, a contar de 11/06/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 28 de junho de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 1692/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o n.º 
7411/2021, em 27/05/2021,
r E s o l V E:
dEsiGNar a Promotora de Justiça BEtHÂNia Maria da costa corrÊa para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Membro auxiliar do centro 
de apoio operacional de defesa dos direitos constitucionais e interesses difusos 
e coletivos - cao/dc-idc, a contar de 11/06/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 28 de junho de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 673340
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1697/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr ao servidor ElisEU oliVEira MarialVa, as-
sEssor dE ProMotoria dE JUstiÇa dE 2ª ENtrÂNcia, Matrícula nº 
999.3184, lotado na Promotoria de Justiça de Viseu, a importância de r$ 
2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamen-
to, período de aplicação 16/6/2021 até 15/8/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.400,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 29 de junho de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1699/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr ao servidor GErsoN rodriGUEs cardoso, 
aUXiliar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula nº 999.1279, lotado na Promo-
toria de Justiça de Magalhães Barata, a importância de r$ 1.200,00 (hum 
mil e duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 17/6/2021 até 16/8/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 600,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 29 de junho de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1700/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr à servidora BriaNNE silVa Brito, aUXiliar dE 
adMiNistraÇÃo, Matrícula nº 999.2147, lotada na Promotoria de Justiça 
de são Geraldo do araguaia, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
9/6/2021 até 8/8/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 2.200,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. Jurídica - r$ 300,00
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oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 29 de junho de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1701/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l V E: coNcEdEr à servidora rosElita araÚJo MiraNda, aUXi-
liar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.2036, lotada na Promotoria 
de Justiça de Monte alegre, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
7/6/2021 até 6/8/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 410,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 2.590,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 29 de junho de 2021.
Marcio roBErto silVa MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Protocolo: 673516
.

diÁria
.

Portaria Nº 1637/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118297/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MissaE da silVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MatrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(s): 12/07/2021 - 13/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1638/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118239/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE soUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iV
MatrÍcUla: 999.248
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(s): 23/06/2021 - 25/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor José de Jesus Pereira filho até a PJ de igarapé-Miri/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1639/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117932/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElsoN NasciMENto dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-B-i
MatrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): santarém Novo/Pa
PErÍodo(s): 28/06/2021 - 30/06/2021

QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de santarém Novo/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ordENador(a) da dEsPEsa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior.
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1640/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117963/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: KlEYsoN da silVa saldaNHa VascoNcElos
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE UNidadE dE aPoio - iNtErior
MatrÍcUla: 999.1121
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): santarém Novo/Pa
PErÍodo(s): 21/06/2021 - 23/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de santarém Novo/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1641/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118242/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE riBaMar Barros da crUZ
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-V
MatrÍcUla: 999.251
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): cametá/Pa PErÍodo(s): 28/06/2021 - 01/07/2021 QUaN-
tidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor raimundo de souza Mendonça filho até o município de cametá/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1642/2021-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 0954/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 05/05/2021, protocolo 110526/2021, conforme abaixo relacionada:
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
dEstiNo(s): salvaterra/Pa
PErÍodo(s): 04/05/2021 - 21/05/2021
QUaNtidadE dE diárias: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1643/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116948/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aUrYlENE do socorro dos saNtos soUsa faGUNdEs
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.338
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): 21/05/2021 - 21/05/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
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ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1644/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117976/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElsoN rEGo taPaJos
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EsPEcialiZado - ENGENHEiro - atE-d-iii
MatrÍcUla: 999.567
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Ponta de Pedras/Pa, salvaterra/Pa, altamira/Pa, Medicilân-
dia/Pa, santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(s): 05/07/2021 - 09/07/2021, 12/07/2021 - 16/07/2021, 
19/07/2021 - 23/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 13 (dez e tres) 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 , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1645/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118292/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MissaE da silVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MatrÍcUla: 999.1534 fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei comple-
mentar Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): acará/Pa
PErÍodo(s): 23/06/2021 - 25/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1647/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118218/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNa VascoNcElos MaZZa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Primavera
MatrÍcUla: 999.2461
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Primavera - Pa
dEstiNo(s): são João de Pirabas/Pa
PErÍodo(s): 22/06/2021 - 24/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1648/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118062/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcos roBErto siQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-iii
MatrÍcUla: 999.341
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Barcarena/Pa, santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(s): 21/06/2021 - 25/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor dilaelson rego tapajós até o município de Barcarena/Pa.

ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1649/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117872/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE tatiaNa NEris dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-a-iii
MatrÍcUla: 999.1827
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa
dEstiNo(s): santo antônio do tauá/Pa PErÍodo(s): 01/07/2021 - 
02/07/2021, 08/07/2021 - 09/07/2021, 15/07/2021 - 16/07/2021, 
22/07/2021 - 23/07/2021, 29/07/2021 - 30/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de santo antônio do tauá/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1650/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118058/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarlY PaiXao alEiXo dos rEis
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-B-i
MatrÍcUla: 999.1378
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: inhangapi - Pa
dEstiNo(s): são caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(s): 01/07/2021 - 02/07/2021, 08/07/2021 - 09/07/2021, 
15/07/2021 - 16/07/2021, 22/07/2021 - 23/07/2021, 29/07/2021 - 
30/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de são caetano de odivelas/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1651/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118385/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: odEtE MEsQUita dE aNdradE
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3144
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): Paragominas/Pa
PErÍodo(s): 14/06/2021 - 15/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das Promotorias de Jus-
tiça de Paragominas/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1652/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118343/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: KrUcHEUsKY WErBEsoN diNiZ alENcar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2872
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
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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): Pacajá/Pa
PErÍodo(s): 24/06/2021 - 26/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1654/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117910/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaYlor costa lEdo
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZado
MatrÍcUla: 999.1716
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): são caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(s): 28/06/2021 - 29/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica em obra 
de construção do muro de arrimo na orla de são caetano de odivelas/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 23 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1657/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118453/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElsoN dos saNtos fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErVicos dE MaNUtENcao - aos-B-i
MatrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dEstiNo(s): acará/Pa
PErÍodo(s): 28/06/2021 - 29/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar reparos na cis-
terna e caixa d´água daquela PJ.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 24 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1658/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118476/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNcisco siMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de santarém Novo
MatrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: santarém Novo - Pa
dEstiNo(s): Bragança/Pa
PErÍodo(s): 05/07/2021 - 07/07/2021, 14/07/2021 - 16/07/2021, 
19/07/2021 - 21/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 7 e 1/2 (sete 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 , 24 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1659/2021-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 1610/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 23/06/2021, protocolo 118071/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: lEaNE Barros fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MatrÍcUla: 999.269
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 

057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dEstiNo(s): igarapé-Miri/Pa, Mocajuba/Pa, Baião/Pa
PErÍodo(s): 28/06/2021 - 01/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 24 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1660/2021-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 1611/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 23/06/2021, protocolo 118073/2021, conforme abaixo relacionada:
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
dEstiNo(s): igarapé-Miri/Pa, Mocajuba/Pa, Baião/Pa
PErÍodo(s): 28/06/2021 - 01/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 24 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1669/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118244/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErto tElEs da costa foNsEca
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-i
MatrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): tucuruí/Pa
PErÍodo(s): 08/07/2021 - 09/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor José Venícius franco de oliveira até o município de tucuruí/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1670/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118375/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElsoN EdiVal coElHo castro
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-V
MatrÍcUla: 999.169
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): capanema/Pa
PErÍodo(s): 30/06/2021 - 01/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maylor costa ledo até o município de capanema/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1671/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118522/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo silVa VascoNcElos
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MatrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dEstiNo(s): Breves/Pa
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PErÍodo(s): 05/07/2021 - 07/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de sessão do tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº 0002791- 81.2019.8.14.0010.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1672/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118247/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: tadEU PaUlo NasciMENto dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (soldado) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3166
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): salinópolis/Pa
PErÍodo(s): 22/06/2021 - 22/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1673/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118384/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEisMario silVa dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: oficial dE sErVicos aUXiliarEs - aoa-B-iii
MatrÍcUla: 999.915
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): Vila capistrano de abreu/Pa
PErÍodo(s): 07/07/2021 - 08/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir diligências na zona 
rural do município de Marabá/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1674/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117633/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElsoN dos saNtos fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErVicos dE MaNUtENcao - aos-B-i
MatrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dEstiNo(s): Barcarena/Pa
PErÍodo(s): 18/06/2021 - 18/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1675/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118624/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MissaE da silVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MatrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): Barcarena/Pa

PErÍodo(s): 05/07/2021 - 05/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1676/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118529/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carlos alVEs da silVa
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iii
MatrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): dom Eliseu/Pa
PErÍodo(s): 06/07/2021 - 06/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar instalação e con-
figuração nos novos computadores daquela PJ.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1677/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117229/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE riBaMar Barros da crUZ
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-V MatrÍcUla: 999.251
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): capanema/Pa
PErÍodo(s): 14/06/2021 - 16/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor raimundo de souza Mendonça filho até a PJ de capanema/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1678/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118405/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdra soUZa da silVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-B-i
MatrÍcUla: 999.1635
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(s): 05/07/2021 - 08/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1682/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118345/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto BM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.2251
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Pacajá/Pa
PErÍodo(s): 24/06/2021 - 26/06/2021
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
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FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
manutenção corretiva na central de alarme instalada na PJ de Pacajá/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1683/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117935/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElsoN NasciMENto dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-B-i
MatrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(s): 05/07/2021 - 09/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Garrafão do Norte/Pa.
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 1684/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118406/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEissoN NasciMENto dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErVicos GErais - aoG-B-i
MatrÍcUla: 999.1561
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(s): 05/07/2021 - 08/07/2021
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 25 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Protocolo: 673403
.

oUtras MatÉrias
.

resUMo da Portaria Nº 004/2021/4ª PJMab
 a 4ª ProMotoria dE JUstiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do ProcEdiMENto adMiNistratiVo nº 001789-930/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
rua das flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar a implantação da PNAISP em todos os 
estabelecimentos prisionais de Marabá para que a implantação de serviços 
de atenção básica nas unidades prisionais se efetive concomitantemente 
às ações de educação permanente para trabalhadores e gestores em ser-
viços penais sobre o direito à saúde, assim como deve o Ministério Público 
fiscalizar a implementação de estratégias de cuidado para os agravos pre-
valentes da população privada de liberdade, para que esse cuidado seja 
compatível com suas reais necessidades.
Marabá-Pa, 28 de junho de 2021.
daNiElla Maria dos saNtos dias
Promotora de Justiça titular
da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal e controle Externo da ati-
vidade Policial de Marabá

Protocolo: 673697
2ª ProMotoria de JUstiÇa de redeNÇÃo
extrato da Portaria nº 018/2020-MP/2ªPJr  
a 2ª Promotora de Justiça de redenção, com fundamento no art.54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rEsolUÇÃo 
nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 003648-070/2020 que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel Vicente Pereira, nº 
385, lotes 20/25 – Parque dos Buritis – cEP. 68.552-760 – redenção/Pa.
Portaria nº 018/2020-MP/2ª PJr
interessados:
Município de Pau d’arco
objeto: “apurar supostas irregularidades na execução do programa asfalto 
na cidade, por parte da gestão municipal de Pau d’arco, o que, em tese, 
acarreta prejuízo ao erário”.
leonardo Jorge lima caldas –
Promotor de Justiça em exercício na 2ª PJ redenção.

Protocolo: 673585

MiNistÉrio PÚBLico
2ª ProMotoria de JUstiÇa de redeNÇÃo
extrato da Portaria nº 016/2020-MP/2ªPJr   
  a 2ª Promotora de Justiça de redenção, com fundamento no art.54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rEsolUÇÃo 
nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 001205-070/2020 que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel Vicente Pereira, nº 
385, lotes 20/25 – Parque dos Buritis – cEP. 68.552-760 – redenção/Pa.
Portaria nº 016/2020-MP/2ª PJr
interessados:
Em apuração
objeto: “acompanhar as medidas adotadas para solução dos problemas da 
Escola Estadual de Ensino Médio Prof.ª deuzuita Pereira de Queiroz, com 
vistas a garantir melhorias da referida escola”.
leonardo Jorge lima caldas –
Promotor de Justiça em exercício na 2ª PJ redenção.

Protocolo: 673579
MiNistÉrio PÚBLico
2ª ProMotoria de JUstiÇa de redeNÇÃo
extrato da Portaria nº 015/2020-MP/2ªPJr  
a 2ª Promotora de Justiça de redenção, com fundamento no art.54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rEsolUÇÃo 
nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil 
Público nº 001177-070/2020 que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de redenção, situada na av. Manoel Vicente Pereira, nº 385, 
lotes 20/25 – Parque dos Buritis – cEP. 68.552-760 – redenção/Pa.
Portaria nº 015/2020-MP/2ª PJr
interessados:
Em apuração
objeto: “apurar supostas ocorrências de prática de improbidade adminis-
trativa por parte do gestor do município de Pau d’arco à época, em relação 
a não prestação de contas relativas ao convenio seduc nº 193/08.
leonardo Jorge lima caldas –
Promotor de Justiça em exercício na 2ª PJ redenção.

Protocolo: 673574
Portaria Nº 1698/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa do MiNistÉrio PÚBlico do Es-
tado do Pará, usando de suas atribuições legais e com fundamento no 
artigo 18, XXV, da lei complementar nº 57-2006;
r E s o l V E:
dEsiGNar a Promotora de Justiça PaloMa saKalEM, para, sem prejuízo de 
suas funções, exercer a função de Membro auxiliar do cao criminal do Ministério 
Público do Estado do Pará, a contar de 21/06/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 29 de junho de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 1703/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a decisão de fl. 11 e verso, bem como o despacho exarado 
à fl. 12 do expediente protocolizado sob o nº 6839/2021, que autoriza 
a movimentação da servidora sandra Maria dos santos Pinheiro para a 
Promotoria de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas alternativas, 
com adequação da PORTARIA de concessão de gratificação de tempo 
integral à nova lotação;
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 à servidora efetiva saNdra Maria dos saNtos PiNHEiro, 
ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotada na Promotoria de 
Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas, Gratificação de 
tempo integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da lei Estadual no 
5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar 
suas atividades junto àquele Órgão de Execução, a contar de 23/06/2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 29 de junho de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 1720/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E s o l V E:
dElEGar ao Exmº. sr. Promotor de Justiça de 2ª Entrância diEGo BEl-
CHIOR DA COSTA CARDOSO atribuições específicas para, dar investidura 
no cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça 
de segunda Entrância, MP.cPcP-102.3, ao sr. saMUEl daVid da costa 
cardoso nomeado conforme o ato nº 77/2021, datado de 05/04/2021, 
publicado no d.o.E em 12/04/2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 29 de junho de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 674082
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 023/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000082-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 023/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro/ tcM
oliNaldo BarBosa da silVa
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar as providências adotadas pela Prefeitura 
Municipal de aveiro para execução de acórdão proferido pelo tcM, que 
aplicou a penalidade de ressarcimento ao erário
em face de oliNaldo BarBosa da silVa no proc. nº. 201802931-00, por 
meio do acórdão nº. 35.640/2019, em razão da irregularidade de contas do 
ex-prefeito referente ao fundo Municipal de assistência social e fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no exercício financeiro de 2015
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673397
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 024/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000026-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 024/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: PJa / Maria do socorro saNtos PaEs
Prefeitura Municipal de aveiro
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar políticas pública implementadas pela 
Prefeitura Municipal de Aveiro a fim
de solucionar os problemas referentes à necessidade de construção de 
muro de arrimo e contensão devido as enchentes que atingem a casa da 
idosa Maria do socorro dos saNtos PaEs, em aveiro.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673398
Portaria Nº 0189/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, doE 15/01/2018
r E s o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 114815/2021 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: EdsoN GoMEs dE aGUiar silVa
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iii
MatrÍcUla: 999.2376
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): são francisco do Pará/Pa
PErÍodo(s): 10/06/2021 - 10/06/2021
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção no 
computador daquela PJ.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 GaBiNEtE do(a) sUBProcUrador(a) GEral dE JUstiÇa, Para árEa 
tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM/Pa , 16 de junho de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 1600/2021-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 486/2020-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 01/02/2021,protocolo 126738/2020, conforme abaixo relacionada:
NoME: EdilsoN NaZarENo cordEiro silVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.388
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal
dEstiNo(s): terra alta/Pa
PErÍodo(s): 14/11/2020 - 15/11/2020
fiNalidadE: Escolta Policial
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 21 de junho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Protocolo: 673406
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 025/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000055-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.

Portaria nº 025/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro
cElPa
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar as providências a serem adotadas pela 
EQUatorial ENErGia
visando realizar a instalação de rede de distribuição de energia nos bairros 
cidade Nova e aeroporto, localizados na sede de aveiro, bem como em 
áreas rurais próximas à sede.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673410
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 017/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000240-052/2019, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 017/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro
MUNiciPio dE aVEiro E oUtros
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar políticas pública implementadas pela 
Prefeitura Municipal de Aveiro a fim regularizar a contratação de serviços 
advocatícios e de assessoria jurídica privada pelo referido ente.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673378
Portaria Nº 1666/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a decisão de fl. 03 do expediente protocolizado sob o nº 
6179/2021, que autoriza a movimentação do servidor João Batista silva 
Vasconcelos, com adequação da PORTARIA de concessão de gratificação de 
tempo integral à nova lotação;
coNsidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r E s o l V E:
coNcEdEr ao servidor efetivo JoÃo Batista silVa VascoNcElos, ocu-
pante do cargo de auxiliar de serviços auxiliares, lotado no Grupo de atu-
ação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), Gratificação 
de tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual 
no 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar 
suas atividades junto àquela unidade, a contar de 17/05/2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 25 de junho de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 1667/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
5756/2021, em 30/4/2021;
coNsidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r E s o l V E:
coNcEdEr a servidora aNa Maria dEiraNE dE oliVEira MoNtEiro, ocu-
pante do cargo de auxiliar de administração, lotada na subprocuradoria-Geral 
de Justiça, área Técnico-Administrativa, Gratificação de Tempo Integral, pre-
vista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas atividades junto àquele 
órgão da administração superior, a contar de 03/05/2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 25 de junho de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 1668/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
7551/2021, datado de 31/5/2021,
r E s o l V E:
colocada À disPosiÇÃo do Ministério Público de contas do Estado do 
Pará – MPc/Pa, a servidora efetiva GioYa KariNa catEtE Brasil, ocu-
pante do cargo de auxiliar de administração, com ônus para o Órgão ce-
dente, mediante reembolso, no período de 10/8/2021 a 09/8/2023.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém, 25 de junho de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 673381
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 022/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000078-052/2020, que se encontra à disposição na 
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Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 022/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro/ tcM
olinaldo Barbosa da silva/ Ednaldo francisco  Pereira Vaz
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar as providências adotadas pela Prefeitura 
Municipal de aveiro para execução de acórdão proferido pelo tcM, que 
aplicou a penalidade de ressarcimento ao erário em face de oliNaldo 
BarBosa da silVa e EdNaldo fraNcisco PErEira VaZ, no proc. 
nº. 201802892-00, por meio do acórdão nº. 35.634/2019, em razão da 
irregularidade de contas do ex-prefeito referente ao fundo Municipal de 
Saúde no exercício financeiro de 2016;
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673394
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 018/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000274-052/2019, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 018/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro/ roGÉrio saNtos
 PrEfEitUra MUNiciPal dE aVEiro
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar políticas pública implementadas pela 
Prefeitura Municipal de Aveiro a fim
de melhorar as condições de trafegabilidade da estrada que liga daniel de 
carvalho e santa cruz, bem como a possível abertura de estrada para ligar 
a comunidade de trairinha à comunidade do Buritizal.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673387
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 019/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000068-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 019/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento administrativo 
para acompanhar políticas pública adotadas pela secretaria de Estado 
de Justiça e direitos Humanos para realização do programa denominado 
“caravana da cidadania” no distrito de fordlândia, em aveiro/Pa.
costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673388
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 020/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000040-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 020/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: UlissEs oliVEira silVa / ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro
PrEfEitUra MUNiciPal dE aVEiro
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar políticas pública implementadas 
pela Prefeitura Municipal de Aveiro a fim de melhorar as condições de 
trafegabilidade da 3ª. vicinal e 5º. Vicinal, as quais ligam as comunidades 
de são raimundo e andrelândia à estrada transforlândia, em aveiro.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673389
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 021/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000070-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 021/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro
comando de Policiamento regional - X
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar políticas públicas a serem adotadas pelos 
órgãos competentes a fim de atender a necessidade de transporte fluvial 
exclusivo para o deslocamento das forças de segurança pública de aveiro 
(Polícia Militar e Polícia civil), posto que seus agentes são lotados na 
sede do município e atendem ocorrências nos distritos de Brasília legal e 
fordlândia, além de outras comunidades, das quais o deslocamento se dá 
de forma predominantemente fluvial
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673390

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 028/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000165-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 028/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro/ tcM
oliNaldo BarBosa da silVa
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar as providências adotadas pela Prefeitura 
Municipal de aveiro para execução de acórdão proferido pelo tcM, que 
aplicou a penalidade de ressarcimento ao erário em face de oliNaldo 
BarBosa da silVa no proc. nº. 201802889-00, por meio do acórdão 
nº. 35.616/2019, em razão da irregularidade de contas do ex-prefeito 
referente ao exercício financeiro de 2015.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673432
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 027/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000152-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 027/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: Matias rodrigues dos santos/ delegacia de Polícia federal de 
santarém/ Promotoria de Justiça de aveiro
Prefeitura Municipal de aveiro
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar as políticas públicas a serem adotadas 
pelos órgãos competentes visando
sanar possível conflito fundiário na área indicada pelo requerente, no dis-
trito de fordlândia, em aveiro.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673425
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 026/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000059-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 026/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro
coMaNdo GEral da PolÍcia Militar do Estado do Pará
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar políticas públicas a serem adotadas pelos 
órgãos competentes visando instalar um posto e lotar guarnição policial no 
distrito de Brasília legal, em aveiro.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673418
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 031/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000174-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 031/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro/ cta
JUliaNa NasciMENto dos saNtos
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar as providências adotadas para promover, 
de forma extrajudicial, o reconhecimento de paternidade e regularização 
de guarda das crianças Maria EdUarda NasciMENto e KlEBEr 
NasciMENto dos saNtos.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673447
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria de retiFicaÇÃo Nº 032/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000118-052/2019, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 032/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro
MUNiciPio dE aVEiro
Assunto: Retifica a PORTARIA nº 040/2019-MP/PJA, que passa a ser: 
instaura Procedimento administrativo para avaliar e acompanhar a 



 diário oficial Nº 34.624  143 Quarta-feira, 30 DE JUNHO DE 2021

efetividade da gestão ambiental exercida pela secretaria Municipal de 
Meio ambiente e Mineração de aveiro, tendo em vista os recursos (bens 
e valores) recebidos nos anos de 2018 e 2019 através do icMs Verde e 
Programa Municípios Verdes do Estado do Pará.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673452
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 030/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000164-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 030/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: tcM / ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro
oliNaldo  BarBosa da silVa
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar as providências adotadas pela Prefeitura 
Municipal de aveiro para execução dos acórdãos proferidos pelo tcM, que 
aplicaram as penalidades de ressarcimento ao erário em face de oliNaldo 
BarBosa da silVa, nos processos de nº. 201802888-00 (acórdão nº. 
35.628/2019) e nº 201802894-00 (acórdão nº.
35.630/2019), em razão das irregularidades nas contas do ex-prefeito, 
referente ao FUNDEB nos exercícios financeiros de 2015 e 2016.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673442
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 029/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000162-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
 Portaria nº 029/2021-MP/PJ de aveiro
interessados: ProMotoria dE JUstiÇa dE aVEiro/ tcM
oliNaldo BarBosa da silVa
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento 
administrativo para acompanhar as providências adotadas pela Prefeitura 
Municipal de aveiro para execução de acórdão proferido pelo tcM, que 
aplicou a penalidade de ressarcimento ao erário em face de oliNaldo 
BarBosa da silVa no proc. nº. 201802891-00, por meio do acórdão 
nº. 35.618/2019, em razão da irregularidade de contas do ex-prefeito 
referente ao exercício financeiro de 2016.
Ítalo costa dias - Promotor de Justiça

Protocolo: 673434
extrato de Procedimento Preparatório nº 055/2021-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000008-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 055/2021
data da instauração: 23/06/2021
objeto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevida 
de cargos públicos ou recebimento indevido de gratificação.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistratiVa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 673484
eXtrato resUMo – PUBLicaÇÃo No doe
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo N° 000601-
383/2021-MP/PJsGa
o Promotor de Justiça de são Geraldo do araguaia torna público a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000601-383/2018-MP/PJsGa (Portaria 
nº 05/2021-PJSGA) aberto para: subsidiar e acompanhar a fiscalização na 
casa de acolhimento do Município de são Geraldo do araguaia, realizada 
durante o ano de 2021, encontrando-se à disposição na Promotoria de Justiça 
de são Geraldo do araguaia, situada na avenida Presidente Vargas, nº 323, 
Bairro centro, cep 68.570-000 – Pará – fone/fax: (94) 3331-1110.
 Erick ricardo de souza fernandes – Promotor de Justiça

Protocolo: 673495
resUMo da Portaria Nº 003/2021/4ª PJMab
a 4ª ProMotoria dE JUstiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do ProcEdiMENto adMiNistratiVo nº 001785-930/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
rua das flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar de forma continuada as atividades do 
PlaNo dE atUaÇÃo das Promotorias de Justiça de Execução Penal e con-
trole Externo da atividade Policial de Marabá e  de direitos Humanos, Ór-
fãos, Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos de Marabá 
que tem por objetivo geral contribuir para a superação do preconceito e da 
discriminação, de acordo com o plano nacional de promoção da cidadania e 
dos direitos humanos da população lGBt e com a política nacional de saú-
de integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. o Minis-
tério Público objetiva atuar estrategicamente para a proteção aos direitos 

humanos da população lGBt e no combate a qualquer forma de violência 
e de violação aos direitos humanos, junto ao sistema prisional de Marabá.
Marabá-Pa, 28 de junho de 2021.
daNiElla Maria dos saNtos dias
Promotora de Justiça
titular da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal e controle Externo 
da atividade Policial de Marabá

Protocolo: 673506
resUMo da Portaria Nº 002/2021/4ª PJMab
a 4ª ProMotoria dE JUstiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do ProcEdiMENto adMiNistratiVo nº 001784-930/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
rua das flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar de forma continuada as atividades do 
PlaNo dE atUaÇÃo das Promotorias de Justiça do controle Externo da ati-
vidade Policial de Marabá de forma a contribuir para o efetivo funcionamen-
to do conselho comunitário de segurança de Marabá (BiÊNio 2020/2021).
Marabá-Pa, 28 de junho de 2021.
daNiElla Maria dos saNtos dias
Promotora de Justiça
titular da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal e controle Externo 
da atividade Policial de Marabá

Protocolo: 673501
recoMeNdaÇÃo N.º 011/2021 - MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 10, inciso Xii, e 17, inciso iV, 
da lei federal n.º 8.625/1993 (lei orgânica Nacional do Ministério Público) 
combinado com o artigo 37, inciso Xii, da lei complementar n.º 057/2006 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), respectivamente, e
coNsidEraNdo os princípios de direitos humanos consagrados em instru-
mentos internacionais, especialmente a declaração Universal dos direitos 
Humanos (1948), o Pacto internacional sobre direitos civis e Políticos das 
Nações Unidas (1966), a convenção americana de direitos Humanos (Pac-
to de san José da costa rica, 1969), a declaração da conferência Mundial 
contra o racismo, discriminação racial, Xenofobia e intolerância correlata 
(durban, 2001) e os Princípios de Yogyakarta (2007);
coNsidEraNdo os fundamentos constitucionais da cidadania e da digni-
dade da pessoa humana, bem como o objetivo da república federativa do 
Brasil de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 1º, incisos ii e 
iii, e art. 3º, inciso iV, da constituição federal);
coNsidEraNdo que o Estado do Pará é um dos Estados da federação que 
alteraram a sua constituição para garantir que a orientação sexual de seus 
cidadãos seja respeitada, sendo destaque entre os objetivos fundamentais da 
constituição do Estado do Pará o art. 3º, inciso iV, que se refere à promoção 
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, orientação sexual, 
cor, idade, deficiência e quaisquer outras formas de discriminação;
coNsidEraNdo a decisão proferida pelo supremo tribunal federal, ao jul-
gar a ação de inconstitucionalidade por omissão (ado 26), que estendeu a 
tipificação da Lei do Racismo (Lei n.º 7.716/1989) para os casos de discri-
minação em razão da orientação sexual e da transexualidade;
coNsidEraNdo a Nota técnica do conselho Nacional do Ministério Públi-
co, emitida em março de 2016, sobre a atuação do Ministério Público na 
proteção do direito fundamental à não discriminação e à não submissão a 
tratamentos desumanos e degradantes de pessoas travestis e transexuais, 
especialmente quanto ao direito ao uso do nome social no âmbito da admi-
nistração direta e indireta da União, dos Estados e dos Municípios.
coNsidEraNdo a recomendação de caráter Geral cN-cNMP n.° 01, de 03 
de novembro de 2016, a qual, quando cuida das “dirEtriZEs soBrE a li-
BErdadE dE EXPrEssÃo, a MaNifEstaÇÃo EM rEdEs sociais E o Uso 
dE E-Mail fUNcioNal Por MEMBros do MiNistÉrio PÚBlico”, estabele-
ce que os membros do Ministério Público devem evitar publicações em redes 
sociais que possam ser percebidas como discriminatórias em relação à raça, 
gênero, orientação sexual, religião e a outros valores ou direitos protegidos, e 
que possam comprometer os ideais defendidos pela instituição.
rEsolVE:
rEcoMENdar aos membros do Ministério Público do Estado do Pará que se 
abstenham de fazer ou compartilhar publicações e emitir ou compartilhar 
opiniões que caracterizem discursos de cunho discriminatório ou de ódio, 
especialmente os que revelem racismo, lGBt-fobia, misoginia, antissemi-
tismo, intolerância religiosa ou ideológica, entre outras manifestações de 
preconceitos concernentes à orientação sexual, condição física, de idade, 
de gênero, de origem ou cultural.
Belém (Pa), 28 de junho de 2021.
Publique-se e cumpra-se.
MaNoEl saNtiNo NasciMENto JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público

Protocolo: 673939
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..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria n° 068/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da lei 
nº 5.810/94 e de acordo com o processo nº 4426/2021,
 rEsolVE:
i - conceder à servidora ValÉria Maria alBUQUErQUE fraNco dE sá – car-
go: assistente-técnico, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao período 
aquisitivo 2020/2021, a ser usufruído a partir de 08.07.2021 até 06.08.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 25 de junho de 2021.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 069/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da lei 
nº 5.810/94 e de acordo com o processo nº 4425/2021,
 rEsolVE:
i - conceder à Procuradora ElisaBEtH MassoUd salaME da silVa o 
gozo de 08 (oito) dias de férias, nos termos do processo nº 4425/2021, 
a ser usufruído a partir de 08.07.2021 até 15.07.2021, considerando que 
dia 16.07.2021 o expediente é facultado, nos termos da Portaria nº 
08/2021/GaB/MPcM-Pa.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 28 de junho de 2021.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Protocolo: 673811
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coMProMisso de estÁGio
Partes: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará 
MPcM, cNPJ 05.018.916/0001-92, centro Universitário do Estado do 
Pará- cEsUPa, cNPJ 15.254.949/0001-95 e Victoria de oliveira souza, 
cPf978.332.662-72.
objeto: concessão de estágio nos termos da lei nº 11.788/08, c/c 
Portaria nº 044/2021/GaB-MPcM-Pa
Período: 01.06.2021 à 31.05.2022
Valor da bolsa: 1.500,00,00 (um mil e quinhentos reais)
ordenador responsável: Maria inez K. de M. Gueiros– Procuradora Geral-MPcM
tErMo dE coMProMisso dE EstáGio
Partes: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará 
MPcM, cNPJ 05.018.916/0001-92, faculdade Estácio do Pará-faP, cNPJ 
02.608.755/0001-07 e Gabriel sousa Macedo, cPf: 000.083.512-95.
objeto: concessão de estágio nos termos da lei nº 11.788/08, c/c 
Portaria nº 044/2021/GaB-MPcM-Pa
Período: 01.06.2021 à 31.05.2022
Valor da bolsa: 1.500,00,00 (um mil e quinhentos reais)
ordenador responsável: Maria inez K. de M. Gueiros– Procuradora Geral-MPcM

Protocolo: 673766
..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
PreGÃo PreseNciaL N.º 002/2021
Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de Impressos Gráficos, 
confecções de camisas e Uniformes para atender as secretarias e fundos Municipais.
abertura: 14/07/2021 às 09:00 horas.
afuá-Pa, 25 de junho de 2021.
Márcio aNtÔNio fErrEira NErY
Pregoeiro

Protocolo: 673882

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia sociaL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 034/2021 - reMarcaÇÃo
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro de 
preços da administração Pública Municipal para o fornecimento de Material de 
armarinho e Kit Maternidade, para atender as necessidade do fundo Muni-
cipal de assistencia social de altamira: onde se lê aBErtUra. 29/06/2021, 
às 09:00 horas (horário local), lêia-se aBErtUra: 13/07/2021, 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
FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtratos
coNtrataNte - FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtratados: Francisco das chagas rodrigues de Melo - cPf: 
226.079.273-15 - contrato administrativo nº. 2021/1134 no valor estimado 
de r$: 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); alzito avelino Vargens - 
cPf: 084.014.385-00 contrato administrativo nº 2021/1153 no valor estima-
do de r$: 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); ana catarina da sil-
veira Vargens - cPf: 905.330.462-20 - contrato administrativo n º 2021/1141 
no valor estimado de r$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Jean 
carvalho Estevão de souza  - cPf: 823.445.152-91 - contrato administrativo 
n º 2021/1143 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais); Karine Pastana Menezes - cPf: 512.207.502-63 - contrato administra-
tivo n º 2021/1148 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais); Gustavo Magalhães fernandes alvarenga - cPf: 073.379.526-94 
- contrato administrativo n º 2021/1132 no valor estimado de r$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais); Hervana do socorro ribeiro - cPf: 
423.887.832-91 - contrato administrativo n º 2021/1146 no valor estimado 
de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) ; Eider saraiva sales - cPf: 
013.533.993-62 - contrato administrativo n º 2021/1145 no valor estimado 
de r$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);Yasmim Melo da silva - 
cPf:011.223.852-18 - contrato administrativo n º 2021/1402 no valor esti-
mado de r$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);  claudio Nascimen-
to e silva - cPf: 004.463.352-15 - contrato administrativo n º 2021/1337 no 
valor total de r$182.422,80 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte 
e dois reais e oitenta centavos); carlos alberto Barreneche  osorio - cPf: 
837.621.400-49 - contrato administrativo n º 2021/1157 no valor estimado 
de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Kllevison Nascimento Go-
mes - cPf: 687.943.122-49 - contrato administrativo n º 2021/1159 no valor 
estimado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); loredan de an-
drade Mello - cPf: 279.311.198-86 - contrato administrativo n º 2021/1340 
no valor estimado de r$: 156.297,54(cento e cinquenta e seis mil e duzentos 
e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos); renan rocha Granato 
- cPf: 790.516.182-04 - contrato administrativo n º 2021/1158 no valor es-
timado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Pablo augusto Nas-
cimento - cPf: 033.339.283-37 - contrato administrativo n º 2021/1137 no 
valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Eberlan 
silva de Jesus- cPf:659.819.362-15- contrato administrativo nº. 2021/1342 
no valor estimado de r$: 156.297,54(cento e cinquenta e seis mil e duzentos 
e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos); Viviane Wosny- 
cPf:650.458.232-72- contrato administrativo nº. 2021/1343 no valor esti-
mado de r$: 156.297,54(cento e cinquenta e seis mil e duzentos e noventa e 
sete reais e cinquenta e quatro centavos); carmem lara Guimaraes Matias 
-cPf:264.865.802-59 - contrato administrativo n º 2021/1175 no valor total 
de r$ 45.605,70 (quarenta e cinco mil e seiscentos e cinco reais e setenta 
centavos); Walquiria ferreira arraes canedo cPf:401.630.402-49 - contrato 
administrativo n º 2021/1177 no valor total de r$ 45.605,70 (quarenta e 
cinco mil e seiscentos e cinco reais e setenta centavos);francisco rodrigues 
da silva  -cPf: 136.242.371-87 - contrato administrativo n º 2021/1388 no 
valor total de r$ 45.605,70 (quarenta e cinco mil e seiscentos e cinco reais e 
setenta centavos); Jacqueline Nogueira da silva -cPf:031.221.527-46 - con-
trato administrativo n º 2021/1413 no valor total de r$ 45.605,70 (quarenta 
e cinco mil e seiscentos e cinco reais e setenta centavos); cinara  Elen Mauad 
almeida - cPf: 655.144.402-49 - contrato administrativo n º 2021/1434 no 
valor total de r$ 45.605,70 (quarenta e cinco mil e seiscentos e cinco reais e 
setenta centavos); Pedro Paulo Mendes d`antona - cPf 319.581.332-72 con-
trato administrativo n º 2021/1410 no valor total de r$ 147.827,94 (cento e 
quarenta e sete mil e oitocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro cen-
tavos); Patrick de lima Gomes - cPf:287.422.728-58 contrato administrativo 
n º 2021/1411no valor total de r$ 147.827,94 (cento e quarenta e sete mil e 
oitocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos); Guilherme lima 
Gomes - cPf: 831.515.162-20 contrato administrativo n º 2021/1412 no 
valor total de r$ 147.827,94 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos e vinte 
e sete reais e noventa e quatro centavos); carlos alberto sarmento Gemaque 
- cPf:049.258.312-91 contrato administrativo n º 2021/1329 no valor total 
de r$ 45.605,70 (quarenta e cinco mil e seiscentos e cinco reais e setenta 
centavos); rafaela da silva Moraes - cPf:020.193.992-45 - contrato admi-
nistrativo n º 2021/1363 no valor total de r$ 45.605,70 (quarenta e cinco mil 
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e seiscentos e cinco reais e setenta centavos); renato rubens Perea - cPf: 
517.441.472-72 -  contrato administrativo n º 2021/11362 no valor total de 
r$ 45.605,70 (quarenta e cinco mil e seiscentos e cinco reais e setenta cen-
tavos); ademar carvalho da silva - cPf: 672.372.072-53-  contrato adminis-
trativo n º 2021/1334 no valor total de r$ 81.161,22 (oitenta e um mil e 
cento e sessenta e um reais e vinte e dois centavos); ademar carvalho da 
silva - cPf: 672.372.072-53-  contrato administrativo n º 2021/1333 no valor 
estimado de r$ 300.000,00(trezentos mil reais); Bianca coelho frugone 
-cPf: 014.334.772-11 contrato administrativo n º 2021/1076 no valor total 
de r$ 45.605,70 (quarenta e cinco mil e seiscentos e cinco reais e setenta 
centavos) Marcos Magno covre Bergamim - cPf: 004.080.412-77 - contrato 
administrativo n º 2021/1133 no valor estimado de r$ 240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil reais); carol do carmo e silva - cPf: 000.346.992-10 - con-
trato administrativo n º 2021/1140 no valor estimado de r$240.000,00 (du-
zentos e quarenta mil reais); terezinha de Jesus teixeira Pitol - cPf: 
468.503.172-53 - contrato administrativo n º 2021/1144 no valor estimado 
de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); alessandra Pompeu alves 
- cPf: 426.642.252-00 - contrato administrativo n º 2021/1397 no valor es-
timado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); fabio santos dros-
doski - cPf:648.531.442-34 - contrato administrativo n º 2021/1156 no valor 
estimado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Hudson fernan-
des Barile - cPf: 835.363.452-04 - contrato administrativo n º 2021/1147 no 
valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Eunir duar-
te dos santos - cPf: 203.490.687-04 - contrato administrativo n º 2021/1341 
no valor estimado de r$: 156.297,54(cento e cinquenta e seis mil e duzentos 
e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos); renato rubens Peréa 
- cPf: 517.441.472-72 - contrato administrativo n º 2021/1151 no valor es-
timado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Marcia socorro 
silva lima duarte - cPf: 746.017.502-10 - contrato administrativo n º 
2021/1150 no valor total de r$ 49.655,22 (quarenta e nove mil e seiscentos 
e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos); Jeffson Clei de Souza Silva- 
cPf: 461.145.802-49 - contrato administrativo n º 2021/1307 no valor esti-
mado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Pablo caraballo E. 
Junior - cPf: 082.492.077-50 - contrato administrativo n º 2021/1401 no 
valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Helena 
sousa de Melo - cPf: 725.945.512-87 - contrato administrativo n º 
2021/1197 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil re-
ais); caroline Januzzi lara lana - cPf: 073.452.646-61 - contrato adminis-
trativo n º 2021/1399 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e qua-
renta mil reais) ; Haony de Melo Gouveia - cPf:905.531.442-00 - contrato 
administrativo n º 2021/1400 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil reais); Yasmin Melo da silva santana - cPf: 011.223.852-18 
- contrato administrativo n º 2021/1299 no valor estimado de r$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais); Jandir saraiva sales - cPf: 013.536.123-09 
- contrato administrativo n º 2021/1165 no valor estimado de r$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais); Vandré correa amozir - cPf: 920.330.592-
00 - contrato administrativo n º 2021/1166 no valor estimado de r$300.000,00 
(trezentos mil reais); Bruno alencar Noleto - cPf: 019.319.821-55 - contrato 
administrativo n º 2021/1162 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil reais); innocencio do Nascimento e silva Neto - cPf: 
828.618.202-25 - contrato administrativo n º 2021/1168 no valor estimado 
de r$300.000,00 (trezentos mil reais); fabio Batista carneiro - cPf: 
041.758.276-50  - contrato administrativo n º 2021/1308 no valor estimado 
de r$300.000,00 (trezentos mil reais); ozeias alves de sousa - cPf: 
758.635.022-15 - contrato administrativo n º 2021/1303 no valor estimado 
de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); Heudon Marceu silva de 
Moraes - cPf:708.328.702-34 -  contrato administrativo n º 2021/1163 no 
valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); renata 
souza lorenzoni - cPf: 931.560.652-34 - contrato administrativo n º 
2021/1171 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e quarenta mil re-
ais); Elielza socorro silva do amaral - cPf: 592.588.102-87 - contrato admi-
nistrativo n º 2021/1127 no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oito-
centos reais); daniela Batista ferro  - cPf: 772.146.092-15 - contrato admi-
nistrativo n º 2021/1049 no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oito-
centos reais); rosineia  Pereira da silva -cPf: 699.482.402-00 - contrato 
administrativo n º 2021/1039 no valor e total de r$19.800,00(dezenove mil 
e oitocentos reais); Bruno cardoso Varejão  - cPf: 010.589.292-08 - contra-
to administrativo n º 2021/1025 no valor total  de r$19.800,00(dezenove mil 
e oitocentos reais); ana Patricia ferreira  - cPf: 027.551.343-21 - contrato 
administrativo n º 2021/1023 no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e 
oitocentos reais); Jordy alexandro Umbuzeiro - cPf: 013.061.472-63 - con-
trato administrativo n º 2021/1045 no valor total de r$19.800,00(dezenove 
mil e oitocentos reais); ranielle Mendes ribeiro - 939.051.572-68 - contrato 
administrativo n º 2021/no valor total de r$25.200,00(vinte e cinco mil e 
duzentos reais); João Paulo de oliveira feitosa - cPf: 959.876.062-68 - con-
trato administrativo n º 2021/1064 no valor total de r$25.200,00(vinte e 
cinco mil e duzentos reais); andre alves da silva - cPf: 003.057.282-70 - 
contrato administrativo n º 2021/1004 no valor total de r$25.200,00(vinte e 
cinco mil e duzentos reais); Ney carvalho da silva - cPf: 617.810.452-19 - 
contrato administrativo n º 2021/1126 no valor total de r$25.200,00(vinte e 
cinco mil e duzentos reais); taise daiane rodrigues- cPf: 899.980.732-00 - 
contrato administrativo n º 2021/1040 no valor total de r$19.800,00(deze-
nove mil e oitocentos reais); Maria leonor costa da silva soares - cPf: 
852.495.721-20 - contrato administrativo n º 2021/1021 no valor total de 
r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Mileide Martins de souza Mi-
lanski - cPf:000.690.565-01 - contrato administrativo n º 2021/1023 no 
valor total de r$25.200,00(vinte e cinco mil e duzentos reais); lindinéa de 
Jesus - cPf: 720.804.692-15- contrato administrativo n º 2021/1126 no va-
lor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); sandra Nélia amo-
rim da silva - cPf: 901.452.752-72 - contrato administrativo n º 2021/1018 
no valor total de r$25.200,00(vinte e cinco mil e duzentos reais); Julia rocha 
da Mata- cPf: 546.864.742-72 - contrato administrativo n º 2021/1028 no 

valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Victor lobato da 
costa - cPf: 004.036.212-40 - contrato administrativo n º 2021/1002 no 
valor total de r$25.200,00(vinte e cinco mil e duzentos reais); Marta reis 
Paiva reginatto - cPf: 460.708.772-68 - contrato administrativo n º 
2021/1130 no valor total  de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos re-
ais);lagerson Mauad freitas- cPf: 591.826.792-15- contrato administrativo 
n º 2021/1128 no valor total de r$27.000,00(vinte e sete mil reais); Elisia 
franco - cPf: 013.309.562-22 - contrato administrativo n º 2021/1041 no 
valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); thaise Jacome 
da costa - cPf: 834.128.592-49- contrato administrativo n º 2021/1234 no 
valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Paloma Jaqueli-
ne Mota - cPf: 934.575.292-72- contrato administrativo n º 2021/1059 no 
valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Gleiciane alves 
Miguel- cPf: 770.001.452-34- contrato administrativo n º 2021/1032 no va-
lor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); reginaldo Pereira 
de souza - cPf: 548.564.262-49- contrato administrativo n º 2021/1029 no 
valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); adrielly alves 
Moscom - cPf: 009.735.112-14- contrato administrativo n º 2021/1275 no 
valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); anna Gabriella 
Barbosa de sousa - cPf: 008.497.462-13- contrato administrativo n º 
2021/1180 no valor total de r$25.200,00(vinte e cinco mil e duzentos reais); 
Gelma Maria silva da silva- cPf: 851.279.222-15- contrato administrativo n 
º 2021/1053 no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); 
sinara aguiar Macario- cPf: 007.173.542-96 contrato administrativo n º 
2021/1030 no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); 
Marcelo Barbosa acacio- cPf: 526.164.282-53- contrato administrativo n º 
2021/1012 no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); 
ranielle Mendes ribeiro- cPf: 939.051.572-68- contrato administrativo n º 
2021/1085 no valor total  de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); 
Greycy Kelle Gonçalves- cPf: 000.788.202-51- contrato administrativo n º 
2021/1058 no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); 
Edvan Pereira abadia- cPf: 007.503.211-21- contrato administrativo n º 
2021/1035 no valor total de r$27.000,00(vinte e sete mil reais); lienda silva 
Bandeira - cPf: 792.482.682.34 - contrato administrativo n º 2021/1048 no 
valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Elizangela rocha 
Gondim araujo - cPf:043.496.064-08- contrato administrativo n º 2021/1129 
no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Meirislene 
Baleiro cabral - cPf: 934.950.802-87- contrato administrativo n º 2021/1047 
no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); isandra fer-
reira Barbosa- cPf: 034.457.832-172- contrato administrativo n º 2021/1227 
no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais);Vanessa da 
silva Pedrosa- cPf: 005.591.952-90- contrato administrativo n º 2021/1012 
no valor total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Elisia franco- 
cPf: 013.309.562-22- contrato administrativo n º 2021/1118 no valor total 
de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); lucelia araujo da silva- 
cPf: 001.448.202-93- contrato administrativo n º 2021/1276 no valor total 
de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Jocilane dos santos Gomes 
- cPf: 935.507.902-87- contrato administrativo n º 2021/1281 no valor total 
de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Enáile Kariny Pereira Mar-
con - cPf: 003.691.802-40- contrato administrativo n º 2021/1241 no valor 
total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); fabio Marcelo de 
lima- cPf: 649.984.792-53- contrato administrativo n º 2021/1272 no valor 
total de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Eunice Gomes costa- 
cPf: 696.717.882-20- contrato administrativo n º 2021/1274 no valor total 
de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); larissa campos Mendes- 
cPf: 966.864.562-68- contrato administrativo n º 2021/1038 no valor total 
de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Kivia Moreira santana - 
cPf: 940.788.312-49- contrato administrativo n º 2021/1285 no valor total  
de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Ezequiel Martins da silva- 
cPf: 716.085.832-87- contrato administrativo n º 2021/1284 no valor total 
de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); cleidson soares dos santos 
- cPf: 411.254.441-34- contrato administrativo n º 2021/1280 no valor total 
de r$25.200,00(vinte e cinco mil e duzentos reais); Marlene ramos de Mora-
es- cPf:403.689.042-53- contrato administrativo n º2021/1282 no valor to-
tal de r$25.200,00(vinte e cinco mil e duzentos reais); sonia Maria Medeiros 
Melo- cPf: 392.168.022-00 - contrato administrativo nº. 2021/1270 no valor 
total de r$: 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); Marleide de souza 
Jorge damascena- cPf: 379.996.802-49- contrato administrativo nº. 
2021/1057 no valor total de r$: 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); 
cristiane ferreira da cruz- cPf: 978.513.372-91 - contrato administrativo nº. 
2021/1051 no valor total de r$: 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); 
tainara Gomes da rocha - cPf: 017.932.732-19- contrato administrativo nº. 
2021/1046 no valor total de r$: 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); 
Edilene dos santos lima - cPf: 600.405.052-00- contrato administrativo nº. 
2021/1044 no valor total de r$: 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais);
Enaile Karyne Pereira Marcon Gonçalves - cPf: 003.691.802-40- contrato 
administrativo nº. 2021/1037 no valor total de r$: 19.800,00 (dezenove 
mil e oitocentos reais); Maria leonor costa da silva soares- cPf: 
852.495.721-20- contrato administrativo nº. 2021/1016 no valor estima-
do de r$: 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); Jhonny Patrick 
santos teixeira - cPf: 010.743.532-26  - contrato administrativo n º 
2021/1278 no valor total de r$25.200,00(vinte e cinco mil e duzentos re-
ais); Euler ramos de oliveira  -  cPf:042.932.956-31 - contrato adminis-
trativo n º 2021/1416 no valor total de r$25.200,00(vinte e cinco mil e 
duzentos reais); ranielle Mendes ribeiro - cPf: 939.051.572-68  contrato 
administrativo n º 2021/1280 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquen-
ta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); Marcos anto-
nio Mouro lobato Junior - cPf: 011.967.062-39 contrato administrativo n 
º 2021/1203 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e 
oitocentos e três reais e cinquenta centavos); Paloma Jaqueline Mota - 
cPf: 934.575.292-72 contrato administrativo n º 2021/1198 no valor es-
timado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e 
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cinquenta centavos); Greycy Kelle Gonçalves - cPf: 000.788.202-51 con-
trato administrativo n º 2021/1196 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); Va-
nessa da silva Pedrosa - cPf: 005.591.952.90 contrato administrativo n º 
2021/1239 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oito-
centos e três reais e cinquenta centavos); fabio Marcelo de lima - cPf: 
649.984.792-53 contrato administrativo n º 2021/1290 no valor estimado 
de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta 
centavos); cleidson soares dos santos - cPf: 411.254.441-34 contrato 
administrativo n º 2021/1294 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquen-
ta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); rayssa Vycto-
ria limirio cortez - cPf: 700.209.151-44 contrato administrativo n º 
2021/1225 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oito-
centos e três reais e cinquenta centavos); Ezequiel Martins da silva - cPf: 
716.085.832-87 contrato administrativo n º 2021/1291 no valor estimado 
de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta 
centavos); Eunice Gomes costa - cPf: 696.717.882-20 contrato adminis-
trativo n º 2021/1289 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis 
mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); Kivia Moreira santana 
- cPf: 940.788.312-49 contrato administrativo n º 2021/1245 no valor 
estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e 
cinquenta centavos); Marlene ramos de Morais - cPf: 403.689.042-53 
contrato administrativo n º 2021/1292 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); ana 
lucia Nogueira  - cPf: 653.180.992-20 contrato administrativo n º 
2021/1205 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oito-
centos e três reais e cinquenta centavos); anna Gabriella Barbosa de sou-
sa - cPf: 008.497.462-13 contrato administrativo n º 2021/1235 no valor 
estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e 
cinquenta centavos); alexandre santos silva - cPf: 020.761.032-01 con-
trato administrativo n º 2021/1236 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); san-
dra Néllia amorim da silva - cPf: 901.452.752-72 contrato administrativo 
n º 2021/1191 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e 
oitocentos e três reais e cinquenta centavos); Kelcina silva dos santos - 
cPf: 018.008.892-08 contrato administrativo n º 2021/1233 no valor es-
timado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e 
cinquenta centavos); Edilene dos santos lima- cPf: 600.405.052-00 con-
trato administrativo n º 2021/1195 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); Joci-
lane dos santos Gomes - cPf: 935.507.902.87 contrato administrativo n º 
2021/1293 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oito-
centos e três reais e cinquenta centavos); lúcelia araujo da silva - cPf: 
001.448.202-93 contrato administrativo n º 2021/1297 no valor estimado 
de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta 
centavos); larissa campos Mendes - cPf: 966.864.562-68 contrato admi-
nistrativo n º 2021/1193 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e 
seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); isandra ferreira 
Barbosa - cPf: 034.457.832-17 contrato administrativo n º 2021/1227 no 
valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três 
reais e cinquenta centavos); Victor de lima dias - cPf: 025.456.202-70 
contrato administrativo n º 2021/1211 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); alan-
na cecilia augusto da silva - cPf: 025.877.602-16 contrato administrativo 
n º 2021/1209 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e 
oitocentos e três reais e cinquenta centavos); anna Gabriella Barbosa de 
sousa - cPf: 008.497.462-13 contrato administrativo n º 2021/1179 no 
valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três 
reais e cinquenta centavos); andre alves da silva - cPf: 003.057.282-70 
contrato administrativo n º 2021/1187 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); Gir-
lene Menezes de andrade castro - cPf: 865.452.212-72 contrato adminis-
trativo n º 2021/1332 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis 
mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); danielly Karita Gomes 
- cPf: 512.618.392-34 contrato administrativo n º 2021/1240 no valor 
estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e 
cinquenta centavos); Gerlane Honorio Pereirra - cPf: 966.287.232-91 
contrato administrativo n º 2021/1288 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); Edi-
lene dos santos lima - cPf: 600.405.052-00 contrato administrativo n º 
2021/1195 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oito-
centos e três reais e cinquenta centavos); Mylena silva Neves - cPf: 
003.070.372-74 contrato administrativo n º 2021/1295 no valor estimado 
de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta 
centavos); cirlene taiana Menezes de andrade - cPf: 826.800.942-04 
contrato administrativo n º 2021/1210 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); silvia 
alves Moreira - cPf: 613.740.752-72 contrato administrativo n º 
2021/1232 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oito-
centos e três reais e cinquenta centavos); daniele lima de araujo - cPf: 
935.549.662-15 contrato administrativo n º 2021/1238 no valor estimado 
de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta 
centavos); Gabriella silva de Miranda - cPf: 894.667.052-53 contrato ad-
ministrativo n º 2021/1190 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta 
e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); lindineia de 
Jesus - cPf: 720.804.692-15 contrato administrativo n º 2021/1192 no 
valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três 
reais e cinquenta centavos); Jessimone Pereira de souza - cPf: 
029.753.802-08 contrato administrativo n º 2021/1208 no valor estimado 
de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta 
centavos); Jessiane Nayara souza  - cPf: 006.626.612-22 contrato admi-
nistrativo n º 2021/1229 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e 

seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); thiago araujo dos 
santos - cPf: 017.008.922-31 contrato administrativo n º 2021/1199 no 
valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três 
reais e cinquenta centavos); climerson Bergamim Monteiro felix - cPf: 
803.024.242-53 contrato administrativo n º 2021/1222 no valor estimado 
de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta 
centavos); thaise Jacome da costa  - cPf: 834.128.592-49 contrato ad-
ministrativo n º 2021/1234 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta 
e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); cirlene taiana 
Menezes de andrade - cPf: 826.800.942-04 contrato administrativo n º 
2021/1210 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oito-
centos e três reais e cinquenta centavos); alexandre santos silva - cPf: 
020.761.032-01 contrato administrativo n º 2021/1236 no valor estimado 
de r$56.803,50 (cinquenta e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta 
centavos); Ezequiel Martins da silva - cPf: 716.085.832-87 contrato ad-
ministrativo n º 2021/1291 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta 
e seis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos); danthielle da 
silva rodrigues - cPf: 964.579.102-20  contrato administrativo n º 
2021/1255 no valor total  de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); 
louise da silva lisboa - cPf: 984.540.802-87 contrato administrativo n 
º2021/1257 no valor total  de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); 
Barbara andreia lopes fernandes -cPf: 835.364.002-30 contrato adminis-
trativo n º 2021/1259 no valor total  de r$19.800,00(dezenove mil e oitocen-
tos reais) ; andressa Herlan Nascimento - cPf : 848.716.522-20 - contrato 
administrativo n º 2021/1260 no valor total  de r$19.800,00(dezenove mil 
e oitocentos reais); ian alcantara Pessoa - cPf:006.906.202-17 - contrato 
administrativo n º 2021/1262 no valor total  de r$19.800,00(dezenove mil 
e oitocentos reais); talitha Mendes Biagioni de Menezes - cPf: 044.333.306-
80 - contrato administrativo n º 2021/1264 no valor total  de r$19.800,00(-
dezenove mil e oitocentos reais); Joao Paulo aguiar Pessoa - cPf: 
008.644.782-32-contrato administrativo n º 2021/1266 no valor total  de 
r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais); Elvis Madson de oliveira 
Marinho  - cPf:932.432.782-87 - contrato administrativo n º 2021/1267 
no valor total  de r$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais).
secretaria MUNiciPaL de saÚde
credeNciaMeNto Nº 001/2021-sesMa/PMa
a secretaria Municipal de saúde de altamira, através de seu Gabinete, 
torna público que realizará credenciamento nº 001/2021, para contrata-
ção de profissionais na área da saúde (médicos, especialistas em saúde e 
outros profissionais de saúde de nível superior) para atender demanda, 
visando ações e programas de atendimento aos usuários do sUs, na forma 
da constituição federal e lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. a 
documentação para o credenciamento deverá ser protocolada na sede da 
secretaria Municipal de saúde (assessoria Jurídica), situada à trav. Paula 
Marques, 192 - catedral - altamira- Pará, a partir da data desta publicação 
até o dia 16/07/2021, no horário das 9h00min às 17h00min. todos os 
critérios e condições do certame constam do referido Edital, que se encon-
tram disponíveis https://www.altamira.pa.gov.br/ e na sede da secretaria.
altamira, 29 de junho de 2021.
roMiNa alVEs dE Brito - secretária Municipal de saúde

Protocolo: 673884
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
eXtrato de coNtrato
contratante: Prefeitura Municipal de Benevides - cNPJ: 05.058.466/0001-
61. ref.: adesão n.º 001/2021-PMB. objeto: aquisição de equipamento 
GPs geodésico “GNss/rtK” para demarcação e georreferenciamento de 
lotes urbanos em glebas estaduais e municipais, e ações para regularização 
fundiária urbana e rural a serem desenvolvidas pelo Município de Benevides/
Pa. contrato administrativo n.º 105/2021-PMB. contratada: cPE coMÉrcio 
dE EQUiPaMENtos toPoGráficos EirEli - cNPJ: 18.323.709/0001-93. 
Valor global: r$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais). data 
de assinatura: 28/06/2021. Vigência: de 28/06/2021 a 28/06/2022, contados 
a partir da data da assinatura. ordenadora de despesa: luziane de lima 
solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 673886
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa
aViso de LicitaÇÃo Fracassada. PreGÃo eLetrÔNico Nº 
006/2021 - srP. a Prefeitura Municipal de Breves, por intermédio 
do Pregoeiro e Equipe de apoio, declara que o Pregão Eletrônico nº 
006/2021 - Processo nº 00280401/21, tipo menor preço unitário, refe-
rente ao registro de preço objetivando a contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de gêneros alimentícios que serão destina-
dos a manutenção das secretárias e fundos vinculados a Prefeitura Mu-
nicipal de Breves/Pa, resultou fracassado, tendo em vista a desclas-
sificação e Inabilitação das empresas participantes, com base nas Leis 
federais nº 10.520/2002, 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/2019, 
e com justificativas fundamentadas no processo, junto ao portal www.
portaldecompraspublicas.com.br. Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.
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aViso de HoMoLoGaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 2/2021-042301. 
através do fundo Municipal de saúde de Breves. Modalidade: toMada dE 
PrEÇos nº 2/2021-042301. objeto: contratação de Empresa Especializada 
na Execução dos serviços de ampliação de Unidade de atenção Especializada 
em saúde do Hospital Maria santana rocha franco, localizado av. Wilson 
frazão, Nº 425 - centro - Breves/Pa. Vencedor: sMP construções, comercio e 
serviços Eireli, com o valor total de r$ 1.335.263,98 (um milhão, trezentos e 
trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos). 
conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a licitação na 
forma da lei nº 8.666/93. José antônio azevedo leão - Prefeito.

Protocolo: 673887
PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa
eXtrato de coNtrato. toMada de PreÇo Nº 2/2021-042301. 
coNtrato Nº: 20213234. oriGEM: toMada dE PrEÇos Nº 2/2021-
042301. contratante: fundo Municipal de saúde de Breves. contratada(o): 
sMP construções, comercio e serviços Eireli, cNPJ: 17.853.685/0001-11. 
objeto: contratação de Empresa Especializada na Execução dos serviços de 
ampliação de Unidade de atenção Especializada em saúde do Hospital Maria 
santana rocha franco, localizado av. Wilson frazão, Nº 425 - centro - Bre-
ves/Pa. Valor total: r$ 1.335.263,98 (um milhão, trezentos e trinta e cinco 
mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos). Programa de 
Trabalho: 10 301 0032 2.063 Bloco de Investimento - Outros, Classificação 
Econômica: 4.4.90.51.00 - obras e instalações. Vigência: 28 de junho de 
2021 a 28 de abril de 2022. data da assinatura: 28 de junho de 2021.

Protocolo: 673888
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo. disPeNsa Nº 043/2021. a 
Prefeitura Municipal de cametá, através da secretaria Municipal de saú-
de, cNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, iV da lei federal 
8.666/93, autoriza e ratifica a disPENsa de licitação cujo objeto: aqui-
sição Emergencial de Equipamentos Hospitalares Para compor a Uti Móvel, 
em favor de smart soluções Hospitalares Eireli - cNPJ: 04.707.446/0001-
01, Valor Total R$ 48.000,00. Data da Ratificação: 22/06/2021. Klenard 
attilio ranieri, ordenador de despesas.
eXtrato de reGistro de PreÇos. PreGÃo eLetrÔNicosrP nº 
009/2021. reconheço a ata de registro de Preços - Pregão Eletrônico srP. 
objeto: registro de Preço Para a futura e Eventual aquisição de Gêneros ali-
mentícios Perecíveis e Não - Perecíveis. Vencedores: E. l. W. Moia Eireli, cNPJ 
nº 34.436.201/0001-58. item: 3. Valor r$ 23.090,88; imperador distribui-
dora comercio e serviços ltda, cNPJ nº 32.652.104/0001-77. item: 8. Valor 
Global r$ 18.671,40; K. M. Batista cardoso Eireli, cNPJ nº 20.200.321/0001-
47. itens: 6, 17, 18, 22, 23, 24. Valor Global r$ 36.649,32; r. W. Veiga, cNPJ 
nº 07.313.013/0001-60. itENs: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Valor Glo-
bal r$ 625.850,06; W. do s. c. Barra, cNPJ nº 05.724.970/0001-53. itENs: 
43, 51, 52. Valor Global r$ 8.980,00; Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. 
ordenador: Victor correa cassiano.
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 1.043/2021-PMc/sMs. 
objeto: aquisição Emergencial de Equipamentos Hospitalares Para compor 
a Uti Móvel. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Mu-
nicipal de saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. contratado: smart soluções 
Hospitalares Eireli cNPJ: 04.707.446/0001-01, Valor total r$ 48.000,00. 
Vigência: 22/06/2021 à 22/12/2021. ordenador: Klenard attilio ranieri.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 009/2021. objeto: registro de Pre-
ços Para futura e Eventual aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis 
e Não Perecíveis. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. coN-
trato Nº 081/2021-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá, cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: E. l. W. Moia Eireli, cNPJ 
34.436.201/0001-58. total r$ 578,88. Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. 
ordenador: Victor correa cassiano. coNtrato Nº 082/2021-PMc. con-
tratante: Prefeitura Municipal de cametá. cNPJ: 05.105.283/0001-
50. contratado: imperador distribuidora comércio E serviços ltda, 
cNPJ 32.652.104/0001-77. total r$ 369,60. Vigência: 18/06/2021 a 
17/06/2022. ordenador: Victor correa cassiano. coNtrato Nº 083/2021-
PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ 05.105.283/0001-
50. contratado: K. M. Batista cardoso Eireli, cNPJ 20.200.321/0001-47. 
total r$ 824,08. Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: Victor 
correa cassiano. coNtrato Nº 084/2021-PMc. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá, cNPJ 05.105.283/0001-50. contratado: r. W. Veiga, 
cNPJ 07.313.013/0001-60. total r$ 79.872,30. Vigência: 18/06/2021 a 
17/06/2022. ordenador: Victor correa cassiano. coNtrato Nº 085/2021-
PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ 05.105.283/0001-
50. contratado: W. do s. c. Barra, cNPJ 05.724.970/0001-53. total r$ 
60,00. Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: Victor correa 
cassiano.  coNtrato Nº 086/2021-PMc/sEMas. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de cametá/secretaria Municipal de assistência social, cNPJ 
18.782.228/0001-46. contratado: E. l. W. Moia Eireli, 34.436.201/0001-
58. total r$ 18.652,80. Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: 
Elane Pinto cassiano. coNtrato Nº 087/2021-PMc/sEMas. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de assistência so-
cial, cNPJ 18.782.228/0001-46. contratado: K. M. Batista cardoso Eireli, 
cNPJ 20.200.321/0001-47. total r$ 24.953,72. Vigência: 18/06/2021 a 
17/06/2022. ordenador: Elane Pinto cassiano. coNtrato Nº 088/2021-
PMc/sEMas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria 

Municipal de assistência social, cNPJ 18.782.228/0001-46. contratado: 
r. W. Veiga, cNPJ 07.313.013/0001-60. total r$ 415.119,84. Vigência: 
18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: Elane Pinto cassiano. coNtrato 
Nº 089/2021-PMc/sEMas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
secretaria Municipal de assistência social, cNPJ 18.782.228/0001-46. con-
tratado:W. do s. c. Barra, cNPJ 05.724.970/0001-53. total r$ 5.700,00. 
Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: Elane Pinto cassiano. 
coNtrato Nº 090/2021-PMc/sEMEd. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá/secretaria Municipal de Educação. cNPJ 18.782.198/0001-
78. contratado: imperador distribuidora comércio e serviços ltda, 
cNPJ 32.652.104/0001-77. total r$ 8.797,80. Vigência: 18/06/2021 a 
17/06/2022. ordenador: Patrícia do socorro Barros de Medeiros. coN-
trato Nº 091/2021-PMc/sEMEd. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/secretaria Municipal de Educação. cNPJ 18.782.198/0001-78. 
contratado: r. W. Veiga, cNPJ 07.313.013/0001-60. total r$ 6.407,80. 
Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: Patrícia do socor-
ro Barros de Medeiros. coNtrato Nº 092/2021-PMc/sMs. contratan-
te: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de saúde, cNPJ 
11.311.333/0001-58. contratado: E. l. W. Moia Eireli, 34.436.201/0001-
58. total r$ 3.859,20. Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: 
Klenardattilio ranieri. coNtrato Nº 093/2021-PMc/sMs. contratan-
te: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de saúde, cNPJ 
11.311.333/0001-58. contratado: imperador distribuidora comércio e 
serviços ltda, cnpj 32.652.104/0001-77. total r$ 9.504,00. Vigência: 
18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: Klenardattilio ranieri; coNtrato 
Nº 094/2021-PMc/sMs. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/se-
cretaria Municipal de saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. contratado: K. 
M. Batista cardoso Eireli, cNPJ 20.200.321/0001-47. total r$ 10.871,52. 
Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: Klenardattilio ranieri; 
coNtrato Nº 095/2021-PMc/sMs. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/secretaria Municipal de saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. con-
tratado: r. W. Veiga, cNPJ 07.313.013/0001-60. total r$ 124.450,12. 
Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: Klenardattilio ranieri; 
coNtrato Nº 096/2021-PMc/sMs. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/secretaria Municipal de saúde, cNPJ 11.311.333/0001-58. con-
tratado: W. do s. c. Barra, cNPJ 05.724.970/0001-53. total r$ 3.220,00. 
Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022. ordenador: Klenardattilio ranieri.

Protocolo: 673889
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cHaVes/Pa
eXtratos de coNtratos
Partes: Prefeitura de chaves/secretaria Municipais
origem: Pregão Eletrônico nº 9/2020-011.
objeto: registro de preços para a eventual aquisição de material per-
manente em geral. Empresa, Número e Valor do contrato: JdEJ araÚ-
Jo MaciEl - ME, cNPJ nº 10.527.964/0001-46:contrato: 047/2021-PMc, 
Valor Global r$ 297.849,20 (resp. José ribamar souza da silva - Pre-
feito Municipal); contrato: 048/2021-fME, Valor Global r$ 253.973,00 
(resp. delzirene de Brito abdon Pantoja - sec. Mun. Educação); contrato: 
049/2021-fMs, Valor Global r$ 253.973,00 (resp. Karoliny costa de Vas-
concelos - sec. Mun. saúde) e contrato: 050/2021-fMas, Valor Global r$ 
104.957,10 (resp. sara lazaro Monteiro - sec. Mun. assist. social)
Vigência: 02/06/2021 a 31/12/2021.
Partes: Prefeitura de chaves/secretaria Municipais
origem: Pregão Eletrônico nº 001/2021.
objeto: registro de preços para a eventual aquisição parcelada de mate-
riais de construção em geral destinados a atender a prefeitura municipal 
de chaves/secretarias municipais. Empresa, Número e Valor do contra-
to: J. o. raMos raBElo - ME, cNPJ: 17.958.229/0001-36: contrato: 
052/2021-PMc, Valor Global r$ 481.951,54 (resp. José ribamar souza 
da silva - Prefeito Municipal); contrato: 054/2021-fME, Valor Global r$ 
358.333,05 (resp. delzirene de Brito abdon Pantoja - sec. Mun. Educa-
ção); contrato: 056/2021-fMs, Valor Globalr$ 290.619,28 (resp. Karo-
liny costa de Vasconcelos - sec. Mun. saúde); contrato: 058/2021-fMas, 
Valor Global r$ 75.690,51 (resp. sara lazaro Monteiro - sec. Mun. as-
sist. social); Empresa, Número e Valor do contrato: o. PENa PiNHEiro 
- ME, cNPJ: 20.442.242/0001-42:contrato: 053/2021-PMc, Valor Global 
r$ 252.651,37 (resp. José ribamar souza da silva - Prefeito Municipal); 
contrato: 055/2021-fME, Valor Global r$ 193.616,25 (resp. delzirene de 
Brito abdon Pantoja - sec. Mun. Educação); contrato: 057/2021-fMs, Va-
lor Global r$ 157.352,16 (resp. Karoliny costa de Vasconcelos - sec. Mun. 
saúde); contrato: 059/2021-fMas, Valor Global r$ 40.299,03 (resp. sara 
lazaro Monteiro - sec. Mun. assist. social)
Vigência: 14/06/2021 a 31/12/2021.
José ribamar souza da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 673891
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo. coNcorrÊNcia Nº 002/2021/PMc. objeto: 
contratação de empresa especializada na veiculação de serviços de pu-
blicidade para atender as demandas deste Município de castanhal/Pará. 
Nova data de início da sessão com recebimento e abertura dos envelopes: 
17/08/2021, às 09:00 horas no auditório da secretaria Municipal de assis-
tência social/sEMas, localizado na av. Barão do rio Branco, n.° 814, Bair-
ro: Nova olinda, neste Município de castanhal - Pará.  Edital: Poderá ser 
obtido no mural da transparência, pelo e-mail: licitacao.supri@castanhal.
pa.gov.br ou diretamente 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. sílvio roberto 
Monteiro dos santos - Presidente da cPl

Protocolo: 673893
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
aViso deresULtado do JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 02/2021
a comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de curionópolis, 
torna público aos interessados em especial às empresas participantes da lici-
tação em epígrafe, o resultado do JUlGaMENto dE HaBilitaÇÃo, que tem 
como objeto o registro de Preços para eventual contratação de empresa para 
locação de máquinas e veículos destinados a atender as necessidades da se-
cretaria Municipal de infraestrutura de curionópolis/Pa. cumpre ressaltar, que 
as empresas: coNstrUtora E locadora lUara EirEli E Gr sErViÇos E 
locaÇÕEs dE VEÍcUlos ltda, foram inabilitadas. foram consideradas ha-
bilitadas as empresas: Paco MiNEraÇÃo E sErViÇos EirEli E G.r. frota 
EirEli. informamos ainda, que a partir desta publicação está aberto o prazo 
de 05(cinco) dias úteis para a interposição de recurso pelas empresas interes-
sadas quanto a fase de habilitação. findo este prazo será marcada a data para 
abertura dos envelopes” Proposta de Preços”.
curionópolis, 29 de junho de 2021.
Elizabeth Mª. s.V. Botelho da silva
comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 674015
PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
aViso deresULtado do JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 02/2021
a comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de curionópolis, 
torna público aos interessados em especial às empresas participantes da lici-
tação em epígrafe, o resultado do JUlGaMENto dE HaBilitaÇÃo, que tem 
como objeto o registro de Preços para eventual contratação de empresa para 
locação de máquinas e veículos destinados a atender as necessidades da se-
cretaria Municipal de infraestrutura de curionópolis/Pa. cumpre ressaltar, que 
as empresas: coNstrUtora E locadora lUara EirEli E Gr sErViÇos E 
locaÇÕEs dE VEÍcUlos ltda, foram inabilitadas. foram consideradas ha-
bilitadas as empresas: Paco MiNEraÇÃo E sErViÇos EirEli E G.r. frota 
EirEli. informamos ainda, que a partir desta publicação está aberto o prazo 
de 05(cinco) dias úteis para a interposição de recurso pelas empresas interes-
sadas quanto a fase de habilitação. findo este prazo será marcada a data para 
abertura dos envelopes” Proposta de Preços”.
curionópolis, 29 de junho de 2021.
Elizabeth Mª. s.V. Botelho da silva
comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 673928
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
Pregão eletrônico srP Nº 05/2021-PMGP objeto: registro de preços 
para aquisição de material de expediente e pedagógico, para atender as 
necessidades das diversas unidades administrativas do Município de Goia-
nésia do Pará - Pa. contratantes: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará 
- PMGP, cNPJ: n° 83.211.433/0001-13, contrato nº 20210108, valor r$ 
18.407,41; fundo Municipal de saúde - fMs, cNPJ nº 12.884.091/0001-54, 
contrato nº 20210109, valor r$ 10.034,70; secretaria Municipal de Edu-
cação cultura desporto e lazer - sEMEcdEl, cNPJ nº 27.400.285/0001-
04, contrato nº 20210113, valor r$ 54.450,04; fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - fUNdEB, cNPJ nº 27.400.309/0001-25, contrato nº 20210111, 
valor r$ 36.746,66; fundo Municipal de assistência social - fMas, cNPJ nº 
18.367.597/0001-72, contrato nº 20210110, valor r$ 45.167,40; fundo 

Municipal de Meio ambiente - fMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, con-
trato nº 20210112, valor r$ 36.693,40; contratada: MaNNa’s MiX ltda, 
cNPJ: 13.417.078/0001-58. contratantes: PMGP, contrato nº 20210114, 
valor r$ 12.210,60; fMs, contrato nº 20210115, valor r$ 15.401,50; sE-
MEcdEl, contrato nº 20210119, valor r$ 51.986,20; fUNdEB, contrato 
nº 20210117, valor r$ 37.435,25; fMas, contrato nº 20210116, valor r$ 
50.672,00; fMMa, contrato nº 20210118, valor r$ 13.815,60; contra-
tada: sisoftWarE iNforMatica & dEsENVolViMENto EirEli, cNPJ: 
11.490.526/0001-13. contratantes: PMGP, contrato nº 20210120, valor 
r$ 46.439,11; fMs, contrato nº 20210121, valor r$ 28.794,20; sEME-
cdEl, contrato nº 20210125, valor r$ 105.789,10; fUNdEB, contrato nº 
20210123, valor r$ 73.532,00; fMas, contrato nº 20210122, valor r$ 
66.167,00; fMMa, contrato nº 20210124, valor r$ 52.009,75; contratada: 
M M c dE oliVEira silVa EirEli, cNPJ: 14.575.738/0001-91. contra-
tantes: PMGP, contrato nº 20210126, valor r$ 4.804,10; fMs, contrato 
nº 20210127, valor r$ 5.461,40; sEMEcdEl, contrato nº 20210131, va-
lor r$ 23.866,00; fUNdEB, contrato nº 20210129, valor r$ 15.845,90; 
fMas, contrato nº 20210128, valor r$ 20.890,00; fMMa, contrato nº 
20210130, valor r$ 7.079,20; contratada: carlos cEZar ViEira JUNior 
00823255298, cNPJ: 31.911.796/0001-68. contratantes: PMGP, contra-
to nº 20210132, valor r$ 65.777,58; fMs, contrato nº 20210133, valor 
r$ 18.868,42; sEMEcdEl, contrato nº 20210137, valor r$ 143.223,61; 
fUNdEB, contrato nº 20210135, valor r$ 97.388,59; fMas, contrato 
nº 20210134, valor r$ 95.600,50; fMMa, contrato nº 20210136, valor 
r$ 26.804,15; contratada: J c BraNdao dos saNtos EirEli, cNPJ: 
15.510.314/0001-01. contratantes: PMGP, contrato nº 20210138, valor 
r$ 47.804,90; fMs, contrato nº 20210139, valor r$ 21.179,00; sEME-
cdEl, contrato nº 20210143, valor r$ 57.115,11; fUNdEB, contrato nº 
20210141, valor r$ 38.076,74; fMas, contrato nº 20210140, valor r$ 
10.299,50; fMMa, contrato nº 20210142, valor r$ 2.959,80; contratada: 
ctHt Brasil EirEli, cNPJ: 35.651.632/0001-08. contratantes: sEME-
cdEl, contrato nº 20210146, valor r$ 12.034,00; fUNdEB, contrato nº 
20210145, valor r$ 12.034,00; fMas, contrato nº 20210144, valor r$ 
5.489,00; contratada: rEJaNE coMErcio dE ProdUtos PEdaGoGicos 
EirEli, cNPJ: 01.763.210/0001-02. data de assinatura: 18/06/2021. 
francisco david leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 673894
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aVisos de LicitaÇÃo. o Município de irituia, torna público que será 
realizado no dia 02/08/2021 às 10:00 hs, sessão pública para abertura 
da licitação concorrência Pública nº. 001/2021 - Processo administrativo 
nº. 2021.140501. objeto: contratação de empresa para a construção e 
reforma de pontes de madeira no município de irituia-Pará. a Edital está 
disponível na sala de licitação da Prefeitura Municipal de irituia, de 08:00 
as 14:00 horas em dias de expediente e a sessão ocorrerá na mesma sala, 
situado na travessa Júlio ribeiro tavares, nº 21 - centro irituia - Pará. 
Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta lici-
tação serão prestados pela comissão Permanente de licitações. Marcos de 
lima Pinto - Prefeito Municipal

Protocolo: 673895
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso deLicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de itupiranga através da pregoeira torna pública a li-
citação nos termos da lei federal 8.666/93, tipo: menor preço. Modalidade: 
Pregão. forma: Eletrônico. Nº PE 9/2021-027-PMi. objeto: registro de preço 
(srP) para futura e eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços de reprografia e encadernação de documentos, para atender as deman-
das da prefeitura municipal de itupiranga e secretarias vinculadas. abertura: 
13/07/2021 às 9h00min. o edital estará disponível nos endereços eletrônicos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br,www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupi-
ranga.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: 673897
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JacareacaNGa
eXtrato de terMo aditiVo. esPÉcie: 3º termo aditivo ao con-
trato de Nº 612/2019 da tomada de preços de Nº 003/2019 do 
convênio de Nº 0854672/2017, fundamentação do aditivo: art. 57 - ii, 
contratado: Engenharia e Projetos ltda - Epp cNPJ: 30.546.640/0001-
62. objeto: Prorrogação de prazo de vigência e execução por 06 (seis) 
meses, nas mesmas condições propostas no contrato original. contra-
to 612/2019, contratante: Prefeitura Municipal de Jacareacanga cNPJ: 
10.221.745/0001-34; Vigência do termo aditivo: 06 (seis) meses a parti 
da assinatura; assinatura do termo aditivo: 10/02/2021.

Protocolo: 673898
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

contrato n° 335/2021-FMs. Processo administrativo nº 
2.765/2021-PMM, autuado na modalidade inexigibilidade de licitação/
chamamento Público nº 001/2021-cEl/sEVoP/PMM. Prestação de servi-
ço especializado dE diaGNÓstico Por aNatoMoPatoloGia E citoPa-
toloGia pelo coNtratado, integrante da rede privada de serviços de 
saúde. Empresa: iNstitUto dE PatoloGia cirÚrGica E MolEcUlar 
dE sErViÇos ltda, inscrita no cNPJ sob Nº 18.741.006/0001-85, Valor:  
r$ 208.078,08 (duzentos e oito mil, setenta e oito reais e oito centa-
vos) pelos 12 (doze) meses. dotações orçamentárias: recursos do sUs - 
061201.10.302.0084.2.062 - atenção de Média e alta complexidade -Mac/
siH; recurso Erário Municipal (PrÓPrio) - 061201.10.122.0001.2.047 
- Manutenção da secretaria Municipal de saúde, Elemento de despesa: 
3.3.90.39.00-outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídicos.  data da 
assiNatUra 25 de junho de 2021. Valmir silva Moura - secretário Munici-
pal de saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 326/2021-FMs. Processo administrativo nº 4.960/2021-
PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (srP) Nº 035/2021-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de equipamentos e materiais permanen-
tes para estruturação de unidade de atenção especializada - Hospital Materno 
infantil - HMi, conforme proposta nº. 18478.187000/1200-01, oriunda de 
programação do fundo Nacional de saúde. Empresa: cirÚrGica sÃo fEliPE 
ProdUtos Para saÚdE EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 05.328.910/0001-
11, Valor:  r$ 47.200,00 (quarenta e sete mil e duzentos reais). dotações 
orçamentárias: 10 302 0084 2.062 - atenção de Média e alta complexidade; 
Elemento de despesa 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente.  
data da assiNatUra 28 de junho de 2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 338/2021-FMs. Processo administrativo nº 
6.666/2021-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (srP) 
Nº 046/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de material para 
central de Materiais Esterilização - cME, para atende as necessidades 
da secretaria Municipal de saúde e demais unidades vinculadas. Em-
presa: raNiEri dos saNtos GoMEs EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 
14.807.803/0001-67, Valor:  r$ 184.840,80 (cento e oitenta e quatro 
mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos). dotações orçamentá-
rias: 061201.10.302.0084.2.062 - atenção de Média e alta complexidade 
- Mac/siH; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo.  
data da assiNatUra 28 de junho de 2021. Valmir silva Moura - secretá-
rio Municipal de saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 337/2021-FMs. Processo administrativo nº 6.666/2021-
PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (srP) Nº 046/2021-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de material para central de Materiais 
Esterilização - cME, para atende as necessidades da secretaria Munici-
pal de saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: is 8 iNtErNatio-
Nal sUPPliEs iMPortacao E coMErcio dE Pr, inscrita no cNPJ sob Nº 
30.597.921/0001-44, Valor:  r$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais). 
dotações orçamentárias: 061201.10.302.0084.2.062 - atenção de Média e 
alta complexidade - Mac/siH; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material 
de consumo.  data da assiNatUra 25 de junho de 2021. Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.
atenciosamente,
raimundo Marques de Matos
diretor financeiro sMs

Protocolo: 673899
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 031/2021-ceL/seVoP/PMM, Pro-
cesso adMiNistratiVo N° 11.798/2021-PMM - tipo Menor Preço 
por lote. data da sessão: 14/Jul/2021 - 09h00min (horário local). obje-
to: rEGistro dE PrEÇos Para sElEÇÃo da MElHor ProPosta Para 
aQUisiÇÃo dE MatEriais E EQUiPaMENtos Para atENdEr o ViVEiro 
dE MUdas da sEcrEtaria MUNiciPal dE aGricUltUra dE MaraBá- 
sEaGri.  recursos: Próprios - integra do Edital e informações: sala da 
cEl/sEVoP/PMM - Prédio da sEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova 
Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, ou pelo 
e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou 
pelo Portal da transparência/Marabá. ass.: dilsirlei solidade albuquerque

Protocolo: 673900
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
secretaria MUNiciPaL de GestÃo adMiNistratiVa
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 004/2021-seMGa
oBJEto: rEGistro dE PrEÇos Para a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPE-
cialiZada Para PrEstaÇÃo dE sErViÇos dE MaNUtENÇÃo PrEVENtiVa 
E corrEtiVa dE VEÍcUlos lEVEs, EQUiPaMENtos lEVEs E EQUiPaMEN-
tos PEsados, sErViÇo dE laVaGEM siMPlEs, sErViÇo dE BorracHaria 
E sErViÇo dE rEBoQUE, coM forNEciMENto dE PEÇas E acEssÓrios 
da Marca do VEÍcUlo/EQUiPaMENto PErtENcENtEs À frota do MU-

NicÍPio dE MoJUÍ dos caMPos. disponibilidade do Edital 29/06/2021 no 
endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 29/06/2021. abertura das propostas: 
09/07/2021 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
Brian lima dos santos
Pregoeiro Municipal
decreto 008/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP N° 028/2021.
o prefeito municipal de Pacajá Exmo. sr. aNdrÉ rios dE rEZENdE, no 
uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, 
decide adiar, o processo PrEGÃo ElEtroNico Nº 028/2021.
oBJEto: registro de Preços visando à futura e eventual contratação de em-
presa para prestação de serviço, sob demanda, de prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de impressoras, destinado a atender as 
demandas da secretaria Municipal de assistência social, Prefeitura Municipal 
de Pacajá e secretarias vinculadas, que ocorreria no dia 30 de JUNHo de 
2021, às 09h00Min, Motivado pela necessidade de alteração do Edital.
Nova data de abertura dia 14 de julho de 2021 as 09horas
forMaliZaÇÃo dE coNsUltas: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da transparência do Município, no Mural de licitações do tcM/Pa, 
no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na sala da comissão de licitações 
do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação 
pelo e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
sistEMa ElEtrÔNico: licitaNEt.
Pacajá/Pa, 29 de junho de 2021.
aNdrÉ rios dE rEZENdE
PrEfEito

Protocolo: 673903
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

PriMeira aLteraÇÃo - editaL - PreGÃo PreseNciaL nº 9/2021-00021.
objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de Usinagem e fornecimento de cBUQ (concreto Betuminoso Usinado à 
Quente) para aplicação nos serviços de correção de pavimento (tapa Bu-
raco/Panos) no perímetro urbano do município de Paragominas, a fim de 
atender os objetivos da secretaria Municipal de infraestrutura.
Retificação do item:
13.8  da QUalificaÇÃo EcoNÔMico-fiNaNcEira:
altera-se o edital, considerando a exclusão das alíneas “a”, “c”, “e”,  e de-
mais itens grifados abaixo:
13.9.5.2 DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será avaliada 
pelos Índices de liquidez Geral (lG), solvência Geral (sG), liquidez corrente 
(LC) e Índice de Endividamento Geral (IEG)≤, resultante da aplicação das fór-
mulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados 
mediante consulta online, no caso de empresas inscritas no sicaf:
a) Índice de liquidez Geral (lG) maior ou igual a 2, obtida pela formula:
ac + rlP
LG= ------------------- ≥ 2
Pc + ElP
c) Índice de solvência Geral (sG) maior ou igual a 1, obtida pela formula:
at
SG= ------------------- ≥ 1
Pc+ElP
d) Índice de liquidez corrente (lc) maior ou igual a 2, obtida pela formula:
ac
LC= ------------------- ≥ 2
Pc
e) Índice de Endividamento Geral (iEG) menor ou igual a 0,2, obtida pela formula
Pc+ElP
IEG= ------------------- ≤ 0,2
at
oBs: os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço 
patrimonial exigido no item 13.9.5. deste Edital, em que:
ac - ativo circulante
rlP - realizável em longo Prazo
Pc - Passivo circulante
ElP - Exigível em longo Prazo
at - ativo total
Paragominas-Pa, 25 de junho de 2021.
diEGo GUiMarÃEs ViEira
Pregoeiro
Portaria nº 002/2021-GPP

Protocolo: 673907
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de retoMada e reProGraMaÇÃo de atiVidades ao 
terMo de FoMeNto 039/2019
organização da sociedade civil/Proponente: associação dos Produtores 
rurais do assentamento cachoeira Preta ii – atrUcaP devidamente ins-
crita no cNPJ nº 09.226.339/001-85
objeto proposto: retomada e reprogramação da execução da parceria.
JUstificatiVa: fica retomada a reprogramação da parceria do tErMo 
039/2019 – atrUcaP (5° aditivo), conforme decreto municipal 1127/21 e 
o decreto estadual 800/2020, bandeiramento do estado, e solicitação via 
Memo. n° 0631/2021 – sEMPror, que autoriza a reprogramação.
Parauapebas/Pa, 17 de junho 2021.
Milton Zimmer schneider
secretário Municipal de Produção rural
decreto n° 40/2021

Protocolo: 673457
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de terMo de FoMeNto 008/2021
do oBJeto
constitui objeto do presente tErMo dE foMENto o repasse de recursos 
financeiros, feito pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA, através da Se-
cretaria Municipal de Esporte e lazer - sEMEl, diretamente o instituto de 
desenvolvimento social e Educacional ágape para “Promoção da prática de 
esportes atendendo crianças, adolescentes jovens e adultos nas modalida-
des: karatê, capoeira, boxe, futebol, judô, muay thai e ballet em 13 bairros 
do município de Parauapebas”.
do VaLor
Para execução do objeto deste tErMo dE foMENto, o MUNicÍPio dE 
ParaUaPEBas - Pa, através da secretaria Municipal de Esporte e lazer - 
sEMEl, repassará a importância de r$ 799.855,00 (setecentos e noventa 
e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais), conforme cronograma de 
desembolso do Plano de trabalho.
do PraZo de dUraÇÃo
o presente fomento entrará em vigor na data de sua assinatura, com tér-
mino em 31/01/2022.
Parauapebas-Pa, 28 de junho de 2021.
lEaNdro GaMBEta
secretário Municipal de Esporte e lazer

Protocolo: 673461
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de PUBLicaÇÃo dos coNtratos tEMPorários cElE-
Brados ENtrE o MUNicÍPio dE ParaUaPEBas, Estado do Pará, cNPJ: 
22.980.999/0001-15 E os coNtratados rElacioNados aBaiXo, com vi-
gência até 31/12/2021, Na sEGUiNtE ordEM: lotaÇÃo/ coNtrataNtE/ N° 
do coNtrato, NoME do coNtratado, carGo e data de admissão.
 lotaÇÃo: sEMas/ coNtrataNtE: clEidEaNE BraZ MEsQUita oliVEira
ct-59444, adENiUMa da silVa MarcUliNo, aUX.oPEracioNal, 
01/06/2021/  ct-59369, adriEllEM costa silVa, PsicoloGo, 
25/05/2021/  ct-59397, aldEaNE rEis NasciMENto, aUXiliar.adM, 
01/06/2021/  ct-59352, allisoN JEaN silVa alVEs, cUidador social, 
01/06/2021/  ct-59359, aNa flaVia PiNto saNtos, aUX. dE cUidador 
social, 01/06/2021/  ct-59370, aNa PaUla Victor da silVa, aUX. dE 
cUidador social, 01/06/2021/  ct-59387, aNdrEia fErrEira da sil-
Va, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59371, aNtoNia PENHa araUJo, 
aUX. dE cUidador social, 01/06/2021/  ct-59353, aNtoNio laZaro 
silVa liMa, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59389, arQUEiaNE ta-
VarEs crUZ, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59453, BiaNca MiKa-
EllY frEitas lEMos, NUtricioNista, 25/05/2021/  ct-59576, caio 
EdUardo silVa alVEs, aUX.oPEracioNal, 10/06/2021/  ct-59364, ca-
Mila da silVa NasciMENto, cUidador social, 01/06/2021/  ct-
59366, clara lis araUJo PErEira, PsicoloGo, 25/05/2021/  ct-
59368, claUdia aParEcida rEZENdE, PsicoloGo, 25/05/2021/  ct-
59398, claUdia MartiNs doUrado, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-
59372, cristiaNE PEssoa dE aBrEU, aUX. dE cUidador social, 
01/06/2021/  ct-59388, daNNYEl JEU soUsa dos saNtos, MoNitor 
social, 01/06/2021/  ct-59456, daVi GaBriEl da silVa, aUX.oPEra-
cioNal, 01/06/2021/  ct-59373, daVid saMUEl MariNHo silVa, aUX. 
dE cUidador social, 01/06/2021/  ct-59357, dElZENira dE fatiMa 
silVa da costa, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59445, dEUZEli 
corrEia dos Passos, adMiNistrador, 01/06/2021/  ct-59390, dia-
Na taVarEs crUZ, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59391, EdilEUZa 
da costa rodriGUEs, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59363, EGi-
Naldo GoMEs dE soUZa, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59362, 
EiEltoN costa da silVa, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59351, 
EliaNE alVEs MacENa caMarGo, cUidador social, 01/06/2021/  ct-
59392, EliZEtH carValHo silVa, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-
59393, EMillY caMillY frEitas ZErBiNato, MoNitor social, 
01/06/2021/  ct-59405, fErNaNda silVa Macario dos saNtos, aUXi-
liar.adM, 01/06/2021/  ct-59465, fraNciElsoN silVa dE soUsa, aU-
Xiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59374, fraNcisca GoMEs soUsa, aUX. 
dE cUidador social, 01/06/2021/  ct-59404, fraNcisco da rocHa 
riBEiro, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59466, fraNcisco silVa do 

carMo, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59403, GaBriEllE saNtos 
caValcaNtE fErNaNdEs, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59375, GE-
NUsia lEal aBrEU, aUX. dE cUidador social, 01/06/2021/  ct-59381, 
GEssYKa PaUlaNY rodriGUEs lEMos dE araUJo, cUidador social, 
01/06/2021/  ct-59395, GEYlsoN JEffEt da costa PErEira, aUXiliar.
adM, 01/06/2021/  ct-59452, GHErrard tEiXEira soarEs da silVa, 
NUtricioNista, 25/05/2021/  ct-59367, GilMa cardoso dE soUZa, 
PsicoloGo, 25/05/2021/  ct-59467, GislaiNE dos saNtos soarEs, 
MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59490, GlEiciaNE fraNca do Nas-
ciMENto, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59468, GrEYcE oliVEi-
ra silVa, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59376, HEloisa fErrEira 
soUsa, aUX. dE cUidador social, 01/06/2021/  ct-59443, italo lEi-
tE MartiNs, aUX.oPEracioNal, 01/06/2021/  ct-59402, JaKEliNE sil-
Va E silVa, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59401, JaQUEliNE dos 
saNtos costa, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59469, JEaN carlos 
soUsa dE araUJo, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59400, JoElMa 
corrEia do NasciMENto, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59473, Joi-
cE cHaVEs dE soUsa, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59384, JoNas 
dE oliVEira MarQUEs, aUX. dE cUidador social, 01/06/2021/  ct-
59474, JorGE lUis MarQUEs dos saNtos PaiXao, aUXiliar.adM, 
01/06/2021/  ct-59470, JosE dias NEto, MoNitor social, 01/06/2021/  
ct-59399, JosE lUis oliVEira, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59475, 
JosE Morais costa, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59406, JosE or-
laNdo da silVa MENdEs, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59492, Jo-
sUE fErrEira caValcaNtE, PsicoloGo, 25/05/2021/  ct-59385, JUcE-
lia PErEira dE oliVEira, aUX. dE cUidador social, 01/06/2021/  ct-
59610, JUliaNa dos saNtos soUsa, MoNitor social, 15/06/2021/  
ct-59361, JUliEtH alVEs dE soUsa saNtos, cUidador social, 
01/06/2021/  ct-59350, KariNNY farias alENcar, cUidador social, 
01/06/2021/  ct-59527, KEiliaNE dias silVa, aUXiliar.adM, 
01/06/2021/  ct-59471, KElVYN liNs dE MoraEs silVa, MoNitor so-
cial, 01/06/2021/  ct-59454, lais GaBriEllE corrEa PErEira, NUtri-
cioNista, 25/05/2021/  ct-59495, laUaNda PErEira GoMEs, MoNitor 
social, 01/06/2021/  ct-59442, laYs soUsa silVa, aUX.oPEracioNal, 
01/06/2021/ ct-59441, lEaNdro clarEs dos saNtos, aUX.oPEracio-
Nal, 01/06/2021/  ct-59360, lEidiaNa rodriGUEs dE soUsa, cUida-
dor social, 01/06/2021/  ct-59356, lEidiMar soUsa BErrEdo, cUi-
dador social, 01/06/2021/  ct-59358, lEticia costa araUJo, Psico-
loGo, 25/05/2021/ ct-59472, liNdoMar dias da silVa, aUXiliar.
adM, 01/06/2021/  ct-59436, liZaNir MoNtEiro saNtos, aUX. dE cUi-
dador social, 01/06/2021/  ct-59354, lUaNNa dE soUZa MEdEiros, 
PsicoloGo, 25/05/2021/  ct-59493, lUciaNo liMa do NasciMENto, 
aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59450, lUcilENE PErEira dE soUsa, 
aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59440, lUiZ doUriVal alVEs fEitoZa, 
aUX.oPEracioNal, 01/06/2021/  ct-59383, lUZia silVa ViaNa, cUida-
dor social, 01/06/2021/  ct-59477, MaNoEl dE JEsUs da silVa, Mo-
Nitor social, 01/06/2021/  ct-59382, Marcia daYaNa oliVEira dE 
carValHo, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59479, MarciENE ro-
driGUEs saNtos, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59494, Marcos 
alVEs caValcaNtE, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59439, Marcos 
EdUardo silVa, aUX.oPEracioNal, 01/06/2021/  ct-59430, Marcos 
rodriGo BraGa alMEida, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59449, 
Maria aParEcida da silVa saNtos, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-
59380, Maria dEUsaMar dE soUZa MaciEl, cUidador social, 
01/06/2021/  ct-59379, Maria iVElisia rodriGUEs loPEs silVa, cUi-
dador social, 01/06/2021/  ct-59480, Maria raQUEl fErrEira dos 
saNtos, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59396, Maria Vitoria sil-
Va PiNto, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59378, MariNEtE PErEira 
soarEs, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59491, MilENNa rodri-
GUEs saNtos, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59481, MiriaN 
ViEira alVEs, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59446, Naiara oli-
VEira Matos, adMiNistrador, 01/06/2021/  ct-59377, NaidE alVEs 
dE oliVEira, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59448, NElsoN rosa 
fErrEira, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59483, NoElia Kacia Mi-
lHoMEM dE MElo, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59484, oristoN 
dos saNtos liMa, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59447, PaUlo 
sErGio Porto MEdiNa, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59485, Polia-
Na alVEs dE soUZa, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59455, raQUEl 
dE soUsa, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59486, raQUEl dE soUsa 
aMoriM, MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59487, rita dE oliVEira 
silVa, MoNitor social, 01/06/2021/ ct-59437, riVaNEidE aZEVEdo 
alMEida dos saNtos, aUX. dE cUidador social, 01/06/2021/  ct-
59457, rodriGo NEPoNUcENo NasciMENto, aUXiliar.adM, 
01/06/2021/  ct-59458, rosiVaNE coUtiNHo arrais dias, aUXiliar.
adM, 01/06/2021/  ct-59431, rUtE loPEs Barros MoNtEiro, aUX. dE 
cUidador social, 01/06/2021/  ct-59459, rUtH dE oliVEira Mar-
QUEs, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59386, saBriNa soUsa rEis, 
MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59478, sara dE soUsa coNcEicao, 
MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59460, sara riBEiro da silVa, aU-
Xiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59451, sEMiraMEs lUcas dE araUJo, 
NUtricioNista, 25/05/2021/  ct-59432, sErGio EMaNUEl PErEira 
GoMEs, aUX. dE cUidador social, 01/06/2021/  ct-59433, siViriNa 
cristiNa dE soUsa aMaral, aUX. dE cUidador social, 01/06/2021/  
ct-59461, taNia cristiNa silVa sa saNtos, aUXiliar.adM, 
01/06/2021/  ct-59528, tatiaNE da silVa BraGaNca, aUX. dE cUida-
dor social, 01/06/2021/  ct-59462, toNE carlos MENdoNca ValE, 
aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59489, VaNaldo dE araUJo loPEs, 
MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59488, VaNdErlEa PaiVa da crUZ, 
MoNitor social, 01/06/2021/  ct-59365, VaNEssa alMEida MENdEs, 
PsicoloGo, 25/05/2021/  ct-59438, VEra lUcia dE MoUra raMos, 
aUX.oPEracioNal, 01/06/2021/  ct-59394, VEridYlMa MoraEs coE-
lHo, cUidador social, 01/06/2021/  ct-59463, ViViaNY dos saNtos 
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oliVEira, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59464, WalBEr foNtEs ro-
driGUEs, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59434, WilsiaNY dE carVa-
lHo crUZ, aUX. dE cUidador social, 01/06/2021/  ct-59435, WilsoN 
PErEira dos saNtos, aUX. dE cUidador social, 01/06/2021.
lotaÇÃo: sEHaB/ coNtrataNtE: JosE orlaNdo MENEZEs aNdradE:
 ct-59570, aNdrEZa rodriGUEs dos saNtos silVa, aUXiliar.adM, 07/05/2021.
 lotaÇÃo: GaBiNEtE do cHEfE do EXEcUtiVo/ coNtrataNtE: JoÃo JosÉ corrEa:
 ct-59564, adriEllY coNcEicao dE soUsa, aUX.oPEracioNal, 
04/05/2021/  ct-59704, aliNE JaNsEN soUsa silVa, aUXiliar.adM, 
04/05/2021/  ct-59619, fraNcisco VascoNcElos dE soUZa filHo, 
aUXiliar.adM, 02/06/2021/  ct-59523, Joao fraNcisco alVEs fEito-
sa filHo, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59620, Jocildo GoNcalVEs 
dE liMa, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59562, JosE fErNaNdEs Mo-
rais, aUX.oPEracioNal, 04/05/2021/  ct-59621, MaricElMa Barros 
MENdEs, aUXiliar.adM, 02/06/2021/  ct-59563, PaBlo rafaEl alVEs 
PErEira, aUX.oPEracioNal, 04/05/2021/  ct-59577, fraNcisco Go-
MEs soarEs, aUXiliar.adM, 11/05/2021.
lotaÇÃo: sEcUlt / coNtrataNtE: sadisVaN dos saNtos PErEira:
  ct-59712, aMaNda silVa GoMEs, aUXiliar.adM, 21/05/2021.
lotaÇÃo: sEMad/ coNtrataNtE:cassio aNdrÉ dE oliVEira:
 ct-59338, ariaNa tHais MartiNs NaVa, tElEfoNista, 24/05/2021/  
ct-59613, ElcilENE Baia rodriGUEs, coNtador, 09/06/2021/  ct-
59730, JosE lUis loPEs, aUX.dE MaNUtENc, 01/06/2021/  ct-59611, 
KEtHElEN dE soUsa silVa, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59612, 
stHEfaNE KErEM dE soUsa silVa, aUXiliar.adM, 01/06/2021.
lotaÇÃo: sEMEd/ coNtrataNtE: JosE lEal NUNEs,:
 ct-59694, aldEaNE dE saMPaio silVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
til, 01/06/2021/  ct-59667, aliNE silVa E silVa, ProfEssor arEa 2, 
01/06/2021/ ct-59680, aNa cristiNa coNcEicao PiNHEiro, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59681, aNdrEia alVEs da 
coNcEicao, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59692, 
aNtoNia alVEs costa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  
ct-59690, BrENda silVa coNcEicao, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
til, 01/06/2021/  ct-59691, carla riBEiro lEitE, aUXiliar dE EdU-
cacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59682, ciNtia dE cassia dE soUsa 
MiraNda, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59634, 
claUdia NasciMENto BarBosa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 
01/06/2021/  ct-59683, cristiaNE dos saNtos da silVa, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59684, cristiaNE MEsQUi-
ta saNtos, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59635, 
daNiEla JaNaiNa castro BEZErra, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
til, 01/06/2021/  ct-59622, dioGo riBEiro rEis, aUX.oPEracioNal, 
01/06/2021/  ct-59623, doNNY WHEVErsoN soUsa iNacio, aUX.oPE-
racioNal, 01/06/2021/  ct-59686, EliEtE BENicio fEliX, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59633, EliZaBEtH NolEto 
dE soUsa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59678, 
EliZaNGEla saNtos silVa NasciMENto, aUXiliar dE EdUcacao iN-
faNtil, 01/06/2021/  ct-59664, ElMa GoMEs PErEira, ProfEssor 
arEa 2, 01/06/2021/  ct-59695, faBiaNa MacENa da silVa, aUXi-
liar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59696, faBricia Vas-
coNcElos GoMEs, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  
ct-59698, fraNcisca dE araUJo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 
01/06/2021/  ct-59624, fraNciValdo PaiVa da silVa, aUX.oPEracio-
Nal, 01/06/2021/  ct-59703, fraNEidE alVEs dos saNtos, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59735, GEaNE Maria MEdra-
do dE carValHo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-
59637, GildENir alVEs MEsQUita, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 
01/06/2021/  ct-59700, GilVaN coNcEicao dias, aUXiliar dE EdUca-
cao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59701, GisElY da silVa riBEiro alVEs, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59677, HElEM cris-
tiNa MartiNs PErEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  
ct-59639, HElEN taiNa sEaBra saNtos, aUXiliar dE EdUcacao iN-
faNtil, 01/06/2021/  ct-59702, iNGrid Brito soUsa, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59659, JacoNias rodriGUEs 
loPEs, ProfEssor arEa 2, 01/06/2021/  ct-59642, JacQUEliNE al-
MEida da silVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-
59625, JociclEia da silVa saNtos, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
til, 01/06/2021/  ct-59643, JosEaNE silVa liMa soUZa, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59644, JoYara coElHo PErEira, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59645, JUliMara 
NUNEs da costa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-
59646, KatY lEilaNE BraNdao NUNEs, aUXiliar dE EdUcacao iNfaN-
til, 01/06/2021/  ct-59647, KEila aParEcida soarEs, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59648, KEYlla Maria raBElo 
dos saNtos KUrtZ, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  
ct-59649, lEaNNE dE liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 
01/06/2021/  ct-59650, lEoNaY alVEs GoMEs, aUXiliar dE EdUcacao 
iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59651, liNdalVa dE soUsa silVa, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59653, lUcilENE NaZarE dos 
saNtos, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59629, lU-
Zia rodriGUEs silVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  
ct-59640, lUZiENE PEssoa silVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 
01/06/2021/  ct-59655, Marcio dias da silVa, aUXiliar dE EdUca-
cao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59670, Maria aParEcida dos saN-
tos saNtaNa, ProfEssor arEa 1, 01/06/2021/  ct-59631, Maria 
das Gracas PErEira dE soUZa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 
01/06/2021/  ct-59669, Maria do socorro oliVEira da silVa, Pro-
fEssor arEa 1, 01/06/2021/  ct-59722, Maria JosE PiNHo tEiXEira, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59724, Maria Mai-
ra torrEs BraNdao, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  
ct-59725, MariaNa silVa saNtos, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 
01/06/2021/  ct-59668, Marli VascoNcElos E silVa rodriGUEs, Pro-
fEssor arEa 1, 01/06/2021/  ct-59720, odacira da coNcEicao sil-
Va, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59719, osVal-
dirENE MENdEs ViEira, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  

ct-59627, oZaNGEla dos saNtos costa, aUXiliar dE EdUcacao 
iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59726, railaNE riBEiro alVEs, aUXiliar 
dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59662, raiMUNda iVoNEtE 
loPEs PErEira, ProfEssor arEa 2, 01/06/2021/  ct-59727, raYaNE 
soUsa da silVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-
59728, rEGiNa Batista dias da silVa, aUXiliar dE EdUcacao iN-
faNtil, 01/06/2021/ ct-59663, rEGiNa dE fatiMa do NasciMENto 
scErNi, ProfEssor arEa 2, 01/06/2021/  ct-59656, rosilENE costa, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59657, rosiNEtE 
aViZ taVarEs, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-
59658, rositaNia silVa araUJo, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 
01/06/2021/  ct-59672, sara alVEs da silVa alMEida, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59673, solaNGE fErrEira cos-
ta, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59665, sUElY 
carValHo dE oliVEira, ProfEssor arEa 2, 01/06/2021/  ct-59675, 
tarcio GUiMaraEs fraNco liMa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 
01/06/2021/  ct-59706, taYNaN lYra BarBosa dE Brito, aUXiliar dE 
EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59630, VEroNica soUZa costa, 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 01/06/2021/  ct-59661, WEstaNlEY 
MiraNda da silVa, ProfEssor arEa 2, 01/06/2021.
 lotaÇÃo: sEMMa/ coNtrataNtE: saVio aNdrE dE aQUiNo saNtiaGo:
 ct-59526, EllYNE PErEira saNtos, aUXiliar.adM, 01/06/2021/  ct-59708, 
Marcos PaUlo aMaral GoNcalVEs, arQUitEto UrBaN, 01/06/2021/  ct-
59709, MariaNa araUJo aNdradE, aNalista aMBiENtal, 01/06/2021/  ct-
59578, tiaGo cordEiro, aNalista aMBiENtal, 03/05/2021.
lotaÇÃo: sEMoB/ coNtrataNtE: WaNtErlor BaNdEira NUNEs:
 ct-59571, EdiNiltoN cHaVEs saraiVa, aUX.oPEracioNal, 24/05/2021/  
ct-59572, Joao Victor da silVa, aUX.dE sErV.UrB, 24/05/2021.
lotaÇÃo: sEMPror/ coNtrataNtE: MiltoN ZiMMEr scHNEidEr:
ct-59729, EdiMar PErEira dE soUsa, oP.MaQ.PEsadas, 01/06/2021/  
ct-59716, EUclidEs torrEs dUartE, oP.MaQ.PEsadas, 03/05/2021/  
ct-59717, loUrENco doMiNGos da silVa NEto, ElEtricista, 
01/06/2021/  ct-59714, Maico NasciMENto dE frEitas, aUX.oPEra-
cioNal, 03/05/2021/  ct-59713, rafaEl PiZZato ViEr, adMiNistra-
dor, 03/05/2021.
lotaÇÃo: sEMsa/ coNtrataNtE: GilBErto rEGUEira alVEs laraNJEiras:
 ct-59508, acENatE fErNaNdEs da silVa, ENfErMEiro, 07/06/2021/  
ct-59616, adriaNa da silVa aGUiar, aUXiliar.adM, 16/06/2021/  ct-
59510, aliNE ViEira da silVa QUEiroZ, ENfErMEiro, 07/06/2021/  
ct-59507, aMaNda dos saNtos GoMEs, ENfErMEiro, 07/06/2021/  
ct-59718, aMaNda PirEs coElHo, MEd.VEtEriNario, 17/06/2021/  
ct-59533, aNa carla aNdradE NoGUEira, tEc ENfErMaGEM, 
08/06/2021/  ct-59506, aNJ KElY PErEira da cUNHa, ENfErMEiro, 
07/06/2021/  ct-59538, aNtoNio raMos rodriGUEs riBEiro, tEc EN-
fErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59531, BEatHriZ Maria liMa Brito, tEc 
ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59548, BlaNtoNNY GaBriEl fraNca 
costa, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59511, cassia silVa E sil-
Va, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59534, claUdiaNa costa soarEs, 
tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59498, clEYtoN NasciMENto dE 
araUJo, aUXiliar.adM, 07/06/2021/  ct-59512, dHEllY Patricia dos 
saNtos silVa, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59540, EdiNa silVa dos 
saNtos dE aGUiar, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59539, EliaNE 
soUZa da foNsEca, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59513, Elitia-
NE soarEs dias, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59561, EriKa da silVa 
soUZa alMEida, aUXiliar.adM, 07/06/2021/  ct-59535, EUNicE PiNto 
oliVEira, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59497, faBiaNa isaBEl-
lE silVa da cUNHa, aUXiliar.adM, 07/06/2021/  ct-59541, fErNaN-
da da silVa PErEira sUriaNo, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-
59573, fraNciEllY Batista soarEs, tEc ENfErMaGEM, 09/06/2021/  
ct-59542, fraNcisca EriNalVa da silVa aNdradE, tEc ENfErMaGEM, 
08/06/2021/  ct-59536, fraNcisca GEaNE MorEira JardiM, tEc EN-
fErMaGEM, 07/06/2021/  ct-59192, GilMa dE soUZa silVa, tEc.dE 
laBorato, 07/06/2021/  ct-59520, HElUara MadlENE saNtos PiNHEi-
ro, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59569, iEda Maria PiNHEiro Maia, 
ENfErMEiro, 09/06/2021/  ct-59614, isElENE Maria MoraEs da sil-
Va, MEdico, 01/06/2021/  ct-59514, JadE BorGEs aMaro, ENfErMEi-
ro, 07/06/2021/  ct-59515, JaNaYsE PiNHEiro PaVao, ENfErMEiro, 
07/06/2021/  ct-59522, JEiEl taVarEs corrEa, tEc.dE laBorato, 
07/06/2021/  ct-59579, JocENildo loUrEiro GoNcalVEs, tEc ENfEr-
MaGEM, 10/06/2021/  ct-59560, JosE saNdiNo WaNdEKoKEM araU-
Jo, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59543, KatiElY loPEs PiNHEiro da 
silVa, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59499, KElWEN loUrENco 
rodriGUEs, aUXiliar.adM, 07/06/2021/  ct-59544, KEUlE ricar-
do dos saNtos, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59516, larissa 
MENdEs BraGa, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59545, lEticia silVa 
costa salEs, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59546, liNda EUZa 
soarEs saMPaio, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59517, lorENa 
KErcia fErrEira crUZ, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59496, lUaNNa 
KEllY fErrEira dE oliVEira, ZootEcNista, 07/06/2021/  ct-59547, 
lUcilEia MoitiNHo riBEiro, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-
59518, lUcio aNtoNio MoNtEiro dE oliVEira JUNior, ENfErMEiro, 
07/06/2021/  ct-59549, MaNoEl EdEsoN dE sa silVa, tEc ENfErMa-
GEM, 08/06/2021/  ct-59505, Mara MartiNi MarroNE, ENfErMEiro, 
07/06/2021/  ct-59550, Marcia JHENiffEr NasciMENto dE soUsa, 
tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59519, Maria alicE costa MaGa-
lHaEs, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59532, Maria do socorro do 
NasciMENto da silVa, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59537, Ma-
ria liMa MaraNHao, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59551, Maria 
Natalia MartiNs dos saNtos, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-
59552, Maria NilZEtE da coNcEicao PiNHEiro, tEc ENfErMaGEM, 
08/06/2021/  ct-59553, Marilia Barros BaNdEira, tEc ENfErMaGEM, 
08/06/2021/  ct-59554, Marisa carNEiro dE liMa, tEc ENfErMaGEM, 
08/06/2021/  ct-59557, MaUriclEdE MorEira GoMEs, tEc ENfErMa-
GEM, 08/06/2021/  ct-59500, MicHEli saMPaio dE soUZa, aUXiliar.
adM, 07/06/2021/  ct-59504, NaEllYtE ViEira alVEs, ENfErMEiro, 
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07/06/2021/  ct-59574, Natalia HErMEliNo MiNari, aUXiliar.adM, 
09/06/2021/  ct-59617, PEdro HENriQUE cordEiro caValEro, aU-
Xiliar.adM, 16/06/2021/  ct-59558, raiMUNdo NorBErto da lUZ 
corrEia, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59711, raUl silVa dE 
Barros, BioMEdico, 17/06/2021/  ct-59525, rEBEca soUZa araUJo 
lEitE, aUXiliar.adM, 07/06/2021/  ct-59185, rodriGo cUstodio ro-
driGUEs dE aGUiar, MEdico, 24/05/2021/  ct-59503, roMario ViaNa 
loPEs, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59556, roZaNa dos rEis E sil-
Va, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59189, saMUEl dos saNtos 
rosa, aUXiliar.adM, 25/05/2021/  ct-59509, sara dE oliVEira Xa-
ViEr, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59501, sUElY oliVEira da cos-
ta MartiNs, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59524, taiZa soarEs da 
silVa, tEc ENfErMaGEM, 07/06/2021/  ct-59618, VaNEssa silVa das 
NEVEs Baia, aUXiliar.adM, 16/06/2021/  ct-59555, VaNEssa silVa 
dos saNtos, tEc ENfErMaGEM, 08/06/2021/  ct-59502, VaNia soa-
rEs PErEira, ENfErMEiro, 07/06/2021/  ct-59521, ViNiciUs dE PaUla 
lEitE GoMEs, MEdico, 01/06/2021.
 lotaÇÃo: sEMsi/ coNtrataNtE: dENis GaBriEl MaGalHaEs assUNÇÃo:
ct-59316, ElissaNdra GoNcalVEs da coNcEicao, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  
ct-59305, JaildEs alVEs caValcaNtE NaVEs, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-
59559, JalEs PErEira dos saNtos, adMiNistrador, 21/05/2021.
 lotaÇÃo: sEMtUr/ coNtrataNtE: rodriGo dE soUZa Mota:
  ct-59596, aMaNda farias GoMEs ViEira, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  
ct-59595, aNa Maria crUZ WaNZElEr, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-
59589, aNdErlEia do NasciMENto, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  
ct-59566, aNtoNio aErisoN dE oliVEira PastaNa, aUXiliar.adM, 
03/05/2021/  ct-59598, aUZiNEtE oliVEira dE soUsa silVa, aUXiliar.
adM, 03/05/2021/  ct-59597, BrENdda raflEsia fraNca costa, aUXi-
liar.adM, 03/05/2021/  ct-59581, clEidiMar MoNtEiro dE soUsa BE-
ZErra, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59599, daNiEla corrEia 
loPEs, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59731, faBricia saNtos dE 
soUsa, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59732, flaVia GisElE fErrEi-
ra dE liMa, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59609, GaBriEl ricHard 
daMascENo araUJo, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59607, HilaNa 
Priscila dUraNs PErEira, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59580, 
isaUrENE dE Morais silVa, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59582, 
JaNdErlaNE loPEs rocHa, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59583, 
JEffErsoN foNsEca, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59608, JE-
NiffEr taiNa PirEs da silVa, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59733, 
JEssica Natalia do carMo da silVa, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-
59586, JHENi KEsia ViEira corrEia, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  
ct-59734, Joao MarcElo liMa oliVEira, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  
ct-59588, Joao MatHEUs saNtos da silVa, aUX.oPEracioNal, 
03/05/2021/  ct-59565, JosE aPoliNario dE liMa NEto, aUXiliar.
adM, 03/05/2021/  ct-59587, lEoNardo PErEira saNtos, aUX.oPE-
racioNal, 03/05/2021/  ct-59584, lUaNa da silVa oliVEira, aUX.
oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59585, Marcos ViNiciUs liMa dE car-
ValHo, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59601, Maria aParEcida 
fErrEira Batista, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59600, Maria dE 
NaZarE rodriGUEs da silVa, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59603, 
Maria JosENirEs dElfiNo da costa, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-
59594, Maria WaNdErlEia fErrEira dos saNtos, aUX.oPEracioNal, 
03/05/2021/  ct-59567, MariNalVa carValHo silVa da silVa, aUX.
oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59593, Nadia GaUdENcia dE lacEr-
da, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59592, NEUsiaNE Brito dE 
soUsa, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59568, NiciaNE costa 
BorGEs, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59602, raNiEllY tHais 
da Hora dE oliVEira, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59604, roNia-
ra BrUNa GaldEia, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59606, taiNara 
raPoso saNtos, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59591, taYloN da 
costa Brito, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59605, VEra lUcia 
rodriGUEs BraZ, aUXiliar.adM, 03/05/2021/  ct-59590, ZEZilEidE 
da coNcEicao oliVEira, aUX.oPEracioNal, 03/05/2021/  ct-59413, 
saNdra rEGiNa silVa rocHa, aGENtE dE saNEaMENto, 21/05/2021.
ct-56824, aNa PaUla PErEira GUiMaraEs, aUX. dE cUidador social, 04/01/2021.
ct-53372, GisElE dE araUJo silVa, aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, 31/12/2020.

Protocolo: 673354
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
retiFicaÇÃo do eXtrato dos coNtratos teMPorÁrios PU-
BLicados eM 18 de FeVereiro de 2021,  Para iNclUir as iNfor-
MaÇÕEs do coNtratado aBaiXo:
lotaÇÃo: sEMas/ coNtrataNtE: clEidEaNE BraZ MEsQUita oliVEira
N° do coNtrato: ct-56824, NoME: aNa PaUla PErEira GUiMaraEs, carGo: aUX. 
dE cUidador social, adMissÃo: 04/01/2021, fiM da ViGÊNcia: 31/01/2021.
rEtificaÇÃo do EXtrato dos aditaMENtos dE coNtratos tEMPo-
rários cElEBrados EM 31/12/2020, PUBlicado EM 18 dE fEVErEiro 
dE 2021, Para iNclUir as iNforMaÇÕEs do coNtratado aBaiXo:
lotaÇÃo: sEMEd/ coNtrataNtE: JosE lEal NUNEs:
N° do coNtrato: ct-53372, NoME: GisElE dE araUJo silVa, carGo: 
aUXiliar dE EdUcacao iNfaNtil, fiM da ViGÊNcia: 29/01/2021.

Protocolo: 673359
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato do 4º terMo aditiVo ao coNtrato
oriGEM: coNtrato nº 20170127
dEcorrENtE: disPENsa dE licitaÇÃo Nº 7/2017-001GaBiN
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas/sEJUV

coNtratada: Maria WaldEtE PErEira PiNHEiro
oBJEto: locaÇÃo dE iMÓVEl localiZado Na rUa rio claro, Nº 202, 
Bairro BEira rio i, oNdE fUNcioNará a coordENadoria MUNiciPal 
da JUVENtUdE, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBas, No Estado do Pará.
Valor iNicial do coNtrato: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
ViGÊNcia iNicial do coNtrato: 31 de Março de 2017 a 30 de Março de 2018.
Valor do coNtrato aPÓs o 4º tac: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
ViGÊNcia do coNtrato aPÓs o 4º tac: 31 de Março de 2017 a 30 Janeiro de 2022.
Valor aditado No 4º tac: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais) E o PraZo 
dE 10 (dez) meses (30 de Março de 2021 a 30 de Janeiro de 2022).
data do aditiVo: 18/03/2021.

Protocolo: 673360
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de terMo de FoMeNto 006/2021
do oBJeto
constitui objeto do presente tErMo dE foMENto o repasse de recursos 
financeiros, feito pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA, através da Secre-
taria Municipal de assistência social - sEMas, diretamente a instituição Gi-
rão de artes Maciais - aGaM para “realizar a integração social de crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade, estimulando a convivência 
e o empoderamento por meio da oficina de futebol, cinema e palestras 
educativas nos bairros dos Minérios, Vila Nova e adjacências”.
do VaLor
Para execução do objeto deste tErMo dE foMENto, o MUNicÍPio dE 
ParaUaPEBas - Pa, através da secretaria Municipal de assistência social 
- sEMas, repassará a importância de r$ 294.726,78 (duzentos e noventa 
e quatro mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), con-
forme cronograma de desembolso do Plano de trabalho.
do PraZo de dUraÇÃo
o presente fomento entrará em vigor na data de sua assinatura, com tér-
mino em 30/03/2022.
Parauapebas-Pa, 28 de junho de 2021.
cleidiane Braz Mesquita
secretária Municipal de assistência social

Protocolo: 673797
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de terMo de FoMeNto 007/2021
do oBJeto
constitui objeto do presente tErMo dE foMENto o repasse de recursos 
financeiros, feito pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA, através da Secre-
taria Municipal de Esporte e lazer - sEMEl, diretamente a associaÇÃo 
raMos ParaUaPEBENsE dE KaratÊ EdUcacioNal - arPaKE para “ofer-
tar atividades de Karatê, Ballet, capoeira e Zumba para crianças, adoles-
centes, Jovens e Mulheres do Bairro Primavera Município de Parauapebas”.
do VaLor
Para execução do objeto deste tErMo dE foMENto, o MUNicÍPio dE 
ParaUaPEBas - Pa, através da secretaria Municipal de Esporte e lazer - 
sEMEl, repassará a importância de r$ 509.404,75 (quinhentos e nove mil 
quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme crono-
grama de desembolso do Plano de trabalho.
do PraZo de dUraÇÃo
o presente fomento entrará em vigor na data de sua assinatura, com tér-
mino em 28/02/2022.
Parauapebas-Pa, 28 de junho de 2021.
lEaNdro GaMBEta
secretário Municipal de Esporte e lazer

Protocolo: 673796
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de terMo de FoMeNto 005/2021
do oBJeto
Constitui objeto do presente TERMO DE FOMENTO o repasse de recursos fi-
nanceiros, feito pelo MUNicÍPio dE ParaUaPEBas-Pa, através da secreta-
ria Municipal de Esporte e lazer - sEMEl, diretamente a liGa EsPortiVa 
dE ParaUaPEBas - lEP para “organizar e executar campeonatos de futebol 
amador no Município, com o intuito de oferecer acesso ao desporto, lazer e 
socialização para atletas dos clubes filiados a Liga Esportiva de Parauapebas”.
do VaLor
Para execução do objeto deste tErMo dE foMENto, o MUNicÍPio dE 
ParaUaPEBas - Pa, através da secretaria Municipal de Esporte e lazer - 
sEMEl, repassará a importância de r$ 879.617,00 (oitocentos e setenta e 
nove mil seiscentos e dezessete reais), conforme cronograma de desem-
bolso do Plano de trabalho.
do PraZo de dUraÇÃo
o presente fomento entrará em vigor na data de sua assinatura, com tér-
mino em 31/12/2021.
Parauapebas-Pa, 24 de junho de 2021.
lEaNdro GaMBEta
secretário Municipal de Esporte e lazer

Protocolo: 673792
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-036PMP
a PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas, por intermédio do fundo 
Municipal de saúde, mediante a Pregoeira devidamente designada, tor-
na público que às 09:00 horas do dia 13 de Julho de 2021, fará realizar 
licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, do tipo menor preço, pelo 
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sitio www.comprasnet.gov.br, para contratação de empresa especializada 
em fornecimento de aparelho de raios-X móvel, com potência igual ou 
superior à 500Ma, para atender as necessidades do Hospital Geral de Pa-
rauapebas (HGP) e UPa, ambos pertencentes à secretaria Municipal de 
Parauapebas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo com 
o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da 
central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
central de licitações e contratos da PrEfEitUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBas, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, s/Nº, Bair-
ro Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: 
www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparen-
cia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do tcM-Pa www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.
ParaUaPEBas - Pa, 29 de Junho de 2021.
MidiaNE alVEs rUfiNo liMa
Pregoeira

Protocolo: 673778
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-001PGM
a Presidente da comissão de licitação do Município de ParaUaPEBas, 
através da(o) PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas, em cumprimen-
to da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICI-
Pal dE ParaUaPEBas, faz publicar o extrato resumido do processo de 
iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo a seguir:
oBJEto contratação de empresa, para ministrar curso, com o tema: o QUE 
MUda coM a NoVa lEi dE licitaÇÕEs?, na modalidade online in company, 
com carga horária de 20 (vinte) horas, com o objetivo de capacitar e atuali-
zar os servidores da Procuradoria Geral do Município, central de licitações e 
contratos e controladoria Geral do Município de Parauapebas, Estado do Pará.
faVorEcido ZÊNitE iNforMaÇÃo E coNsUltoria s.a
Valor r$ 61.618,00 (sessenta e um mil, seiscentos e dezoito reais)
fUNdaMENtaÇÃo lEGal no art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, inciso Vi, da 
lei federal nº 8.666/93 e suas alterações
dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE emitida pela Presidente da comissão 
de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTO-
sa, na qualidade de ordenador(a) de despesas.
 ParaUaPEBas - Pa, 28 de Junho de 2021
 faBiaNa dE soUZa NasciMENto
comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 673779
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato
3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20190455 - Prazo
oriGEM: coNtrato nº 20190455
dEcorrENtE: licitaÇÃo PÚBlica NacioNal (lPN) Nº 001/2019GaBiN
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBas/UEP - ProsaP.
coNtratado: traNsVias coNstrUÇÕEs E tErraPlENaGEM ltda.
oBJEto: contratação de empresa de engenharia para a execução das obras 
de macro e microdrenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de 
urbanização e de iluminação pública da primeira etapa do Programa de sane-
amento ambiental, Macrodrenagem e recuperação de igarapés e margens do 
rio Parauapebas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
HistÓrico coNtratUal:
Valor iNicial do coNtrato: r$ 63.663.434,03 (sessenta e três milhões e seis-
centos e sessenta e três mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos).
Valor aditado No 1º tac (qualitativo): r$ 8.228.864,00 (oito milhões, 
duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais).
Valor do coNtrato aPÓs o 1º tac (qualitativo): r$ 71.892.298,03 (se-
tenta e um milhões, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e 
oito reais e três centavos).
Valor aditado No 2º tac: r$ 25.902.728,90 (vinte e cinco milhões, 
novecentos e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa centavos).
Valor do coNtrato aPÓs o 2º tac: r$ 97.795.026,93 (noventa e sete milhões, 
setecentos e noventa e cinco mil, vinte e seis reais e noventa e três centavos).
PraZo dE ViGÊNcia iNicial do coNtrato: 25 de outubro de 2019 a 25 
de junho de 2021.
PraZo dE ViGÊNcia aditado No 1º tac: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo aditado No 1º tac: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNtrato aPÓs 1º tac: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia aditado No 2º tac: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo aditado No 2º tac: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNtrato aPÓs 2º tac: inalterado.
Valor do 1º rEaJUstE: r$ 4.271.297,16 (quatro milhões, duzentos e 
setenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos);
Valor do coNtrato aPÓs o Valor do 1º rEaJUstE: r$ 102.066.324,09 (cento 
e dois milhões, sessenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos);
PraZo dE ViGÊNcia aditado No 1º rEaJUstE: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo aditado No 1º rEaJUstE: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNtrato aPÓs 1º rEaJUstE: inalterado.
Valor do 1º tErMo dE rEEQUilÍBrio-EcoNÔMico fiNaNcEiro: r$ 
6.436.760,24 (seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e 
sessenta reais e vinte e quatro centavos);
Valor do coNtrato aPÓs o Valor do 1º tErMo dE rEEQUilÍBrio-E-
coNÔMico fiNaNcEiro: r$ 108.503.084,33 (cento e oito milhões, qui-
nhentos e três mil e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos);
PraZo dE ViGÊNcia aditado No 1º tErMo dE rEEQUilÍBrio-EcoNÔ-
Mico fiNaNcEiro: inalterado.
PraZo dE EXEcUÇÃo aditado No 1º tErMo dE rEEQUilÍBrio-EcoNÔ-

Mico fiNaNcEiro: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNtrato aPÓs o 1º tErMo dE 
rEEQUilÍBrio-EcoNÔMico fiNaNcEiro: inalterado.
Valor aditado No 3º tac: inalterado.
Valor do coNtrato aPÓs o 3º tac: inalterado.
PraZo dE ViGÊNcia aditado No 3º tac: até 28 de fevereiro de 2022.
PraZo dE EXEcUÇÃo aditado No 3º tac: até 31 de janeiro de 2022.
PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNtrato aPÓs 3º tac: 25 de 
outubro de 2019 a 28 de fevereiro de 2022.
data do aditiVo: 25/06/2021.

Protocolo: 673940
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALVATERRA

.

MUNicÍPio de saLVaterra
aViso de LicitaÇÃo
UasG 980525 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021- Pe-PMs, com 
objeto: aquisição de equipamentos (torrador agrícola, ralador de Mandioca, 
Motor elétrico) de casa de farinha nas comunidades quilombolas e ribeiri-
nhas, zona rural do Município de salvaterra/Pa. convênio nº 889066/2019 do 
Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento. Exclusivo para ME/EPP/
MEi. data de abertura: 13/07/2021 as 10h00min. PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
005/2021- PE- PMs-sEMEd, com objeto: aquisição de  material de Proteção 
individual (álcool em gel e liquido, máscaras) e  termômetro digital para aten-
der as 52 (cinquenta e duas) escolas e a secretaria municipal de educação 
do município de salvaterra/Pa. data de abertura: 13/07/2021 as 13h00min. 
através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível no www.com-
prasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do tcM/Pa.
carlos alberto santos Gomes
Prefeito Municipal

Protocolo: 673908
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia-PÁ
aViso de credeNciaMeNto
cHaMaMeNto PÚBLico Nº04/2021
o fundo Municipal de assistência social do Município de santana do araguaia 
- Pa, cNPJ: 12.292.113/0001-39, torna público o Edital do chamamento Pú-
blico para credenciamento nº04/2021, visando o credenciamento de empre-
sas para Prestação de serviços funerários, tais como fornecimento e Urnas 
funerárias e translado, para suprir as necessidades da secretaria Municipal de 
assistência social do Município de santana do araguaia - Pa, de acordo com 
os critérios, termos, condições e itens estabelecidos no Edital.
o Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: http://www.pm-
saraguaia.pa.gov.br/ e www.tcm.pa.gov.br/mural/licitacoes/. a comissão 
de licitação, receberá os envelopes contendo a documentação exigida, no 
dia 19/07/2021, as 15:00 horas em sessão publica, na sala da comissão 
permanente de licitação, Praça três Poderes, snº - centro - santana do 
araguaia - Pa. fica aberto aos demais interessados ao credenciamento 
pelo período de 12 meses.
santana do araguaia - Pa, 29 de Junho de 2021.
catariNa da lUZ carVEli
secretária Municipal de assistência social

Protocolo: 673925
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo N°036.2021
PreGÃo PreseNciaL Nº 003/2021/PMsa
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra EVENtUal coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na PrEstaÇÃo dE sErViÇos dE coNsUl-
toria E assEssoria No dEsENVolViMENto dE atiVidadEs dE rE-
GUlariZaÇÃo fUNdiária UrBaNa - rEUrB. coM MEdidas tÉcNicas 
adMiNistratiVas, sociais, aMBiENtais, UrBaNisticas E JUrÍdicas, 
Para a rEGUlariZaÇÃo dE iMÓVEis, rEcoNHEciMENto E lEGaliZa-
ÇÃo das PossEs dE NUclÉos UrBaNos iNforMais (coM dEMaNda 
caractEiZada E/oU a caractEriZar), atraVÉs dE aÇÕEs NEcEs-
sárias Para o traBalHo social com mobilização comunitária, cadastro 
coM colEta E orGaNiZaÇÃo docUMENtal E EMissÃo dE laUdo so-
cial, cadastro Físico, levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral 
( georreferênciado) e regularização Urbanistica, e ambiental viabilizando 
a regularização de aproximadamente 3.400 mil famílias no Município de 
santana do araguaia . Pá. abertura no dia 15/07/2021 ás 08:00hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparencia e sala da 
cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 673923
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°056/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021/srP/PMsa
objeto: registro de preços visando a contratação de empresa Especiali-
zada para fornecimento de Massa asfáltica cBUQ - concreto Betuminoso 
usinado a quente, dosado com caP50/70, faixa “c” dNit, para atender as 
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necessidades da secretaria Municipal de obras e serviços Públicos. aber-
tura no dia 19/07/2021 ás 10:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal 
da transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, www.portaldecompras-
publicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 673922
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°031/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021/FMs
www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto:aquisição de equipamentos/material permanente para atenção es-
pecializada em saúde na maternidade são francisco de assis. abertura no 
dia 16/07/2021 ás 08:00hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 673916
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°042/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2021/srP/seMed/FUNdeB
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra E EVENtUal aQUisiÇÃo 
dE MatEriais dE coNstrUÇÃo E ElÉtricos, Para sUPrir as NEcEs-
sidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. abertura no dia 
13/07/2021 ás 08:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,, www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 673917
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°046/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021/srP/PMsa
objeto: registro de preços para aquisição de material elétrico para ilumi-
nação pública, para manutenção da secretaria de obras e serviços Públi-
cos, para ser Utilizado na execução das atividades da Prefeitura Municipal. 
abertura no dia 14/07/2021 ás 08:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal da 
transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,, www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 673918
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°044/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021/PMsa
objeto: fornecimento de link dedicado de internet por fibra óptica, para 
suprir as demandas da secretaria Municipal de assistência social, secreta-
ria Municipal de Educação, fundo Municipal de Educação, secretaria Muni-
cipal de Meio ambiente e secretaria Municipal de administração ( secreta-
rias Vinculadas) abertura no dia 19/07/2021 ás 12:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal 
da transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, www.portaldecompras-
publicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 673919
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°048/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021/srP/PMsa
objeto: contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisi-
ção de pneus, câmaras de ar e protetores para máquinas, caminhões, trato-
res, carros, motos e ônibus Escolar, para suprir as necessidades da secretaria 
Municipal de infraestrutura e transporte, secretaria Municipal de obras e ser-
viços Públicos e secretaria Municipal de Educação/fUNdEB, do Município de 
santana do araguaia - Pá. abertura no dia 15/07/2021 ás 12:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, Portal 
da transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, www.portaldecompras-
publicas.com.br e sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 673920
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL
Portaria N° 057/2021 - seMtras
saNtarÉM, 25 de JUNHo de 2021.
coNstitUi a coMissÃo dE fiscaliZaÇÃo dE licitaÇÃo rEfErENtE 
À aQUisiÇÃo dE Gás GlP, coMBUstÍVEis E sEUs dEriVados, Para 
atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE traBalHo 
E assistÊNcia social - sEMtras. a secretária Municipal de trabalho 

e assistência social, sra. cElsa Maria GoMEs dE Brito silVa, no uso 
de suas atribuições legais, conforme dEc. 006/2021, de 01 de janeiro de 
2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao dispos-
to no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
rEsolVE
art. 1° - constituir coMissÃo dE fiscaliZaÇÃo, em caráter permanente, 
formada pelos seguintes servidores:
Presidente: MarlEN riBEiro rEGo - Matricula: nº 72822 - divisão de 
Proteção social Básica
1º Membro: BrUNo da Mota raBElo - Matrícula: Nº 87127 - seção de logística
2º Membro: HElia carisE PEdroso PErEira - Matrícula nº 62690 - Psicóloga
art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3° - revogam-se as disposições em contrário. dê-se ciência, cumpra-
se, registre-se e publique-se.
celsa Maria Gomes de Brito silva
secretária Municipal de trabalho e assistência social - sEMtras
dEc. 006/2021 - GaP/PMs

Protocolo: 673909
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL
Portaria Nº 055/2021-seMtras
saNtarÉM, 08 de JUNHo de 2021.
a secretária Municipal de trabalho e assistência social, sra. cElsa Maria 
GoMEs dE Brito silVa, no uso de suas atribuições legais, conforme de-
creto nº006/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica 
Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores.
rEsolVE
art. 1º - designar a servidora abaixo indicada para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular dos contratos celebrados entre 
a secretaria Municipal de trabalho e assistência social e as Empresas que 
possuem os seguintes objetos: EMPrEsa EsPEcialiZada Para o sEr-
ViÇo dE PUBlicaÇÃo EM diários oficiais E JorNais dE MatErias, 
atos oficiais E dEMais atos dE iNtErEssE da sEMtras.
Maria iraci Maia dos saNtos - Matrícula: 84793 - agente administrativo.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado a seguinte servidora:
EdENil MiraNda salGado - Matrícula: 06183 - auxiliar administrativo
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se seus efeitos aos contratos e termos aditivos de contratos em 
execução, revogando as disposições em contrario. dê-se ciência, cumpra-
se, registre-se e publique-se.
celsa Maria Gomes de Brito silva
secretária Municipal de trabalho e assistência social
dEc. 006/2021 - GaP/PMs

Protocolo: 673910
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aVisos de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021 - seM-
sa - UasG 927446. objeto: aquisição de equipamentos, instrumentos 
e móveis para a Unidade de saúde da família fluvial abaré ii, conforme 
especificações constantes no Edital e seus anexos, por meio do site: www.
comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. data da dis-
ponibilidade do Edital: 29/06/2021. abertura das Propostas: 12/07/2021 
às 09h00 (Horário Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Gledson Esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs
PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021 - seMsa - UasG 927446. ob-
jeto: contratação de empresa especializada para serviços funerários na 
capital do estado (Belém-Pa), com fornecimento de material(urnas), ser-
viços de preparação do corpo e translado para o Município de santarém/
Pa, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, por meio 
do site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. 
data da disponibilidade do Edital: 28/06/2021. abertura das Propostas: 
14/07/2021 às 09h00 (Horário Brasília) no site www.comprasgovernamen-
tais.gov.br. Gledson Esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 673912
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aviso de licitação
PreGÃo eLetrÔNico 049/2021 - srP
rEGistro dE PrEÇos Para EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Es-
PEcialiZada EM MÃo dE oBra Para aUXilio Na colEta dE liXo Na 
ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio E distrito taBoca. abertura: 13/07/2021 
às 09 h30m. Edital: departamento de licitações na sede da Prefeitura no 
Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m 
às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/
Joao clEBEr dE soUsa torrEs
car Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 673927
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas
aViso de LicitaÇÃo
a PrEfEitUra MUNiciPal sÃo JoÃo dE PiraBas, através da secretaria 
Municipal de saúde, por intermédio da Pregoeira, tatiana Martins, e Equipe 
de apoio, tornam público que fará realizar no dia 12/07/2021 ás 09:01h, 
o Pregão Eletrônico n°009/2021 srP, aquisição de materiais técnicos para 
o Hospital Bosco Moises, Estratégias de saúde da família- Esf’s, saMU, 
laboratório, sala de raio x e centro de coVid 19, através de sistema de 
registro de Preço.o recebimento de propostas será até 9h00min do dia 
12/07/2021; início da sessão às 9h01min. o Edital e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso, 
podendo ser consultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal de são 
João de Pirabas: www.saojoaodepirabas.pa.gov.br, no Portal dos Jurisdi-
cionados do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - tcM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br e no Portal de compras Públicas: www.portalde-
compraspublicas.com.br. informações poderão ser obtidas na sala de li-
citações desta Prefeitura, em horário expediente, sendo das 08h00min às 
12h00min, ou por e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo telefone 
(91) 984227615. ordenadora de despesas:Merian Benoliel Gomes - se-
cretaria Municipal de saúde.

Protocolo: 673929
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de sUsPeNsÃo. o Prefeito Municipal de terra alta/Pa, no uso 
de suas atribuições legais, resolve suspender  o PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
003/2021, cujo o objeto é o registro de preços que objetiva a contratação 
de Pessoa Jurídica para a locação de Veículos terrestre (automóveis sedan, 
Hatch caminhões e Máquinas Pesadas) em caráter Eventual e continuado, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de terra alta/Pa e 
Secretarias, em Decorrência de Retificação de Edital, Cujo o aviso de aber-
tura foi publicado no d.o.U seção 3 pág. 236 doE/Pa pág. 107 e diário 
do Pará pág. B8 em 16/06/2021. a Nova data de abertura do Processo 
Mencionado Anteriormente Será Definida e Divulgada Posteriormente nos 
Meios de Divulgação Oficiais.
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021. a 
Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a Quem faça interessar, 
Que realizará licitação, Modalidade: Pregão Eletrônico Para registro de 
Preço - tipo Menor Preço Por itEM 005/2021-PMta, objeto: contratação 
de Empresa Para fornecimento de Material de Expediente Para atender as 
Necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias E fundos, através da. 
abertura: 09/07/2021, Às 09:30hs. No site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Elinaldo Matos da silva - Prefeito.

Protocolo: 673930
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
extrato da ata de registro de Preço
Processo: 92021031; Espécie: ata de registro de Preço nº 20210024, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00031; objeto: registro de Pre-
ços para futura e eventual aquisição de suprimentos de informática e ser-
viços de recarga de toner e cartuchos para suprir a demanda das secre-
tarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará; fornecedor: daNiEla 
riBEiro dos saNtos, no Valor total: r$ 26.292,00 (Vinte e seis Mil e 
duzentos e Noventa e dois reais); sendo r$ 18.992,40 (dezoito Mil e 
Novecentos e Noventa e dois reais e quarenta centavos). - Órgãos partici-
pantes; fornecedor: Esati coMErcio E sErViÇos EirEli, no Valor total: 
r$ 115.564,50 (cento e Quinze Mil Quinhentos e sessenta e Quatro reais 
e cinquenta centavos); sendo r$ 88.621,01 (oitenta e oito Mil e seiscen-
tos e Vinte e Um reais e Um centavo). - Órgãos participantes; fornece-
dor: iNfoPriNt coM. dE Mat. dE iNforMatica ltda, no Valor total: r$ 
240.503,00 (duzentos e Quarenta Mil e Quinhentos e três reais); sendo 
r$ 181.095,00 (cento e oitenta e Um Mil e Noventa e cinco reais). - Ór-
gãos participantes; fornecedor: l. a. QUEiroZ EirEli, no Valor total: r$ 
79.771,00 (setenta e Nove Mil e setecentos e setenta e Um reais); sendo 
r$ 67.842,00 (sessenta e sete Mil e oitocentos e Quarenta e dois re-
ais). - Órgãos participantes; fornecedor: NissEi sErViÇos E coMErcio 
ltda, no Valor total: r$ 6.300,00 (seis Mil e trezentos reais); sendo r$ 
4.410,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e dez reais). - Órgãos participantes
Vigência: 12 meses, contados de 28/06/2021 à 28/06/2022.
Processo: 92021032; Espécie: ata de registro de Preço nº 20210025, re-
ferente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00032-srP; objeto: registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de oxigênio Medicinal para aten-
der a demanda do fundo Municipal de saúde; fornecedor: a dE soUZa 
silVa coMErcio dE GasEs iNdUstriais, no Valor total: r$ 782.500,00 
(setecentos e oitenta e dois Mil e Quinhentos reais); Vigência: 12 meses, 
contados de 28/06/2021 à 28/06/2022.

Protocolo: 673933

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-038-PMVX
PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra 
MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
tratado: aNtoNio c. dE MElo E silVa EirEli - cNPJ: 14.077.752/0001-
65, contrato nº 20210303 com o valor global de r$: 31.027,50; foNtE 
dE rEcUrsos: 2.005, 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJE-
TO: Aquisição de filtros e lubrificantes, para atender as necessidades da 
sEMad; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 9/2021-038-PMVX 
e coNtrato adMiNistratiVo poderão ser acessados na integra no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.
pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 21/06/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-024-FMs
PartEs: coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE saÚdE dE VitÓria do 
XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 - coNtratado: toPP MalHaria E 
sErViÇos ltda - cNPJ: 13.664.662/0001-08, contrato nº 20210306 com 
o valor global de r$: 534.610,00; foNtE dE rEcUrsos: 2.035, 2.042, 
2.047 e 2.095 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJEto: aqui-
sição de uniformes e rouparia hospitalar, para atender as necessidades do 
HMVX; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 9/2021-024-fMs e 
coNtrato adMiNistratiVo poderão ser acessados na integra no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.
pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 21/06/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-039-PMVX
PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53 - coNtratado: r. dos aNJos NasciMENto EirEli - ME - cNPJ: 
14.692.580/0001-30, contrato nº 20210309 com o valor global de r$: 
338.204,00; foNtE dE rEcUrsos: 2.007, 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; 
ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJEto: aquisição de suprimentos e equipa-
mentos de informática, para atender as necessidades da sEPof; iNfor-
MaÇÕEs: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 9/2021-039-PMVX e coNtrato 
ADMINISTRATIVO poderão ser acessados na integra no site oficial da Pre-
feitura Municipal de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. 
assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 22/06/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-039-PMVX
PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53 - coNtratado: r. dos aNJos NasciMENto EirEli - ME - cNPJ: 
14.692.580/0001-30, contrato nº 20210311 com o valor global de r$: 
582.891,00; foNtE dE rEcUrsos: 2.005, 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; 
ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJEto: aquisição de suprimentos e equipa-
mentos de informática, para atender as necessidades da sEMad; iNfor-
MaÇÕEs: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 9/2021-039-PMVX e coNtrato 
ADMINISTRATIVO poderão ser acessados na integra no site oficial da Pre-
feitura Municipal de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. 
assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 23/06/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP Nº 003/2021-PMVX
PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra 
MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
tratado: oliVEira E saNtos distriBUidora dE EMBalaGENs ltda 
- cNPJ: 13.060.829/0001-21, contrato nº 20210312 com o valor global de 
r$: 14.433,00; foNtE dE rEcUrsos: 2.005, 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: 
até 31/12/2021; oBJEto: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de 
limpeza e utensílios, para atender as necessidades da sEMad; iNforMa-
ÇÕEs: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 003/2021-PMVX e coNtrato adMi-
NISTRATIVO poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatu-
ra: Vitória do Xingu/Pa, 23/06/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-041-PMVX
PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra 
MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
tratado: triciclos KatUNY ltda - cNPJ: 09.094.117/0001-56, contra-
to nº 20210313 com o valor global de r$: 66.000,00; foNtE dE rEcUr-
sos: 1.012, 4.4.90.52.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJEto: aquisi-
ção de triciclo de carga para coleta de lixo, para atender as necessidades 
da dlP - sEiNfra; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 9/2021-
041-PMVX e coNtrato adMiNistratiVo poderão ser acessados na in-
tegra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 23/06/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-044-PMVX
PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra 
MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
tratados: G. V. riBEiro coMÉrcio dE coMBUstÍVEis EirEli - cNPJ: 
28.600.049/0001-02, contrato nº 20210317 com o valor global de r$: 
1.551.000,00 e Vitorioso coMÉrcio dE coMBUstÍVEis ltda - cNPJ: 
14.364.659/0001-31, contrato nº 20210318 com o valor global de r$: 
260.800,00 e contrato nº 20210319 com o valor global de r$: 876.400,00; 
foNtE dE rEcUrsos: 2.018, 2.012, 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJEto: aquisição de combustíveis, para atender as necessi-
dades da sEiNfra e sEMaPa; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 
9/2021-044-PMVX e coNtrato adMiNistratiVo poderão ser acessados na 
integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 24/06/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP Nº 003/2021-PMVX
PartEs: coNtrataNtE: MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEitUra 
MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
tratado: c. M. s. NUNEs ltda - cNPJ:  36.540.308/0001-77, contrato 
nº 20210320 com o valor global de r$: 12.308,29; foNtE dE rEcUrsos: 
2.005, 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJEto: aquisição de 
gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios, para atender as 
necessidades da sEMad; iNforMaÇÕEs: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 
003/2021-PMVX e coNtrato adMiNistratiVo poderão ser acessados na 
integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 24/06/2021.

Protocolo: 673934
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eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo de coNtrato adMiNis-
tratiVo Nº. 023/2021 - toMada de PreÇos Nº. 2/2020-010-PMVX
PartEs: coNtrataNtE - MUNicÍPio dE VitÓria do XiNGU (PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE VitÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, 
contrato administrativo nº 023/2021; coNtratada: coNstrUtora dEl-
co EirEli - cNPJ: 21.035.072/0001-44; oBJEto: construção de muro e 
guarita nos reservatórios elevados dos bairros Nova conquista 01, Nova 
conquista 02, laticínio 01, laticínio 02, Bela Vista e próximo a delega-
cia no município de Vitória do Xingu/Pa; JUstificatiVa: restabelecer o 
equilíbrio econômico financeiro, decorrente da alta de preços dos insumos, 
conforme art. 65, inciso ii, alínea “d” e acréscimos no valor inicial do con-
trato conforme art. 65, inciso i, alínea “b”, inciso ii, § 1º da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações; o valor total do aditivo é de r$: 152.415,68; 
assinatura do termo aditivo: Vitória do Xingu/Pa, 25/06/2021.

Protocolo: 673936
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetroNico srP 
Nº. 9/2021-052-seMed
oBJEto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para aquisição de 
caminhonete 4 x 4 cabine dupla, para contratações futuras. aBErtUra: 
12/07/2021, às 09:00 horas. local P/ rEtirada E iNforMaÇÕEs: o 
Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vi-
toriadoxingu.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, 29/06/2021. Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetroNico srP  
Nº. 9/2021-053-seMed
oBJEto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para aquisição de 
gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PNaE, para 
contratações futuras. aBErtUra: 12/07/2021, 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 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, 29/06/2021. cleonice da 
silva soares - Pregoeira.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-054-PMVX
oBJEto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal, para locação 
de veículos pipa, para contratações futuras. aBErtUra: 12/07/2021, às 
14:30 horas. local P/ rEtirada E iNforMaÇÕEs: o Edital estará dispo-
nibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.
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, 29/06/2021. tales duan 
dos santos sales - Pregoeiro.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-055-PMVX
oBJEto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o siste-
ma de registro de Preços da administração Pública Municipal, para a con-
fecção e fornecimentos de uniformes para os servidores municipais, para 
contratações futuras. aBErtUra: 13/07/2021, 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 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 ho-
ras. Vitória do Xingu/Pa, 29/06/2021. cleonice da silva soares - Pregoeira.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-058-PMVX
oBJEto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal, para o preparo e 
fornecimento de marmitex, refeições, lanches e outros, para contratações 
futuras. aBErtUra: 13/07/2021, às 14:00 horas. local P/ rEtirada E 
iNforMaÇÕEs: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.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, 29/06/2021. Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 673938
..

ParticULares
.

NoiLa araLdi BaLBiNot, rG nº 3176699  ssP-Pa e cPf nº 
423.610.362-15 torna púbico que recebeu da sEcMa - secretaria Munici-
pal de ciência, tecnologia e Meio ambiente de rondon do Pará, a sua licen-
ça de atividade rural - lar, nº  014/2021 referente ao imóvel denominado 
fazenda Esperança, localizado no município de  rondon do Pará -Pa.

Protocolo: 673945

..

eMPresariaL
.

(coNcessÃo da L.o. N° 069/2021)
a tratoMaQ tecNoLoGia eM eQUiPaMeNtos Ltda
torna público que recebeu da seMMa-MaritUBa - secretaria Munici-
pal de Meio ambiente de Marituba/Pa, a renovação da licença de operação 
sob o n° 069/2021, válida até 20/05/2022, para a atividade principal de: 
comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial/ter-
raplanagem, mineração e construção, partes e peças, na rod. Br 316, lote 
14 - decouville - Marituba - Pará.

Protocolo: 673948
a tiM s.a., inscrita no cNPJ/MF sob o nº 02.421.421/0011-93, torna 
público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de Viseu no 
Pará a licença de operação nº03/2021 para atividade de implantação da 
infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, confor-
me o processo nº 023/2021, situado no rUa NoVa, s/Nº, Vila sÃo JosÉ 
do GUrUPi, ZoNa rUral - VisEU/Pa (PaVsX007).

Protocolo: 673952
Fluminense transportador, revendedor, retalhista Ltda - trr Flu-
minense, cNPJ nº 04.874.416/0001-90, situado à Estrada do icuí Guaja-
rá, s/N, icuí, ananindeua/Pa, informa que recebeu da secretaria Municipal 
de Meio ambiente de ananindeua, licença de operação nº l06621, para a 
atividade de terminal revendedor retalhista - trr.

Protocolo: 673959
a Geradora aLUGUeL de MaQUiNas s.a., inscrita no cNPJ: 
33.845.322/0013-24, torna público que recebeu da secretaria Municipal de 
Meio ambiente - sEMa de ananindeua a licença de operação N°l042421 
para a atividade de aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais 
e industriais não especificados, com endereço Rod 316, nº 5000, fundos, 
galpão 3 e 4, km 5, águas lindas, ananindeua-Pa.

Protocolo: 673955
coNcessÃo de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
sÃo doMiNGos iNdÚstria de ÓLeos e ProteÍNas s/a, cNPJ n°. 
37.440.128/0002-67, torna pública que recebeu da secretaria de Estado 
de Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas, a licENÇa dE iNstala-
ÇÃo N°. 3133/2021, com validade de 10/06/2022 para a ampliação da 
atividade de fabricação de ração balanceada e alimentos preparados para 
animais, com sede na Estrada Br 230 - KM 47, s/nº, Zona rural do muni-
cípio de são domingos do araguaia, Estado do Pará.

Protocolo: 673957
a tiM s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 02.421.421/0011-93, torna pú-
blico que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de Viseu no 
Pará a licença de operação nº04/2021 para atividade de implantação da 
infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, confor-
me o processo nº 024/2021, situado no tV. aNtÔNio BarBosa, s/Nº, 
Vila cUrUPaiti, ZoNa rUral - VisEU/Pa (PaVsX008).

Protocolo: 673954
Planeta Agro Construção Purificadores, cPPJ nº 33.661.759\0001-74, 
com endereço na avenida Magalhães Barata, nº 27, centro, Pacajá -Pará, rece-
beu a licença de ambiental de operação - lo n° 09/2021 no dia 18/06/2021, 
com data de validade de 11/06/2022, junto a secretaria Municipal de Meio 
ambiente de Pacajá (sEMMa) para a atividade de comércio atacadista de 
mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.

Protocolo: 673962
Empresa: Videira Comercio e Beneficiamento de Madeiras Eireli, 
cNPJ Nº 38.044.481/0001-00 torna publico que recebeu a licença am-
biental operacional junto a sEMMa - secretaria Municipal de Meio ambien-
te de Uruará, sob o Processo Numero 202/2020-2.

Protocolo: 673966
errata - Na PUBLicaÇÃo do BaLaNÇo PatriMoNiaL do exercí-
cio de 2020, da empresa MarBorGes aGroiNdUstria s/a - cNPJ 
(Mf) Nº 63.878.250/0001-49, Publicada na edição nº 34.620, página 93, 
do dia 24.06.2021, no Diário Oficial do Estado do Pará, por um lapso deixou 
de ser mencionado o nome da referida empresa, assim como também o 
cNPJ. o restante permanece inalterado.

Protocolo: 673968
LoNGo coMercio de coMBUstiVeis Ltda. cNPJ Nº 29.025.763/0001-
79. torna público que recebeu da sEMas lo nº 12834/2021 para transpor-
te rodoviário de Produtos Perigosos, válida até 23/06/2026.

Protocolo: 674022
LoNGo coMercio de coMBUstiVeis Ltda. cNPJ Nº 29.025.763/0001-
79. torna público que recebeu da sEMa ananindeua lo nº l061021 para 
Posto revendedor de combustíveis, válida até 14/06/2022.

Protocolo: 673995
resoLUÇÃo crM-Pa nº06/2021
o conselho regional de Medicina do estado do Pará institui a semana de 
conciliação de créditos administrativos e judiciais, na via administrativa para 
redução de dívidas das pessoas físicas e jurídicas inscritas no âmbito do crM-Pa 
- período de conciliação dos créditos ocorrerá no período de 29 de junho a 29 
de julho de 2021. drª. tereza cristina de Brito azevedo - Presidente do crM-Pa.

Protocolo: 673990
MarceLo Paier - cPf n° 259.956.502-20, proprietário da faZENda 
BoM JEsUs e MacUco, localizada no município de Paragominas/Pa, torna 
público que requereu a sEMMa de Paragominas a renovação da licença 
de atividade rural para o desenvolvimento da atividade de cUltUra dE 
ciclo cUrto E criaÇÃo dE BoViNos.

Protocolo: 673985
HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNica-
ÇÕes s.a, cNPJ: 27.902.165/0001-05, torna público que recebeu da se-
cretaria Municipal Meio ambiente de Óbidos - sEMa, a licença Prévia nº 
03/2021 e licença de instalação nº 04/2021 emitidas em 24 de junho de 
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2021 sob protocolo nº 006/2021 - para atividade de EstaÇÃo dE rádio 
BASE E MICROONDAS - ERB para TELEFONIA CELULAR (site PABDS003_4S
-Pas109), localizada rua da tijuca, s/nº - Eixo Br163 - Estrada Principal 
Zona rural - comunidade iguarape-açu - Óbidos /Pa.

Protocolo: 673987
FLora Maria dos saNtos, cPf nº 599.264.062-20, residente em Novo 
Progresso /Pa, torna público que recebeu da sEMas/Pa a lar nº 13501/2021, 
para a atividade de Bovinocultura, aUas nº 198/2021, para a atividade de su-
pressão florestal e aU 4609/2021, para atividade de resgate, afugentamento, 
transporte e translocação de fauna silvestre, na área de Uso da faz. altos 
Brilhos do Pará, situada na vicinal celeste, 10 km entra na vicinal progresso, 
mais 24 km, até chegar a prop., no Município de Novo Progresso.

Protocolo: 674050
Hermes anversa Faccin, cPf: 298.025.129-15, proprietário do imóvel 
rural denominado de sitio  Esperança, localizada na rodovia Br 163, KM 
1102, Md, município de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU jun-
to a sEMMa/NP a licença de atividade rural - lar, para a atividade de 
cultura de ciclo curto e criação de Bovinos conforme protocolo 929/2021.

Protocolo: 674042
ParaGoMiNas eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda. 
cNPJ Nº 12.094.515/0001-87. torna público que recebeu da sEMMa li Nº 
003/2021 para loteamento em Paragominas/Pa, válida até 21/06/2022.

Protocolo: 674028
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s. a., torna público que reque-
reu da secretaria Estadual de Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas, 
a renovação da licença de operação para o sistema de distribuição de 
Energia Elétrica denominado sistema Marajó ii - sistema de distribuição 
com tensão nominal de  138 KV, extensão: 51,574 Km interligando as 
subestações dos municípios de Ponta de Pedras a cachoeira do arari e de 
uma rede de distribuição com tensão 34,5 KV e Extensão 42 Km ligando 
os municípios de cachoeira do ararí, salvaterra e soure na ilha de Marajó, 
no Estado do Pará.  lo nº 10834-2017 vigente.

Protocolo: 674081
aLUNorte - aLUMiNa do Norte do BrasiL s.a.
a alunorte - alumina do Norte do Brasil s.a. (05.848.387/0003-16) 
torna público que recebeu da secretaria de Estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade do Estado do Pará (sEMas-Pa), a licença de operação Nº 
12817/2021, processo 2018/12805, válida até 26/12/2023 que autoriza, 
exclusivamente, a operação de 09 (nove) filtros-prensa e estruturas auxi-
liares no município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 674088
aLUNorte - aLUMiNa do Norte do BrasiL s.a.
a alunorte - alumina do Norte do Brasil s.a. (05.848.387/0003-16) 
torna público que recebeu da secretaria de Estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade do Estado do Pará (sEMas-Pa), a licença de operação 
Nº 12843/2021, processo 2019/43274, válida até 17/06/2026 que auto-
riza a operação do depósito de resíduos sólidos nº 2 (drs2), bem como 
armazenamento de outros resíduos de processo produtivo de alumina no 
município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 674089
aLUNorte - aLUMiNa do Norte do BrasiL s.a.
a alunorte - alumina do Norte do Brasil s.a. (05.848.387/0003-16) torna 
público que recebeu da secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabili-
dade do Estado do Pará (sEMas-Pa), a licença de operação Nº 12847/2021, 
processo 2019/41644, válida até 22/01/2025 que autoriza a operação do sis-
tema integrado de armazenamento temporário, transferência e tratamento 
de Efluentes Líquidos Industriais no município de Barcarena - PA.

Protocolo: 674090
WiLsoN FaBricio caMPos de sÁ, cPf: 640.806.922-34, detentor da fazenda 
citag, situada no Município de Mojú/Pa. torna público que foi recebeu da sEMas-Pa, 
a lar nº 13565/2021 e aUtEf nº 273691/2021, sob o processo 529/2020.

Protocolo: 674091
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de NoVo rePartiMeNto
aViso de aLteraÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico srP 8/2021-005
comunica-se aos interessados a rEtificaÇÃo do edital do PrEGÃo 
ELETRÔNICO SRP 8/2021-005, publicado na Imprensa Oficial do Estado 
Pará, nº. 34.613, página 111, de 17/06/2021. Prefeitura Municipal de Novo 
repartimento, por meio de sua Pregoeira e Equipe de apoio, nomeada 
por força das disposições contidas na Portaria nº. 0080/2021-GP do 
dia 14/01/2021, com base na resposta a impugnação feita em Edital 
da Procuradoria Geral do Município, RETIFICA: I - Retificação do Edital 
do Pregão Eletrônico srP 8/2021-005, alterando o item 17, mantendo 
se as demais cláusulas; os dEMais itENs E sUBitENs do citado 
Edital PErMaNEcEM iNaltErados. comunicamos ainda que a data 
de realização do mesmo está mantida para o dia 30 de junho de 2021 - 
Horário: 09h00min. O edital Retificado encontra se disponível na sede da 
Prefeitura, na sala da cPl, localizada na avenida Girassóis nº. 15 Quadra 
25 - Morumbi - Novo repartimento/Pa, no horário das 8:00 às 12:00h 
e 14:00 às 18:00h e no site www.novorepartimento.pa.gov.br, e-mail: 
cplnovorepartimento2021@gmail.com. Novo repartimento - Pa, 29 de 
junho de 2021. Janelma alves da silva. Pregoeira

Protocolo: 674092
atLÂNtico coNcessioNÁria de traNsMissÃo de eNerGia do 
BrasiL s.a. (acte)
aViso de soLicitaÇÃo de reNoVaÇÃo de LiceNÇa
a atlântico concessionária de transmissão de Energia do Brasil s.a. (cNPJ Nº 
12.402.255/0001-60), torna público que solicitou à secretaria de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas-Pa no dia 02 de junho de 2021, 
a renovação da licença de operação - N° 10689/2017, com validade até 05 
de outubro de 2021, para o sistema de transmissão de Energia Elétrica com-

posto pela subestação canaã dos carajás, linha de transmissão em 230kV e 
subestação Xinguara, empreendimento implantado nos municípios de canaã 
dos carajás, água azul do Norte e Xinguara, estado do Pará, com extensão 
aproximada de 72,2km. ramon sade Haddad - diretor Presidente.

Protocolo: 674085
a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda., cNPJ 06.167.730/0005-
91, torna público que recebeu da sEMas/Pa a licENÇa dE oPEraÇÃo nº 
12858/2021, com validade até 25/06/2023, processo n° 9295/2021, para 
operação das fases i e ii (contemplando o sistema de vertimento: com-
posto pelos canais 1, 2, 3, 4 e 5 ; bacias de acumulação 1 e 2 ; e lagos 1 e 
2), bem como do septo natural da ld6: da lagoa de disposição de rejeitos 
6 - ld6, com capacidade de estocagem para 3.001.330,00 m³ (El 107,6 
m), com diques de fechamento 8 e 9-10-11, perímetro (equivalente ao Na 
máximo El. 107,6 m) de 4.615 metros e área de superfície do resíduo de 
469,168 m². Esta lagoa - ld6 - comporá o sistema de disposição de re-
jeito da Mina de Juruti, localizada/o na mina Juruti, no município Juruti/Pa.

Protocolo: 674078
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s. a, torna público que requereu 
da secretaria Estadual de Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas, a 
renovação da licença de operação para o da linha de distribuição de ca-
panema/Primavera com 37,10 Km , tensão nominal de 138 kV , localizada 
nos  municípios de capanema e Primavera. lo nº 10720-2017 vigente.

Protocolo: 674079
a Mineração rio do Norte s.a (MrN)
torna público que recebeu, da secretaria de estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade - seMas/Pa, a Licença de instalação - Li nº 3111/2021, 
com validade de 730 dias, referente à implantação das células n° 10, 11, 12, 13, 14, 
15 16 para ampliação do aterro sanitário do complexo de destinação final de resídu-
os sólidos urbanos, localizado em Porto trombetas, oriximiná - Pa.

Protocolo: 674074
a Mineração rio do Norte s.a (MrN)
torna público que recebeu, da secretaria de estado de Meio am-
biente e sustentabilidade - seMas/Pa, a Licença de operação - Lo 
nº 12718/2021, com validade de 730 dias, referente à operação do com-
plexo de tratamento de resíduos, contemplando as atividades de: incinera-
ção, estação de tratamento de líquidos percolados, reciclagem, composta-
gem e aterro sanitário, implantados na área da central de tratamento de 
resíduos (ctr), localizada em Porto trombetas, oriximiná - Pa.

Protocolo: 674072
a cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que 
recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente a licença de operação 
para atividade de torre de telefonia móvel (PadEU01) localizada na rua 
Gonçalves dias, n°1325, Pds, dom Eliseu/Pa, através do n°006/2021.

Protocolo: 674066
PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico n.º 012/2021-Pe-PMB/seMed. objeto: contratação 
de empresa especializada no fornecimento de material pedagógico para con-
fecção de Kit aluno, para atender as necessidades das Unidades Escolares da 
rede Municipal de Ensino de Benevides, através da secretaria de Educação, 
durante o ano letivo de 2021. data de abertura: 09/07/2021. Hora: 11h00min 
(horário local). Pregão Eletrônico n.º 013/2021-PE-PMB/sEMEd. objeto: con-
tratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para en-
frentamento da pandemia do novo coronavírus (coVid-19), pelo período de 
12 (doze) meses. data de abertura: 09/07/2021. Hora: 15h00min (horário 
local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. os editais, na íntegra, 
encontrar-se-ão à disposição para consulta e download nos sites www.portal-
decompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. 
ordenadora de despesa: Maria do socorro fernandes de oliveira - secretária 
Municipal de Educação de Benevides/Pa.

Protocolo: 674060
siNdicato de assisteNtes sociais No estado do ParÁ (siNasPa)       
cNPJ Nº 22.989.735/0001-22
editaL de coNVocaÇÃo
eLeiÇÕes siNdicais
Pelo presente edital, em conformidade com as disposições estatutárias, 
faço saber que no dia 30 de Julho de 2021, no período de 09:00 horas as 
17;00 horas, na sede da entidade sindical, localizada na na rua arcipres-
tes Manoel teodoro,973-a, Bairro : campina, Belém Estado do Pará. cEP 
66015-040. Belém-Pa, nesta cidade de Belém/Pa, será realizada a eleição 
para composição da diretoria colegiada e do conselho fiscal do siNdica-
to dE assistENtEs sociais No Estado do Pará – siNasPa para o 
triênio 2021 a 2024, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias (ininter-
ruptos), para o registro de chapas, que contará a partir do primeiro dia útil 
seguinte a data da publicação do presente edital. os editais do processo 
eleitoral serão afixados na sede do SINASPA, e nos quadros de avisos de 
entidades públicas, bem como em empresas empregadoras de assistentes 
sociais e em mídias sociais o correio eletrônico: sinaspa@gmail.com 
caso não se obtenha o quórum eleitoral ou houver empate entre chapas 
inscritas, fica marcado em segunda convocação para o dia 16 de agosto de 
2021 no horário de 09:00 as 17:00 horas na sede do sindicato, nova vota-
ção. Não havendo inscrição de mais de uma chapa para o presente pleito 
eleitoral, se realizará assembleia de aclamação da chapa inscrita no dia 02 
de agosto de 2021 as 17:00 horas na sede do sindicato.
Belém, 28 de junho de 2021.  

Presidente da comissão Eleitoral
reginaldo ramires de Moraes crEss 5426

Protocolo: 674107
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