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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o   Nº 1.773, de 6 de aGosto de 2021
Homologa o decreto nº 379/2021, de 08 de julho de 2021, editado pelo 
Prefeito Municipal de Monte alegre, que declara “situação de emergência”, 
em virtude das intensas chuvas que atingiram o Município.
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 decreto nº 379/2021, de 08 de julho de 2021, editado pelo 
Prefeito Municipal de Monte alegre, que declara “situação de emergência” 
em áreas daquele Município, em virtude das fortes chuvas que tem atingido 
o Município;
considerando o Parecer Técnico nº 33/2021/4ºGBM/cEdEc, que opinou pelo 
reconhecimento de situação de emergência no Município de Monte alegre;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/796096,
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 379/2021, de 08 de julho de 2021, editado 
pelo Prefeito Municipal de Monte alegre, que declara “situação de emer-
gência”, em áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 de agosto de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 689657

decreto de 6 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos iii, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial pro-
ferida nos autos do Mandado de Segurança, Processo nº. 0801505-
31.2020.8.14.0000, impetrado por roSÂNGEla MaGalHÃES SaNToS;
considerando os termos do ofício nº. 002224/2021-PGE-GaB-PcTa, de 25 
de junho de 2021, da Procuradoria-Geral do Estado;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/700147, 
r E S o l V E:
art.1º. Nomear, de acordo com art. 34, § 1º da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei Estadual nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, roSÂNGEla MaGalHÃES SaNToS, para exercer, na con-
dição sub judice, o cargo de Professor classe i, Nível a, disciplina: Geo-
grafi a, 20ª URE – Região das Ilhas, com lotação na Secretaria de Estado 
de Educação – SEDUC.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aGosto 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 necessidade de cumprimento da decisão judicial proferida nos 
autos do Mandado de Segurança, Processo n°. 0833574-23.2019.8.14.0301, 
impetrado por SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo;
considerando os termos do ofício n°. 001346/2021-PGE-GaB-PcTa, de 15 
de abril de 2021, da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de dar cum-
primento à decisão acima mencionada;
considerando as informações constantes no Processo n°. 2021/398131;
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 Estadual nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo para exercer, 
na condição sub judice, o cargo de assistente Técnico em regulamentação 
de Serviços Públicos i, com lotação na agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/PA.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso X, da constituição Estadual, e 
considerando a necessidade de cumprimento de decisão judicial pro-
ferida nos autos do Mandado de Segurança, Processo nº. 0814310-
88.2017.8.14.0301, impetrado por alEXaNdrE riPPEr SaNToS racHEl;
considerando os termos do ofício nº. 001408/2021-PGE-GaB-PcTa, de 22 
de abril de 2021;
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considerando as informações constantes no Processo nº 2021/427818,
r E S o l V E:
art. 1º Tornar sem efeito a nomeação do candidato abaixo relacionado, o 
qual foi nomeado no concurso Público c-203, para o cargo de investigador 
de Polícia civil, através do decreto de 15 de junho de 2018, publicado do 
Diário Oficial do Estado nº. 33.639 de 18 de junho de 2018.
carGo: iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil
alEXaNdrE riPPEr SaNToS racHEl
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
revogar o Decreto de 24 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 33.790, Edição Extra de 25 de janeiro de 2019, que desig-
nou carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, Secretário de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, para 
responder pela Presidência da fundação amazônia de amparo a Estudos e 
Pesquisas – FAPESPA.
Palácio do GoVErNo, 5 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
designar MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo para responder, até ulterior 
deliberação, pela Presidência da fundação amazônia de amparo a Estudos 
e Pesquisas - faPESPa.
Palácio do GoVErNo, 5 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 689667

d e c r e t o  Nº 1768, de 3 de aGosto de 2021 - dPo
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 4.667.280,04 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 4.667.280,04 (Quatro Milhões, Seis-
centos e Sessenta e Sete Mil, duzentos e oitenta reais e Quatro centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

381010103214958403 - MPcM 0301 319013 100.000,00
381010103214958403 - MPcM 0301 319092 200.000,00
381010103214958403 - MPcM 0301 319113 100.000,00
381010103214958403 - MPcM 0301 339036 30.000,00
381010103214958403 - MPcM 0301 339039 200.000,00
381010112214958766 - MPcM 0301 339039 400.000,00
381010133114958764 - MPcM 0301 339039 250.000,00
381010145114958765 - MPcM 0301 339039 400.000,00
381010145114958765 - MPcM 0301 449051 260.000,00
381010145114958765 - MPcM 0301 449052 250.000,00
562012163114978366 - iTErPa 0661 339033 593.600,00

792011854114978365 - idEflor-Bio 0656 339030 5.323,60
792011854114978370 - idEflor-Bio 0656 334041 485.808,37
792011854314978781 - idEflor-Bio 0656 339030 1.392.548,07

ToTal 4.667.280,04

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, 3 de agosto 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 1771, de 6 de aGosto 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$ 53.562.050,71 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$ 53.562.050,71 (cinquenta e Três Mi-
lhões, Quinhentos e Sessenta e dois Mil, cinquenta reais e Setenta e Um 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011751214897480 - SEdoP 0101 449051 919.606,42
071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 100.487,59
081012781114997659 - SEEl 0101 449051 169.956,70

171022833100006817 - Enc. SEfa 0101 339047 400.000,00
171022884400009007 - Enc. SEfa 0101 329022 500.000,00
171022884400009007 - Enc. SEfa 0101 469071 16.000.000,00
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319091 1.500.000,00
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319113 500.000,00
291012678214867429 - SETraN 0124 449051 10.000.000,00
291012678214867430 - SETraN 0124 449051 7.000.000,00
291012678214867433 - SETraN 0124 449051 3.000.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 722.000,00
662010612615088238 - dETraN 0261 339040 12.000.000,00

901011030115078874 - fES 0103 334181 750.000,00
ToTal 53.562.050,71

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

071011512115088890 - SEdoP 0101 449052 196.407,12

071011545115087556 - SEdoP 0101 449051 1.020.094,01

081012781114997659 - SEEl 0101 449051 85.128,27

081012781114998794 - SEEl 0101 449051 30.000,00

171022833100002980 - Enc. SEfa 0101 339047 400.000,00

171022884100009004 - Enc. SEfa 0101 469071 10.000.000,00

171022884300009006 - Enc. SEfa 0101 329022 500.000,00

171022884300009006 - Enc. SEfa 0101 469071 6.000.000,00

211010618315028840 - SEGUP 0101 339039 100.000,00

251020306215088153 - Enc. PGE 0101 449093 38.179,96

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 2.000.000,00

261010642215006730 - PMPa 0101 449052 2.056,00

291012678214867430 - SETraN 0101 449051 169.956,70

291012678214867505 - SETraN 0124 449051 20.000.000,00

401010642215008804 - Polícia civil 0101 449052 2.650,00

481011936315018507 - SEcTET 0101 335041 25.000,00

662010612212978338 - dETraN 0261 449052 3.000.000,00

662010612515028274 - dETraN 0261 339039 6.000.000,00

662010612615088238 - dETraN 0261 449052 3.000.000,00

672011648214898185 - coHaB 0101 449051 56.960,00

852010618315028268 - cPc 0101 449052 37.000,00

901011030215078287 - fES 0103 339032 150.000,00

901011030215078289 - fES 0103 444042 600.000,00

961011133415088956 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339030 148.618,65

ToTal 53.562.050,71

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 de agosto de 2021.
HEldEr BarBalHo
Governador do Estado
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 689658
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CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 641/2021 - 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 2021/635939, de 14/06/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso III, da Lei nº 8.666/93 – Licitações e Contratos Administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora JaNE dailHa coSTa cHaVES, ocupante do cargo 
de coordenador, matricula funcional nº 73504214/ 4, para a função de 
fiscal e MINEA MARIA FURTADO NEVES, ocupante do cargo de Coordenador 
de area, matrícula funcional  nº 5957035/ 1, para Suplente do contrato nº 
23/2021 – CCG/PA, firmado com a empresa FENIX COMERCIO E MANUTEN-
ÇÃo dE EQUiPaMENToS lTda, com vigência de 27/07/2021 a 26/07/2022, 
que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar con-
dicionado, com fornecimento de mão de obra especializada, bem como, a 
incorporação para outros aparelhos de linha branca: bebedouros, geladeiras e 
microondas, visando atender as necessidades do centro regional de Governo 
na região do Sudeste do Pará, a contar de 27/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado,05/ de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 689236

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 650/2021-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; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/856180, de 6 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 09 a 13/08/2021.

Servidor objetivo

MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 294.251.312-87, 
matrícula funcional nº 5046912/ 4, assessor, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

 dar apoio logístico, no referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 651/2021-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° 2021/853011, de 5 de agosto 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 caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 05 a 08/08/2021.

Servidor objetivo
Joao BaTiSTa GoMES filHo, cPf 212.983.784-00 matrícula 
funcional nº 5900907/3, ocupante do cargo de Secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor da diretoria de cerimo-
nial, 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, 6 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 652/2021-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; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/856202, de 6 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 09 a 13/08/2021.

Servidor objetivo

ESTElo MacEdo BaraTa, cPf 253.707.582-04, matrícula 
funcional nº 3392007/2, ocupante do cargo Gerente, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

 
 

dar apoio logístico, no referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ ( quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 689554

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 645/2021- crG, de 05 de agosto de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que  dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abai-
xo relacionados, referente ao mês de SETEMBro de 2021.

id. fUNcioNal SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo GoZo

5911926/3 adriaNa BarrETo alBUQUErQUE PiNTo 16/07/2020 a 
15/07/2021

15/09/2021 a 
29/09/2021

5956604/1 aNdrEa Socorro MorEira foNSEca 13/08/2020 a 
12/08/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

57193885/1 alBErTo SiMÕES JorGE JUNior 10/03/2020 a 
09/03/2021

01/09/2021 a 
15/09/2021

57211765/2 arTUr filiPE aBrEU ToUriNHo 24/08/2020 a 
23/08/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

3212181/1 BENEdiTo rodriGUES dE SoUZa 06/03/2020 a 
05/03/2021

08/09/2021 a 
07/10/2021

57192269/5 ciNTHia foNSEca coElHo da coSTa 06/05/2020 a 
05/05/2021

08/09/2021 a 
07/10/2021

5947859/1 criSTiaNE aNicETo SaMPaio 01/04/2020 a 
31/03/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5932163/2 daNiEl MoraES corrEa 07/02/2020 a 
06/02/2021

27/09/2021 a 
26/10/2021

54182432/3 dEiVidE afoNSo BorGES carValHo 21/07/2020 a 
20/07/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5275610/1 dJalMa fErNaNdo SMiTH doS SaNToS 10/01/2020 a 
09/01/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5819113/3 EdUardo doS SaNToS GoMES 21/07/2020 a 
20/07/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5955909/1 EliaNE SilVa dE oliVEira 03/07/2020 a 
02/07/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5897666/5 fErNaNdo WaGNEr aSSUNÇÃo TEiXEira 11/05/2019 a 
10/05/2020

08/09/2021 a 
07/10/2021

5948952/2 fraNciaNE PErEira loMBE 19/08/2020 a 
18/08/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

6403210/2 JacQUEliNE criSTiaNE TaVarES faVacHo 
GiordaNo

13/09/2020 a 
12/09/2021

14/09/2021 a 
13/10/2021

54196774/2 JacQUEliNE SoUTHiEr KlEiN 19/07/2020 a 
18/07/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5947328/1 JESSica arGENTiNa dE liMa MaGalHÃES 20/03/2020 a 
19/03/2021

08/09/2021 a 
07/10/2021

5296153/3 JoSÉ MarTiNS NETo 21/07/2020 a 
20/07/2021

08/09/2021 a 
07/10/2021

3540036/4 KariNa BarBoSa 01/02/2020 
a31/01/2021

13/09/2021 a 
12/10/2021

54193936/1 MiriaN rocHa KaHWaGE 01/11/2018 a 
31/10/2019

08/09/2021 a 
07/10/2021

5954889/1 NEli dE SoUZa MarQUES 02/04/2020 a 
01/04/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5313600/1 PaTricE JoSEPH da SilVa faraH 01/01/2020 a 
31/12/2020

01/09/2021 a 
30/09/2021

64012930/1 PaTricia da coSTa alVES 15/05/2020 a 
14/05/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021
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5938749/2 rafaElla carrEira BEZErra PicaNÇo 18/02/2020 a 
17/02/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

8002047/3 rafaElla NEVES dE liMa 31/08/2020 a 
30/08/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5639468/4 raUl roBErTo VicENTE NaSciMENTo 01/08/2020 a 
31/07/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5946829/2 ValdENira rodriGUES fErrEira 18/08/2020 a 
17/08/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5897818/3 TaMara lUcia SaNToS E SilVa 01/03/2020 a 
28/02/2021

09/09/2021 a 
08/10/2021

5895893/3 TElMa liSBoa dE SoUZa 15/05/2019 a 
14/05/2020

01/09/2021 a 
30/09/2021

5090385/1 TErEZiNHa dE JESUS rodriGUES da SilVa 16/04/2020 a 
15/04/2021

08/09/2021 a 
07/10/2021

5919258/2 TiaGo HENriQUE PErEira raBElo 29/08/2020 a 
28/08/2021

13/09/2021 a 
12/10/2021

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

Protocolo: 689407

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 648/2021-crG, de 06 de agosto 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 arT. 137, §1º, alínea “a” da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo ainda, os termos dos Processos nº. 2021/759546.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor WaNdEr SoarES dE oliVEira, id. funcional nº. 
5855748/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimen-
to, Ciência, Tecnologia e Inovação – Ciências Econômicas, Gratificação de 
Tempo integral, no percentual de 60% (sessenta por cento), a contar de 
02/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 06 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº. 649/2021-crG, de 06 de agosto 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 arT. 137, §1º, alínea “a” da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo ainda, os termos dos Processos nº. 2021/816754.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor caSSiaNo fiGUEirEdo riBEiro, id. funcio-
nal nº. 57191005/3, ocupante do cargo de Economista, Gratificação de 
Tempo integral, no percentual de 60% (sessenta por cento), a contar de 
02/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 06 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 689500

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

FÉrias
.

Portaria Nº 073/2021 – cMG, de 06 de aGosto de 2021
o SUBcHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso 
de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes nos Processos nº 2021/802874, 
2021/837028, 2021/842961 e 2021/817137;
rESolVE:
I – Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao biê-
nio 2020/2021, aos militares: caP PM rG 35480 Heitor lobato Marques, 
Mf nº 57198332/3, 2º SGT PM rG 19981 francisco de lima cordeiro, 
Mf nº 5386659/3, cB PM rG 38144 Bruno david da Silva rocha, Mf nº 
57232737/2, cB PM rG 34660 israel Barbosa Braga, Mf nº 57199589/2, 

Sd PM rG 43259 luciano audai ferreira Pereira, Mf nº 6402188/3, no pe-
ríodo de 03/09 a 02/10/2021 e aos militares: 3º SGT PM rG 25513 clara 
Sueli da Silva Maia, Mf nº 5732387/3, cB PM rG 39757 robson fernandes 
furtado, Mf nº 4219922/2 e Sd PM rG 42001 ithatiele Viana Macieira, Mf 
nº 6401682/2, no período de 01 a 30/09/2021;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 06 dE aGoSTo dE 2021.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM rG 13827
Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 689312

Vice-GoVerNadoria do estado

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº 001/2021-GVG
contratante: GoVErNo do ESTado do Pará, por intermédio da VicE Go-
VERNADORIA, órgão da administração direta, com sede na Av. Dr. Freitas, 
2531, próximo à Av. Almirante Barroso - CEP: 66.087-812 – Belém – Pará 
– Brasil, inscrita no CNPJ sob o n° 03.760.025/0001-81.
contratado: claro S.a, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 40.432.544/0001-47, 
com sede À Rua Henri Dunant, nº 780 – Torres A e B – Santo Amaro, SP – 
Brasil, cEP: 04.709-110, fone (91) 98452-8585
objeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal 
(SMP) para atender ao Órgão da administração direta, quem seja a Vice-
Governadoria do Estado, em conformidade com as especificações, qualida-
de e condições gerais estabelecidas no Termo de referência
Justificativa: atender às demandas do órgão da Vice-Governadoria do Esta-
do, especialmente no que tange aos serviços de telefonia móvel e internet.
data da Vigência. 27/07/2021 à 26/07/2022.
dotação orçamentária: Unidade orçamentária 32.101/Unidade Gestora 
32.0101:
Programa: 04.122.1297.8338.0000;
ação: 186164
Plano interno: 412.000.8338c;
Elemento de despesa 33.90.39;
fonte do recurso 0101002156.
Valor estimado: r$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais).
27 de Julho de 2021.
carloS alBErTo da SilVa alcaNTara
ordENador dE dESPESaS GaB. VicE GoVErNador

Protocolo: 689360

FÉrias
.

Portaria Nº 101/2021-GVG  de 06 de aGosto 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 a servidora desta Vice-Go-
vernadoria, conforme abaixo relacionado:

NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
adriana Batista fonseca 02.06.2020 a 01.06.2021 08/09/2021 a 07/10/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
Carlos Alberto da Silva Alcântara
diretor Geral

Protocolo: 689502

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria nº 378/2021-PGe.G., de 05 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias a servidora, laura raquel do Nasci-
mento Monteiro, identidade funcional nº 5133866/6, no período de 08.09 
a 22.09.2021 e no período de 03.11 a 17.11.2021, referente ao período 
aquisitivo 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 689131
Portaria nº 377/2021-PGe.G., de 06 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 10 (dez) dias de férias a assessora, lorena costa Santos, id. 
funcional nº 54180576/2, no período de 21.09 a 30.09.2021, referente ao 
período aquisitivo 2019/2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 689161
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

Portaria
.

Portaria 106/2021-GaB/seac
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUla-
ÇÃO DA CIDADANIA – SEAC, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 8 de maio de 2020, e publicado no doE 
34.211, de 8 de maio de 2020;
CONSIDERANDO, a Portaria Nº 001 – GAB/SEAC, de 22/06/2020, publica-
da no doE 34.263, de 25/06/2020 e,
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, e o decreto Estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006,
rESolVE:
1. dESiGNar por um período de 1 (um) ano, a contar de 10/08/2021, os 
servidores abaixo relacionados para atuarem respectivamente como Mem-
bros da comissão Permanente de licitação nesta SEcrETaria ESTraTÉGi-
CA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC.

dadoS do SErVidor PErfil

NoME: Jorge luis Marques lopes
MaTrÍcUla: 8002339-3
cPf: 127.843.702-91

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, 
cEP: 66.087-812, Belém/Pa

PrESidENTE

NoME: Maycon Valente Pantoja
MaTrÍcUla: 55588215-3

cPf: 798.820.052-68
ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, 

cEP: 66.087-812, Belém/Pa

MEMBro da EQUiPE dE aPoio

NoME: Zacarias rodrigues da Silva
MaTrÍcUla: 3336573-6
cPf: 015.550.142-91

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, 
cEP: 66.087-812, Belém/Pa

MEMBro da EQUiPE dE aPoio

NoME: Mario abraham azancot Gomes
MaTrÍcUla: 5897145-3
cPf: 015.501.722-55

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, 
cEP: 66.087-812, Belém/Pa

 

MEMBro da EQUiPE dE aPoio

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTra-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário, 09 de agosto de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS caMPoS
Secretário Adjunto – SEAC

Protocolo: 689627

diÁria
.

Portaria 105/2021-GaB/seac
Belém Pa, 06 de agosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a Portaria nº 001/2020 – GAB/SEAC, de 22/06/2020, pu-
blicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/836739
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 6,5 (seis e meia) diárias no período de 
01/08/2021 a 07/08/2021, a serviço aos Municípios de capanema e Peixe
-Boi no Estado do Pará, com o objetivo de darem apoio na ação cidadania 
Por Todo Pará, em execução naqueles Municípios.

MaTrÍcUla NoME do SErVidor cPf

5890870-3 carloS VicTor SoUZa SilVa 729.082.892-53

55587316-2 KEllY dE SoUZa MENdES 451.175.192-72

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 06 de agosto de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 689585

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 163 de 06 de aGosto de 2021
a 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 2021/195573;
rESolVE: art. 1º - designar o servidor lEaNdro HENriQUE coSTa 
BarroS, identidade funcional nº 5906283/2, Técnico em gestão de in-
fraestrutura, para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 
14/2021, celebrado entre a fundação ParáPaZ e P E carNEiro coMÉr-
cio E SErViÇoS lTda, cNPJ Nº nº. 40.446.339/0001-30, aquisição de 
equipamentos e materiais, para aquisição de equipamentos e materiais, 
para realização de uma EScola E UNidadE dE ProdUÇÃo EM corTE E 
coSTUra, destinada à mulheres de baixa renda, a partir da parceria entre 
a Secretaria Estratégica de articulação da cidadania por meio da fundação 
PARÁPAZ com a Open Society Fundations – OSF, em conformidade com as 
especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de 
referência e no Edital.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pelo Suplente, servidor roBSoN dE caSTro SilVa, coordenador, 
identidade funcional: 57213878/2, ocupante do cargo de coordenador.
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 às disposições em contrário, em especial a PorTaria 
Nº 158 de 04 de agosto de 2021.
GaBiNETE do PrESidENTE, 06 dE aGoSTo dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 689451
Portaria Nº 164 de 06 de aGosto de 2021
a 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 2021/195573;
rESolVE: art. 1º - designar o servidor lEaNdro HENriQUE coSTa Bar-
roS, identidade funcional nº 5906283/2, Técnico em gestão de infraestru-
tura, para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 15/2021, 
celebrado entre a fundação ParáPaZ e PrEMiUM SErViÇoS E coMÉrcio 
lTda, cNPJ Nº . 05.593.369/0001-79, aquisição de equipamentos e mate-
riais, para aquisição de equipamentos e materiais, para realização de uma 
EScola E UNidadE dE ProdUÇÃo EM corTE E coSTUra, destinada à 
mulheres de baixa renda, a partir da parceria entre a Secretaria Estratégi-
ca de articulação da cidadania por meio da fundação ParáPaZ com a open 
Society Fundations – OSF, em conformidade com as especificações, quali-
dade e condições gerais estabelecidas no Termo de referência e no Edital.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pelo Suplente, servidor roBSoN dE caSTro SilVa, identidade 
funcional: 57213878/2, ocupante do cargo de coordenador.
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 às disposições em contrário, em especial a PorTaria 
Nº 159 de 04 de agosto de 2021.
GaBiNETE do PrESidENTE, 06 dE aGoSTo dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 689453

errata
.

errata do resUMo da Portaria Nº 160 de 05 de aGosto de 
2021, PUBLicada No d.o.e N° 34.661, PaG. 15 de 06.08.2021 – 
Protocolo: 688810.
onde se lê:

NoME idENTidadE fUN-
cioNal carGo PErÍodo aQUi-

SiTiVo GoZo

JoSE carloS PErEira ViaNa 5947153/ 1 SEcrETario dE di-
rEToria

19/02/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

oScar PiMENTEl raiol
 5947149/ 1 SEcrETario dE di-

rEToria
19/02/2019 01/09/2021 a 

30/09/2021

rariZa SoarES dE liMa
 5949041/ 1 coordENador dE 

NÚclEo rEGioNal 28/06/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021
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riTa MElo da SilVa PaNToJa
 5946530/ 2 coordENador dE 

NÚclEo rEGioNal 19/02/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

Socorro NaZarE SaNToS 
PErEira

 
5946809/ 1

coordENador dE 
NÚclEo dE PoliTicaS 

SociaiS
 

19/02/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

THaTiaNE coElHo liMa
 5946709/ 1

coordENador dE 
NÚclEo dE PoliTicaS 

SociaiS
 

19/02/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

Leia-se:

NoME idENTidadE fUN-
cioNal carGo PErÍodo aQUi-

SiTiVo GoZo

JoSE carloS PErEira ViaNa 5947153/ 1 SEcrETario dE di-
rEToria

19/02/2020
01/09/2021 

a 
30/09/2021

oScar PiMENTEl raiol
 5947149/ 1 SEcrETario dE di-

rEToria
19/02/2020

01/09/2021 
a 

30/09/2021

rariZa SoarES dE liMa
 5949041/ 1 coordENador dE 

NÚclEo rEGioNal 28/06/2020
01/09/2021 

a 
30/09/2021

riTa MElo da SilVa PaNToJa
 5946530/ 2 coordENador dE 

NÚclEo rEGioNal 19/02/2020
01/09/2021 

a 
30/09/2021

Socorro NaZarE SaNToS 
PErEira

 
5946809/ 1

coordENador dE 
NÚclEo dE PoliTicaS 

SociaiS
 

19/02/2020
01/09/2021 

a 
30/09/2021

THaTiaNE coElHo liMa
 5946709/ 1

coordENador dE 
NÚclEo dE PoliTicaS 

SociaiS
 

19/02/2020
01/09/2021 

a 
30/09/2021

Protocolo: 689415

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 751/2021-daF/sePLad, de 05 de aGosto de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/842680,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor HEldEr 
aood da SilVa id. funcional 54193877/1, ocupante do cargo de agente 
de Portaria / Gerente, lo tado na coordenadoria do Patrimônio Mobiliário 
– CPAM/DGP/SEPLAD, no período de 16 de setembro de 2021 a 30 de 
setembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 29 de setembro de 
2019 a 28 de setembro de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
*Portaria republicada por conter incorreções no doe nº. 34.661 de 
06/08/2021

Protocolo: 689259
Portaria Nº. 111/2021 - Gs/sePLad de 03 de aGosto de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/695953;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 01.07.2021, a PorTaria Nº 291/2020 de 
10.11.2020, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 34.403 de 12.11.2020, 
que formalizou a cessão a auditoria Geral do Estado, do servidor NiValdo 
da SilVa fErrEira, id. funcional nº 57192830/1, ocupante do cargo de 
Motorista.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
aGoSTo dE 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 689279

Portaria Nº 739/2021 – saGa/sePLad, de 03 de agosto de 2021
a SEcrETária adJUNTa dE ModErNiZaÇÃo E GESTÃo adMiNiSTraTi-
Va, designada através do decreto Governamental do dia 16 de junho de 
2020, publicado no doE nº 34,256 de 17 de junho de 2020 e, no uso das 
atribuições delegadas pela PorTaria Nº 02/2019 -GS-SEPlad, publicada 
no doE nº 34.316;
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, no decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no de-
creto Estadual n° 534 de 04 de fevereiro de 2020, e na lei Estadual 6.474, 
de 06 de agosto de 2002.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar, pelo período de 01 (um) ano, a contar de 03/08/2021, 
a servidora abaixo, para atuar como Pregoeira e Membro da Equipe de 
apoio, junto a Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SE-
Plad, nos Sistemas de Pregões
Eletrônicos que vierem a ser utilizados pelo Estado.

dadoS da SErVidora PErfil

Nome: Márcia MÔNica BENTES cHaVES
cPf: 125.505.822-68
Matrícula: 3213382/1

Endereço Comercial: Travessa do Chaco, nº 2350, CEP: 66093-542, Bairro: Marco – 
Belém-Pa

Telefone comercial: (91) 3194-1070

Pregoeiro e Equipe de apoio

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSYNElia TaVarES raiol
Secretária adjunta de Modernização e Gestão administrativa/SEPlad

Protocolo: 689547

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 004/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/337667
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
coNTraTado: fraNciSco EdUardo MarTiNS NUNES
ViGÊNcia: 22.07.2021 a 21.07.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 005/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/337667
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
coNTraTado: MarcElo alaN cardoSo
ViGÊNcia: 22.07.2021 a 21.07.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 007/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332366
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFRAESTRUTURA – ARQUITETURA
coNTraTado:NaTHaliE ScalZo frEiTaS
ViGÊNcia: 22.07.2021 a 21.07.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 008/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332365
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFRAESTRUTURA – ARQUITETURA
coNTraTado: alMir HErcUlaNo dE carValHo riBEiro
ViGÊNcia: 22.07.2021 a 21.07.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0010/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332365
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFRAESTRUTURA – ARQUITETURA
coNTraTado: oTaVio MoNTEiro MENdES
ViGÊNcia: 22.07.2021 a 21.07.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
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terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0011/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332365
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra-ENGENHaria ciVil
coNTraTado: JoSYNEY da SilVa SaNToS
ViGÊNcia: 22.07.2021 a 21.07.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0012/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332365
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra-ENGENHaria ciVil
coNTraTado:EliElSoN oliVEira dE SoUSa
ViGÊNcia: 22.07.2021 a 21.07.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0013/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332364
fUNÇÃo: TEcNico EM GESTÃo dE SEGUraNÇa do TraBalHo
coNTraTado: aNToNio alBErTo aVila BoTElHo
ViGÊNcia: 22.07.2021 a 21.07.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0014/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/337627
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – ADMINISTRAÇÃO
coNTraTado: EriKa SUEllEN da GaMa BarroS
ViGÊNcia: 22.07.2021 a 21.07.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0017/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332364
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
coNTraTado: clÍSTENES da SilVa VaScoNcEloS
ViGÊNcia: 22.07.2021 a 21.07.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0018/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332364
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
coNTraTado: carMEM lÚcia rodriGUES raMoS
ViGÊNcia: 05.08.2021 a 04.08.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0019/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332364
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
coNTraTada: MariNETE alVES da SilVa
ViGÊNcia: 05.08.2021 a 04.08.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0020/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332364
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
coNTraTado: EliSoN VicTor SoUZa TaVarES
ViGÊNcia: 19.08.2021 a 18.08.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 0021/2020 
de serVidor teMPorÁrio/ProrroGaÇÃo
Espécie: contrato Temporário de excepcional interesse público nos termos 
do disposto na lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.

coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
ProcESSo dE aUToriZaÇÃo: 2021/332366
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra-ENGENHaria ciVil
coNTraTado: roBSoN da SilVa fErNaNdES
ViGÊNcia: 19.08.2021 a 18.08.2022
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN

Protocolo: 689471
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 14/2020 – sePLad
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TRAÇÃO, com sede na Travessa do Chaco nº 2350 – Bairro do Marco, CEP: 
66.093-543, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: driVE a iNforMáTica lTda, sediada na Travessa Mariz 
e Barros, nº 2321, sala 104, Bairro Marco, cEP: 66080-471, Belém/Pa, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 00.677.870/0003-61.
Objeto do Aditivo: Acréscimo financeiro ao Contrato nº 014/2020-SEPLAD, no 
importe de r$ 365.235,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta 
e cinco reais), perfazendo o valor global do contrato em r$ 2.781.405,00 
(dois milhões, setecentos e oitenta e um mil quatrocentos e cinco reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – Operacionalização das Ações 
administrativas
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Valor: r$ 365.235,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
data de assinatura: 05/08/2021.
ordenadora: SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 689524

diÁria
.

Portaria Nº 753/2021-daF/sePLad, de 06 de aGosto de 2021.
a diretora de administração e finanças, no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, o Processo PaE nº 2021/845310, de 04.08.2021;
r E S o l V E:
I – Autorizar a servidora Claudia Nazaré Medeiros da Silva, Id. Funcional nº 
5127793/4, ocupante do cargo de Gerente a viajar para cametá e oeiras 
do Pará/Pa no período de 09 a 12.08.2021, para acompanhar trabalhos 
periciais junto a PGE. Para tanto será conduzida pelo servidor Manoel da 
Silva, id funcional nº 26018/1, ocupante do cargo de auxiliar de opera-
ções e Segurança, que fará o translado da mesma aquelas localidades, 
todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 
conforme solicitações de diárias.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 689381

Portaria Nº 225, de 6 de aGosto de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 1768, de 03/08/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
aNeXo a Portaria Nº 225, de 6 de aGosto de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fUNdEflor
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.883.680,04 1.883.680,04

contrato Global
ProViSÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 0,00 490.765,10 490.765,10
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despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 0,00 1.392.914,94 1.392.914,94
iTErPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 593.600,00 593.600,00

contrato Estimativo
 0661 0,00 0,00 0,00 593.600,00 593.600,00

GESTÃo
Enc. SEfa

inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 716.673,86 716.673,86
aumento de capital

 4101 0,00 0,00 0,00 716.673,86 716.673,86
iNfra-ESTrUTUra E 

TraNSPorTE
SEdoP

investimentos 0,00 0,00 0,00 1.020.094,01 1.020.094,01
obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 1.020.094,01 1.020.094,01
SETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 42.020.098,88 42.020.098,88
obras e instalações

 0124 0,00 0,00 0,00 42.020.098,88 42.020.098,88
PolÍTica Social

crS - Breves
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 62.420,10 62.420,10

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 62.420,10 62.420,10

crS - c. araguaia
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

crS - cametá
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 2.447,38 2.447,38

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 2.447,38 2.447,38

fES
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00

despesas ordinárias
 0103 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00

fUNEPi
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00

contrato Global
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEaSTEr
 0166 0,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 722.000,00 722.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 722.000,00 722.000,00

SEEl
investimentos 0,00 0,00 0,00 169.956,70 169.956,70

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 169.956,70 169.956,70

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 468.598,16 468.598,16

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 468.598,16 468.598,16

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2021
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

cultura 0,00 0,00 0,00 722.000,00 722.000,00
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 722.000,00 722.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 1.020.094,01 1.020.094,01

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 1.020.094,01 1.020.094,01

direitos Socioassis-
tenciais 0,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00

fUNEPi
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
SEaSTEr

 0166 0,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 716.673,86 716.673,86

Enc. SEfa
 4101 0,00 0,00 0,00 716.673,86 716.673,86

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 638.554,86 638.554,86
SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 638.554,86 638.554,86
infraestrutura e 

logística 0,00 0,00 0,00 42.020.098,88 42.020.098,88

SETraN
 0124 0,00 0,00 0,00 42.020.098,88 42.020.098,88

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 0,00 0,00 2.477.280,04 2.477.280,04

fUNdEflor
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 0,00 1.883.680,04 1.883.680,04
iTErPa

 0661 0,00 0,00 0,00 593.600,00 593.600,00
Saúde 0,00 0,00 0,00 894.867,48 894.867,48

crS - Breves
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 62.420,10 62.420,10

crS - c. araguaia
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

crS - cametá
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 2.447,38 2.447,38

fES
 0103 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 2.380.648,87 2.380.648,87

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 42.020.098,88 42.020.098,88

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 0,00 144.867,48 144.867,48

0166 - recursos do Tesouro 
Vinculados ao fundo Estadual 

da Pessoa idosa
0,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00

0656 - fundo Estadual de 
desenvolvimento florestal 0,00 0,00 0,00 1.883.680,04 1.883.680,04

0661 - Recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 593.600,00 593.600,00

4101 - recursos de contra-
partida de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 716.673,86 716.673,86

ToTal 0,00 0,00 0,00 48.999.569,13 48.999.569,13
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Portaria Nº 226, de 06/08/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 22.970.947,00 (Vinte e dois Milhões, Novecentos e Setenta 
Mil, Novecentos e Quarenta e Sete reais), na(s) dotação(ões) da(s) na-
tureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme 
o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da 
forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030215077684 - fES 0349 335043 6.970.947,00

901011030215078878 - fES 0149 339039 16.000.000,00

ToTal 22.970.947,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030215077684 - fES 0349 339039 6.970.947,00

901011030215078878 - fES 0149 334181 16.000.000,00

ToTal 22.970.947,00

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

Protocolo: 689659

Portaria Nº 754/2021-daF/sePLad, de 06 de aGosto de 2021.
a diretora de administração e finanças, no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – CCG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE                              nº 34.452 de 06/01/2021 
e as delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, 
coNSidEraNdo, ainda, o Processo PaE nº 2021/859794, de 06.08.2021;
r E S o l V E:
I – Autorizar os servidores LUIZ FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA E 
SoUZa, id. funcional nº 57209684/1, ocupante do cargo de Técnico em 
informática de reg. Merc.cl.a, ricardo NUNES da SilVa, id. funcional 
nº 5112460/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública e, lUaNa 
TaVEra doS SaNToS lEiTE, id. funcional nº 5954771/2, ocupante do 
cargo de Coordenador,  a viajarem para o município de Salinópolis/PA, em 
visita técnica para verificação do local onde será realizado o II Workshop de 
Planejamento. Para tanto, serão conduzidos pelo servidor WalTEr roGE-
rio MarQUES dE SoUZa, id funcional                                                  nº 
57191419/1, ocupante do cargo de Motorista, que fará o translado dos 
mesmos àquela Municipalidade, todos lotados na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
aGoSTo dE 2021. 
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 689669

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad) ProcUradoria GeraL do 
estado do ParÁ – PGe

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 
carGos de NÍVeL MÉdio e sUPerior

coNcUrso PÚBLico c-209
editaL Nº 01/sePLad/PGe, de 06 de aGosto de 2021

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
– sePLad e a ProcUradoria GeraL do estado do ParÁ (PGe), 
no uso de suas atribuições legais, torNaM PÚBLica a realização do 
concurso Público c-209 destinado ao provimento de vagas em cargos 
efetivos de nível médio e superior, e à formação de cadastro de re-
serva da PGe, mediante as condições estabelecidas neste edital.
1. das NorMas aPLicÁVeis 
1.1) constituição 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 6.813/2006 (Quadro Per-

manente de Pessoal de apoio da Procuradoria-Geral do Estado), decreto 
n.º 1.395/2021 (Homologa o regimento interno da Procuradoria Geral do 
Estado) e suas alterações e demais normas pertinentes.
2. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
2.1) o concurso público será regulado pelas normas contidas no presente 
edital e seus anexos, além da legislação citada no preâmbulo, e será exe-
cutado pela Fundação cetaP. 
2.2) o acompanhamento e a supervisão de todo o processo de seleção 
pública, bem como as deliberações que se fizerem necessárias objetivando 
o regular desenvolvimento do certame, serão feitos pela comissão do con-
curso, designada mediante Portaria nº 097 de 07 de julho de 2021, publi-
cada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.631 de 08 de julho de 2021. 
2.3) o concurso público destina-se a selecionar candidatos visando ao pre-
enchimento do número total de 36 (trinta e seis) vagas para provimento 
imediato de cargo efetivo e formação de cadastro de reserva no quadro 
de servidores da PGE, conforme previsto no item 4 deste edital.
2.4) o concurso público compreenderá a realização das seguintes etapas, 
conforme a seguir:
a) 1ª etapa: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) 2ª etapa: Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e
c) 3ª etapa: Prova de títulos, de caráter meramente classificatório.
2.5) as provas referentes ao concurso público serão aplicadas na cidade 
de Belém (Pa).
2.6) os candidatos nomeados estarão sujeitos ao regime Jurídico Único 
do estado do Pará, instituído pela lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janei-
ro de 1994 e às normas internas da PGe.
2.7) As nomeações estão condicionadas à ordem final de classificação dos 
candidatos aprovados nas etapas do concurso público, à necessidade de 
serviço e à disponibilidade orçamentária-financeira do estado do Pará, 
durante o prazo de validade do concurso, qual seja 2 (dois) anos, a contar 
da data de publicação da homologação do certame, podendo ser prorroga-
do por igual período, a critério da PGe.
2.8)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.
2.9) fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I – Conteúdo Programático;
b) ANEXO II – Cronograma Completo;
c) ANEXO III – Informações dos Cargos;
d) ANEXO IV – Solicitação de Atendimento Especial.
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 da fun-
dação CETAP (https://www.fundacaocetap.com.br).
2.11)O candidato ficará responsável por todas as despesas decorrentes de 
sua participação nas 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 ao editaL
3.1) É facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação de impugnação 
ao presente edital e(ou) eventuais retificações, a partir da sua publicação 
no Diário Oficial do Estado até o dia 11 de agosto de 2021.
3.2) o pedido de impugnação deverá ser protocolado na central de aten-
dimento ao candidato da Fundação cetaP (cac-Fundação cetaP) 
av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, cEP: 66.010-000, centro, Be-
lém/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.fundacaocetap.com.br, fa-
zendo o login, clicando no botão “impugnação contra o Edital de abertura” 
e preenchendo eletronicamente o formulário próprio.
3.3) os eventuais pedidos de impugnação serão analisados e julgados pela 
comissão do concurso e pela Fundação cetaP.
3.4) ao término da apreciação das solicitações de impugnação de que trata 
o subitem anterior, a Fundação cetaP divulgará em seu sítio eletrônico, 
endereço https://www.fundacaocetap.com.br, relatório contendo a 
análise e o julgamento dos eventuais pedidos de impugnação.
3.5)Não caberá, sob hipótese alguma, recurso administrativo sobre o re-
sultado do julgamento dos pedidos de impugnação.
4. das VaGas
4.1) O número de vagas a serem preenchidas após o resultado final será 
de 36 (trinta e seis) vagas para provimento imediato de cargo efetivo e 
formação de cadastro de reserva, conforme tabela abaixo:  

carGo VaGaS aMPla coNcorrÊNcia VaGaS Pcd ToTal dE 
VaGaS

NÍVEl MÉdio
aSSiSTENTE dE ProcUradoria 4 1 5 +cr

aSSiSTENTE dE ProcUradoria - iNforMáTica 5 1 6 +cr
ASSISTENTE DE PROCURADORIA – CONTABILIDADE 1 - 1 +cr

NÍVeL sUPerior
TÉcNico dE ProcUradoria:

adMiNiSTraÇÃo 1 - 1 +cr
BiBlioTEcoNoMia 1 - 1 +cr

ciÊNciaS coNTáBEiS 3 - 3 +cr

dirEiTo 13 1 14 +cr
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iNforMáTica 3 - 3 +cr
MaTEMáTica/ESTaTÍSTica/EcoNoMia 1 - 1 +cr

TÉcNico EM GESTÃo dE ProcUradoria 1 - 1 +cr
totaL GeraL 33 3 36 +cr

4.2) o cadastro de reserva está limitado a 05 (cinco) vezes o 
quantitativo de vagas estabelecidas para provimento imediato.
4.3)     as informações referentes às atribuições, Nível de Escolaridade, 
requisitos para investidura no cargo, Vencimento, carga Horária e Quan-
tidade de Vagas estão dispostas no Anexo III – Informações dos Cargos 
do presente Edital. 
4.4)os candidatos aprovados devem estar disponíveis para a lotação ime-
diata de acordo com a necessidade dos órgãos, respeitando o interesse da 
administração Pública.
5. dos reQUisitos Para iNVestidUra No carGo
5.1)o candidato aprovado no presente concurso Público deverá atender, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos para a investidura no cargo:
a) ter sido aprovado e classificado no concurso público, dentro do número 
de vagas;
b) 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;
c) ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos, na data da 
posse;
d) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e, no caso de candidato 
do sexo masculino, das obrigações militares;
e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
f) apresentar, no momento da posse, os documentos comprobatórios dos 
requisitos exigidos para o exercício do cargo constantes no Anexo III – In-
formações dos cargos deste edital, bem como outros documentos que se 
fizerem necessários;
g) apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio, na 
forma do decreto Estadual nº 1.712, de 12 de julho de 2021;
h) apresentar declaração de que não acumula cargo, emprego ou função 
pública, ou proventos de inatividade; ressalvadas as possibilidades de acu-
mulação lícita previstas no inciso XVi do art. 37 da constituição federal e 
no decreto Estadual  nº 1.950, de 28 de dezembro de 2017;
i) ser considerado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo no 
exame médico pré-admissional, realizado pela perícia médica oficial, de-
vendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais, os quais 
correrão às suas expensas;
j)não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público por 
qualquer órgão público ou entidade, da esfera federal, estadual ou muni-
cipal;
6. da iNscriÇÃo No coNcUrso PÚBLico
6.1) o valor da taxa de inscrição será de r$ 48,00 (quarenta e oito reais) 
para o nível médio e r$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove 
centavos) para o nível superior.
6.2) as inscrições serão feitas exclusivamente via internet no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, no período entre 8h 
(oito horas) do dia 17 de agosto de 2021 e 23h e 59 min (vinte e 
três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 13 de outubro de 
2021.
6.2.1) a fundação cETaP, Procuradoria Geral do Estado do Para (PGE) e 
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração (SEPlad) não 
se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet 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).
6.2.2.1) o candidato que não cumprir a determinação prevista no subitem 
6.2.2 do presente edital poderá ter o seu pagamento não reconhecido, 
sendo cancelada a inscrição.
6.3) o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até às 
23h59min do dia 14 de outubro 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 pela fundação cETaP.
6.3.2) o daE gerado pelo Sistema Eletrônico de inscrições da fundação 
cETaP terá vencimento datado para os dois dias subsequentes à data em 
que foi gerado, exceto os daE’s que forem gerados no último dia de ins-
crição.
6.3.2.1) o daE gerado no último dia de inscrição, mesmo que reimpresso, 
terá como data de vencimento o primeiro dia útil posterior ao último dia 
de inscrição. 
6.3.3) Após o vencimento do DAE, o título não poderá ser utilizado para pa-
gamento da inscrição podendo, porém, ser reimpresso através do Sistema 

Eletrônico de inscrições da fundação cETaP que irá gerar novo daE com 
nova data de vencimento, observando as mesmas condições do subitem 
6.3.2 deste Edital. 
6.3.4) O pagamento da taxa de inscrição após o prazo previsto no presente 
edital, a realização de qualquer modalidade de pagamento que não seja 
pela quitação do daE e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado 
neste Edital implicam o cancelamento da inscrição. 
6.3.5) Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de ins-
crição, comprovante de agendamento bancário. 
6.3.6)  Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em 
caixa eletrônico, por meio de cartão de crédito, via postal, fac-símile (fax), 
transferência ou depósito em conta corrente, DOC/TED, ordem de paga-
mento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
6.3.7)  Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agên-
cias bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá ante-
cipar o pagamento do daE ou realizá-lo por outro meio válido, devendo ser 
respeitado o prazo limite determinado neste Edital. 
6.3.8)  o candidato deverá conferir os dados do daE referente à taxa de 
inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a não conferência dos 
respectivos dados, bem como o pagamento de daE falso. a não observa-
ção destas orientações por parte do candidato poderá ocasionar a sua não 
participação no certame. 
6.3.9)  Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter 
em segurança o daE devidamente autenticado e/ou o comprovante de 
pagamento, que deverá ser conservado até a data de realização da Prova 
objetiva e da Prova discursiva. 
6.4)  o candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um 
cargo de nível médio e a um cargo de nível superior. 
6.4.1)  caso o candidato realize mais de uma inscrição para cargos que 
exijam o mesmo grau de escolaridade, será considerada como oficial ape-
nas a mais recente, considerando a data, hora, minuto e segundo do pre-
enchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de inscrições da fundação 
cETaP.
6.5) antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital 
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
6.5.1)  o candidato é responsável pela veracidade dos dados cadastrais 
informados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
6.5.2)  É vedada a inscrição condicional, fora do prazo previsto de inscri-
ções estipulado no presente edital e no Anexo II – Cronograma Completo 
6.5.3)  Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de cadastro 
de Pessoa física (cPf) do candidato, emitido pelo Ministério da fazenda.
6.5.4)  as informações prestadas na inscrição serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, dispondo a fundação cETaP do direito de excluir do 
concurso público aquele que não preencher o formulário de forma com-
pleta.
6.5.4.1) o candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma com-
pleta o campo referente a nome, endereço, telefone e e-mail, bem como 
deverá informar o cEP correspondente à sua residência.
6.5.5)  o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será de-
volvido, salvo nas condições legalmente previstas.
6.5.5.1) No caso de o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com 
cheque bancário que, porventura, venha a ser devolvido, por qualquer mo-
tivo, a fundação cETaP reserva-se o direito de tomar as medidas legais 
cabíveis, não efetivando a inscrição.
6.5.5.2) É vedada ao candidato a transferência para terceiros do valor pago 
da taxa de inscrição.
6.5.6)  o candidato deverá declarar, no formulário de inscrição, que tem 
ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar, por ocasião da 
posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o res-
pectivo cargo, conforme o disposto no item 5 deste edital e no Anexo III – 
informações dos cargos, sob pena de impedimento ao ato de investidura.
6.5.7)  a não integralização dos procedimentos de inscrição implica a de-
sistência do candidato.
6.5.8)  o candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscri-
ção, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos moldes es-
tabelecidos neste edital, será automaticamente considerada não efetivada 
pela fundação cETaP.
6.5.9) o candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência 
quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em listagens e re-
sultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de 
nascimento, notas e desempenho nas provas e etapas, entre outros, tendo 
em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da 
publicidade dos atos atinentes ao concurso público.
6.5.10) Os candidatos ficam cientes, também, de que tais informações 
poderão 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:
a)  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; e (ou)
b) a pessoa com deficiência, de acordo com o item 8 deste edital, que 
terá direito à isenção da taxa de inscrição nos termos da lei Estadual nº. 
6.988/2007.
7.2) os candidatos inscritos no cadÚnico deverão: 
a)  Solicitar a isenção da Taxa de inscrição, selecionando o “Tipo de So-
licitação”, “Candidato Hipossuficiente” e preencher os dados requeridos, 
indicando o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico, 
tudo isso disponibilizado no formulário Eletrônico de inscrição no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 
b)  Preencher e entregar/enviar a “declaração de que atende à condição 
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de ser membro de família de baixa renda” (ver modelo disponível na pági-
na de acompanhamento do concurso público https://www.fundacaocetap.
com.br), nos termos do decreto federal n.º 6.135, de 26 de junho de 
2007, devidamente preenchida
c)  Entregar/enviar cópia do documento de identidade (ver subitem 12.4).
7.3) Os candidatos com deficiência deverão:
a)  Solicitar a isenção da Taxa de inscrição, selecionando o “Tipo de So-
licitação”, “Candidato com Deficiência” e preencher os dados requeridos, 
tudo isso disponibilizado no formulário Eletrônico de inscrição no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 
b)  Preencher e entregar/enviar o Requerimento específico (ver modelo 
disponível na página de acompanhamento do concurso público http://
www.fundacaocetap.com.br) acompanhado de Laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao códi-
go correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência; ou, alternativamente, Requerimento 
específico acompanhado de carteira/declaração de cadastramento na(s) 
instituição(ões) à(s) qual(is) pertence 
c)  Entregar/enviar cópia do documento de identidade (ver subitem 12.4).
7.4) Para o protocolo de entrega e/ou envio do requerimento de isenção 
da taxa de inscrição juntamente com os documentos respectivos previstos 
nos subitens 7.2 e 7.3 do presente edital, o candidato poderá utilizar-se de 
um dos meios a seguir descritos:
a)  presencial: dirigir-se à cac-Fundação cetaP (ver item 20) e proto-
colar a documentação indicada nos subitens 7.2 ou 7.3 do presente edital. 
O candidato poderá apresentar cópia simples acompanhada do documento 
original para verificação; ou
b)  via postal: envio da documentação indicada nos subitens 7.2 e/ou 7.3 
do presente edital, em cópia autenticada, via SEDEX ou Carta Registrada 
com aviso de recebimento, para a sede da fundação cETaP em Belém/Pa 
(ver endereço no item 20 deste Edital); ou
c)  via internet: por upload da documentação indicada nos subitens 7.2 e/
ou 7.3 do presente edital em formato Pdf, PNG ou JPG, no tamanho máxi-
mo de 2MB, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br.
7.5)  os requerimentos de isenção da taxa de inscrição e documentação 
respectiva deverão ser protocolados/enviados, impreterivelmente, entre 
os dias 17 e 19 de agosto de 2021. os requerimentos e/ou documentos 
protocolados/enviados após esse período não serão conhecidos.
7.5.1) Para requerimentos e documentos protocolados de forma presen-
cial, o candidato deve protocolar nos dias 17 e 19 de agosto de 2021, 
entre os horários de 8h e 18h.
7.5.2) Para requerimentos e documentos enviados via postal, valerá a data 
da postagem.
7.5.3)  requerimentos e documentos enviados via internet, deverão reali-
zar o upload entre as 8h do dia 12 até às 23he59min do dia 13 de agosto 
de 2021.
7.6)  O deferimento do Requerimento de isenção da taxa de inscrição ficará 
condicionado à comprovação da condição de inscrito ativo no cadÚnico e/
ou à comprovação da deficiência, bem como pelo encaminhamento da do-
cumentação especificada nos subitens 7.2 e 7.3 do presente edital.
7.7)  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.
7.8) 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 da Fun-
dação cetaP, conforme o caso.
7.9)  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.
7.10)  Não será permitido, após o período de solicitação de isenção de taxa 
de inscrição, complementação da documentação, bem como solicitação de 
revisão.
7.11)  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.
7.11.1) Nos casos previstos no subitem 7.7 do presente edital, o candidato 
terá sua situação informada à autoridade policial competente para as pro-
vidências cabíveis.
7.12) Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) estiver inscrito/a no cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
federal há menos de 45 dias;
d) estiver com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses;
e) os dados informados no cadastro do site da fundação 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 a forma de envio, o prazo e os horários estabelecidos no 
Anexo II – Cronograma Completo deste Edital;
i)  não possuir condição contemplada no subitem 7.1 do presente edital;
j)  pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos nos subitens 
7.2 e 7.3 deste edital.
7.13)  Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de 
inscrição via fax, via correio eletrônico ou qualquer outro meio que não os 
informados neste edital.

7.14)  a entrega da documentação exigida será de responsabilidade exclu-
siva do candidato, a fundação cETaP não se responsabilizará por qualquer 
tipo de extravio que impeça a chegada completa ou incompleta da referida 
documentação.
7.15)  a simples entrega da documentação não garante ao interessado a 
isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise 
por parte da fundação cETaP nos termos das regras previstas neste Edital. 
os documentos listados nos subitens 7.2 e/ou 7.3 apresentados não serão 
devolvidos. 
7.16)  o não-cumprimento das diretrizes previstas sobre a isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição, a falta ou inconformidade de alguma docu-
mentação e/ou informação, ou a solicitação apresentada fora do período 
fixado implicará indeferimento do referido pedido.
7.17)  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://www.funda-
caocetap.com.br, na data provável de 13 de setembro de 2021, a 
relação Preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição 
deferidas e indeferidas.
7.18)  caberá recurso contra a relação Preliminar das solicitações de 
isenção da taxa de inscrição deferidas e indeferidas, 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.
7.19)  ao término da apreciação dos recursos contra a relação Prelimi-
nar das solicitações de isenção da taxa de inscrição deferidas e 
indeferidas, será publicada no Diário Oficial do Estado do Pará e divulga-
do no endereço eletrônico http://ww.fundacaocetap.com.br, na data 
provável de 20 de setembro de 2021, a Relação Definitiva das So-
licitações de isenção da taxa de inscrição deferidas e indeferidas.
8. das VaGas reserVadas Às Pessoas coM deFiciÊNcia
8.1)  Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) 
das vagas destinadas a cada cargo, desde que a deficiência seja compa-
tível com as atribuições do cargo. as disposições deste Edital, referentes 
às pessoas com deficiência, são correspondentes às da Lei nº 7.853/1989 
e às do decreto nº 3.298/1999, alterado pelo decreto nº 5.296/2004, da 
lei nº 12.764/2012 regulamentada pelo decreto nº 8.368/2014, da lei 
federal nº 13.146/2015.
8.1.1)  caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 8.1 deste 
edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primei-
ro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas por cargo, nos termos do artigo 15, parágrafo 
único, da lei nº 5.810/1994.
8.1.2) Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com 
deficiência nos cargos com quantidade de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
8.2)  A pessoa com deficiência participará do concurso público em igualda-
de de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo 
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local 
de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas, de acordo com o 
previsto no presente Edital.
8.3)  São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º 
do decreto federal n° 3.298/1999, alterado pelo decreto n° 5.296/2004, 
nos termos da lei nº 7.853/1989, lei federal nº 12.764/2012 e da lei 
federal nº 13.146/2015 as que se enquadram nas categorias de i a V a 
seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tri-
bunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, 
em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:
i - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais seg-
mentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função físi-
ca, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cere-
bral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o de-
sempenho de funções;
ii - deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 
e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 
500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
iii - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do cam-
po visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores;
iV - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente in-
ferior à média, com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recur-
sos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e 
trabalho; e
V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
8.3.1)  a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pes-
soa com deficiência, para todos os efeitos legais, conforme Lei Federal nº 
12.764/2012.
8.4)  O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, se 
aprovado e classificado no presente concurso público, terá seu nome publi-
cado em lista à parte e, caso obtenha a classificação necessária, figurará 
também na lista de classificação geral.
8.5)  As vagas definidas no subitem 8.1 deste edital que não forem provi-
das por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação na perícia 
médica ou no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem de classificação do cargo.
8.6)  O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade 
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de condições com os demais candidatos, com exceção dos requerimentos 
deferidos nos termos do item 9. 
8.7)  As atividades dos cargos não serão modificadas para se adaptarem 
à(às) condição(ões) especial(is) dos candidatos com deficiência.
8.8)  o candidato que queira concorrer às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico de 
inscrição e, ainda, enviar no período de 17 de agosto de 2021 a 14 de 
outubro de 2021, via SEdEX ou carta registrada com aviso de recebi-
mento (com data de postagem até o último dia do período de envio/entre-
ga da documentação) para o cac da fundação cETaP em Belém/Pa (ver 
endereço no item 20 deste Edital), oU via upload, por meio de link espe-
cífico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.
br , oU entregar, pessoalmente, no cac da fundação cETaP no Município 
de Belém/Pa (ver endereço no item 20 deste Edital), o seguinte documen-
to comprobatório: Laudo Médico legível atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como, a provável causa 
da deficiência, emitido com data dos últimos 12 (doze) meses anteriores 
à data de publicação deste Edital. deve, ainda, conter a assinatura e o 
carimbo do médico com o número de sua inscrição no conselho regional 
de Medicina (crM).
8.8.1)  Somente serão aceitos documentos enviados via upload no formato 
Pdf, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB.
8.8.2) A documentação comprobatória da pessoa com deficiência que for 
enviada ou entregue pessoalmente, deverá ser acondicionada em envelo-
pe tamanho a4, devidamente lacrado e etiquetado, conforme o modelo a 
seguir:

soLicitaÇÃo Para coNcorrer Às VaGas reserVadas Às Pessoas coM deFiciÊNcia
coNcUrSo PÚBlico c-209

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ – PGE
Nome completo do candidato

cPf do candidato

8.9) O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar 
essa condição, ou, ainda, mesmo tendo indicado tal condição no formulário 
Eletrônico de inscrição e não enviar via SEdEX ou carta registrada, via 
upload ou entregar, pessoalmente, o documento comprobatório tratado no 
subitem 8.8 deste Edital, não concorrerá às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência e terá indeferido qualquer recurso em favor de sua situa-
ção, concorrendo às demais vagas para ampla concorrência.
8.10)  Não será permitida, após o envio ou entrega da documentação com-
probatória para a Solicitação para concorrer às vagas reservadas às pes-
soas com deficiência, a complementação da mesma, ainda que em período 
de recurso.
8.11) O Laudo Médico (original, cópia autenticada em cartório ou cópia 
simples acompanhada do original para fins de conferência no CAC) terá 
validade somente para este Concurso Público e para esta finalidade de 
solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, 
e não será devolvido.
8.12) a exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade 
do candidato, motivo pelo qual não haverá qualquer verificação de regu-
laridade do envelope no momento da entrega, apenas, quando preciso e 
solicitado, a conferência da cópia simples com o original.
8.13)  a publicação do resultado final do concurso será divulgada através 
de duas listas, a primeira contendo a classificação de todos os candidatos, 
inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda somente a classifica-
ção dos candidatos com deficiência.
8.14)  O candidato com deficiência aprovado no presente concurso será 
submetido à avaliação realizada por equipe multiprofissional da Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração (SEPlad) e da Procuradoria 
Geral do Estado do Pará (PGE).
8.15)  Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argui-
da para justificar a concessão de aposentadoria.
9. da soLicitaÇÃo de ateNdiMeNto esPeciaL
9.1) 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 14 de outubro de 2021, via SEdEX ou carta 
registrada (com data de postagem até o último dia do período de envio 
da documentação), para a sede da fundação cETaP em Belém/Pa (ver 
endereço no item 20 deste Edital) oU via upload, por meio de link especí-
fico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br 
, oU entregar, pessoalmente, no cac da fundação cETaP no Município de 
Belém/Pa (ver endereço no item 20 deste Edital), a Solicitação de atendi-
mento Especial acompanhada de laudo Médico emitido com data dos últi-
mos 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). 
o laudo Médico 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.
9.1.1)  As condições específicas disponíveis para realização das provas 
são: prova em braille, prova ampliada (fontes 14, 16 ou 28), fiscal ledor, 
intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 
1 (uma) hora para realização das provas. O candidato com deficiência, que 
necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê
-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da 
área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 4 do Decreto n.o  
9.508/2018.

9.1.2)  caso o candidato opte pelo envio via upload, somente serão aceitos 
documentos no formato Pdf, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB.
9.1.3)   a inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de aten-
dimento especial implicará em seu não atendimento.
9.2) o laudo médico referido no subitem 9.1 deste edital não será devol-
vido.
9.3)  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.
9.3.1)   a candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um 
acompanhante maior de idade, sob pena de ser impedida de realizar as 
provas. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em 
sala reservada para amamentação. durante a amamentação, é vedada a 
comunicação da lactante com o acompanhante.
9.3.2)   ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos obje-
tos e equipamentos descritos nos subitens 12.9, 13.11 e 13.12 deste Edital 
durante a realização do certame.
9.3.3)  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.
9.3.4)  o tempo despendido pela amamentação será compensado durante 
a realização da prova em igual período.
9.3.5)  o lactente deverá ter até 6 (seis) meses de vida.
9.4)      ficam assegurados às pessoas transexuais, transgêneros e traves-
tis os direitos à identificação por meio do seu nome social e à escolha de 
tratamento nominal. Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis 
e transexuais se reconhecem, bem como são identificadas por sua comu-
nidade e em seu meio social.
9.4.1) 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.
fundacaocetap.com.br, no período respectivo fixado no Anexo II – Crono-
grama completo deste Edital.
9.4.2) 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.
9.4.3)  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.
9.4.4) 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 identifica-
ção oficial com foto.
9.4.5) os documentos de que trata o subitem 9.4.4 devem conter todas 
as especificações citadas, serem legíveis para análise, sob pena de serem 
considerados documentos inválidos para comprovação do atendimento.
9.4.6) 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.
9.4.7) 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.
9.4.8) o candidato que solicitou o atendimento pelo NoME Social terá o 
seu pedido indeferido quando:
a)  não anexar os documentos relacionados no subitem 9.4.4 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.
9.4.9) Não serão aceitas outras formas de Solicitação de atendimento pelo 
Nome Social, tais como: via postal, telefone ou fax.
9.4.10) 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 12.4 do presente edital.
9.4.11) a Fundação cetaP reserva-se o direito de exigir, a qualquer tem-
po, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação do aten-
dimento declarado.
9.5)  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 9.1 do presente Edital.
9.6)  o candidato que por convicção religiosa necessitar realizar a prova 
objetiva e a prova discursiva após horário impeditivo, deverá protocolar 
requerimento indicando a sua condição, solicitando o atendimento espe-
cial. Nesse caso, será reservada sala especial para aguardar o término do 
horário impeditivo.
9.7)  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.
9.7.1)  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.
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9.7.2)  a Polícia civil do estado do Pará, em conjunto com a Funda-
ção 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 9.1 do presente edital) e justificado.
9.8)  Todas as solicitações de atendimento especial serão atendidas segun-
do os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
9.9)  ao término da apreciação dos requerimentos de solicitações de aten-
dimento especial e dos respectivos documentos, será publicada no diário 
Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço  eletrônico https://
www.fundacaocetap.com.br, na data provável de 22 de outubro de 
2021, a relação Preliminar de solicitações de atendimento espe-
cial deferidos e indeferidos.
9.10)  caberá recurso contra a relação Preliminar de solicitações de 
atendimento especial deferidos e indeferidos, 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.
9.11)  ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a rela-
ção Preliminar de solicitações de atendimento especial deferidos 
e indeferidos, será publicada no Diário Oficial do Estado do Pará e divul-
gado no endereço eletrônico http://www.fundacaocetap.com.br, na 
data provável de 28 de outubro de 2021, a Relação Definitiva de 
solicitações de atendimento especial deferidos e indeferidos para 
realização da prova.
10. da coNFirMaÇÃo das iNscriÇÕes No coNcUrso PÚBLico
10.1)  A confirmação das inscrições dar-se-á através da Lista Provisória 
de Candidatos Inscritos a ser publicada no Diário Oficial do Estado do Pará 
e divulgada no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
10.1.1) Na Lista Provisória de Candidatos Inscritos no Concurso Público, 
serão divulgadas, em ordem alfabética, as seguintes relações:
a) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas 
e indeferidas;
b) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para con-
correr às vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas e inde-
feridas;
c) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de aten-
dimento especial para a realização da Prova objetiva e da Prova discursiva 
deferidas e indeferidas.
10.2) O ato de Confirmação da Inscrição consiste na verificação, por parte 
do candidato, de seus dados     divulgados na Lista Provisória de Candida-
tos inscritos.
10.3) o candidato deverá recorrer em face das seguintes ocorrências na 
Lista Provisória de Candidatos Inscritos:
a) ausência do seu nome em qualquer uma das relações;
b) erro cadastral (nome completo, cPf e data de nascimento);
c) inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos com inscri-
ções indeferidas;
d) inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram 
suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com defici-
ência deferidas, em caso de não ser candidato com deficiência;
e) não inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que ti-
veram suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência, em caso de ser candidato com deficiência e ter realizado todo 
o procedimento de solicitação previsto neste Edital;
f) inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram 
suas solicitações de atendimento especial para a realização da Prova ob-
jetiva e da Prova discursiva deferidas, em caso do candidato não possuir 
necessidade de atendimento especial;
g) não inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tive-
ram suas solicitações de atendimento especial para a realização da Prova 
objetiva e da Prova discursiva deferidas, em caso do candidato possuir 
necessidade de atendimento especial e ter realizado todo o procedimento 
de solicitação previsto neste Edital;
h) não inclusão de seu NOME SOCIAL na Relação Provisória de candidatos 
que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas, em caso de ter realiza-
do todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital.
10.4) Em quaisquer dos casos previstos no subitem 10.3 deste Edital, o 
candidato deverá interpor recurso, no prazo de 02 dias úteis, observando 
o período determinado para a Confirmação das Inscrições no Anexo II – 
cronograma completo deste Edital.
10.5) O candidato que confirmar a presença de seu nome na Lista Provi-
sória de Candidatos Inscritos e verificar que todos os seus dados encon-
tram-se de forma correta terá sua inscrição confirmada e deverá aguardar 
a publicação do Edital de Homologação das inscrições e de divulgação dos 
locais e Horários da Prova objetiva e da Prova discursiva.
10.6) os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, 
sendo considerada para tanto a data de recebimento do recurso interposto 
via internet.
10.7) Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de 
seus dados na Lista Provisória de Candidatos Inscritos, a qual passará a ser 
oficial e imutável àqueles que não interponham qualquer tipo de recurso no 
prazo previamente estabelecido.
10.7.1) Tornam-se sem efeito os recursos interpostos após o período pre-
visto neste Edital, sendo os mesmos indeferidos sem análise do mérito. 
10.8) Será divulgado, após análise e julgamento dos recursos interpostos 
nos termos e condições dos itens 06 e 19 deste Edital, o Edital de Homolo-
gação das inscrições e divulgação dos locais e Horários da Prova objetiva 
e da Prova discursiva.
10.9) O candidato que verificar, na Lista Provisória de Candidatos Inscritos, 
quaisquer das ocorrências previstas no subitem 10.3 deste Edital e não 
recorrer poderá, dependendo da ocorrência verificada:

a)  ter a não efetivação de sua inscrição no concurso quando o seu nome 
não constar nas Relações Provisórias de candidatos com inscrições deferi-
das ou ainda constar na Relação Provisória de candidatos com inscrições 
indeferidas;
b) alterar o erro cadastral (nome completo, cPf, data de nascimento e 
opção de cargo) na ata de correção que lhe será disponibilizada no dia da 
realização da Prova objetiva e da Prova discursiva;
c) concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu 
nome estiver incluso na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas 
inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência 
deferidas, mesmo em caso de não ser candidato com deficiência, quando o 
candidato poderá ser eliminado do certame;
d) não concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando 
seu nome não estiver incluso na Relação Provisória de candidatos que ti-
veram suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência deferidas, em caso de ser candidato com deficiência e ter reali-
zado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital;
e) não receber atendimento especial quando seu nome não estiver incluso 
na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de aten-
dimento especial para a realização da Prova objetiva deferidas, em caso do 
candidato possuir necessidade de atendimento especial e ter realizado todo 
o procedimento de solicitação previsto neste Edital.
11.  da diVULGaÇÃo dos Locais e HorÁrios da ProVa oBJeti-
Va e da ProVa discUrsiVa
11.1) Será divulgado, no Diário Oficial do Estado do Pará e no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, o Edital de Homologa-
ção das inscrições e de divulgação dos locais e Horários da Prova objetiva 
e da Prova discursiva.
11.2) a fundação cETaP não enviará telegramas e nem informará por 
telefone, fax ou e-mail, o local de prova do candidato, sendo de respon-
sabilidade exclusiva do mesmo a obrigação de obter esta informação no 
respectivo Edital.
11.3) o candidato que desejar imprimir o seu cartão de inscrição, que con-
tém informações a respeito de seu local e horário de prova, poderá fazê-lo 
utilizando o Portal de acompanhamento da fundação cETaP no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
11.3.1) o cartão de inscrição contém informações a respeito dos dados 
cadastrais do candidato, assim como, o local e horário de realização da 
Prova objetiva e da Prova discursiva.
11.3.2) a impressão do cartão de inscrição é uma opção do candidato, 
uma vez que as informações contidas no mesmo serão divulgadas no Edital 
de Homologação das inscrições e de divulgação dos locais e Horário da 
Prova objetiva e da Prova discursiva. 
11.3.3) Não será cobrada a apresentação do cartão de inscrição no dia da 
realização da Prova objetiva e da Prova discursiva.
12. das iNstrUÇÕes Gerais acerca das ProVas oBJetiVa e 
discUrsiVa
12.1)  Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de 
prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua eliminação, 
seja qual for o motivo alegado.
12.2)  Em hipótese alguma será aplicada prova fora dos locais, datas e 
horários determinados no presente edital e nos editais de convocação para 
cada etapa.
12.3)  Por ocasião da realização de qualquer prova, o candidato que não 
apresentar o documento de identidade original (ver subitem 12.4) na for-
ma definida no presente edital, quando exigido, não poderá fazer a prova 
e será automaticamente eliminado deste concurso público, à exceção da 
situação prevista no subitem 12.5 deste edital.
12.3.1) No dia da realização da prova, o candidato que não estiver portan-
do o documento de identidade original, na forma definida por este Edital, 
não poderá permanecer dentro do local de Prova. 
12.4)  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, ainda que vencidas (somente o modelo 
aprovado pelo art. 159 da lei nº 9.503/1997).
12.4.1) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de 
nascimento; cartão de inscrição no cPf; título eleitoral; carteira Nacio-
nal 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); 
documentos fora do prazo de validade; Carteira de Trabalho – CTPS (mode-
lo eletrônico); e documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e 
cópias simples e/ou autenticadas.
12.4.2) outros documentos ou documentos fora do prazo de validade não 
serão aceitos como documentos de identidade, bem como documentos ile-
gíveis, não identificáveis e/ou danificados e cópias autenticadas e protoco-
los de documento de identidade.
12.5)  caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 
aplicação 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 máxi-
mo, 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.
12.6) Quando houver fundada suspeita acerca da identidade do candidato, 
é facultado ao cetaP realizar procedimentos adicionais de identificação. A 
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identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento 
de identificação apresente dúvidas relativas à titularidade, fisionomia e/ou 
à assinatura do portador.
12.7) No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste 
das listagens oficiais relativas aos locais de prova pré-estabelecidos, a Fun-
dação cETaP poderá proceder a inclusão do referido candidato através do 
preenchimento de identificação especial, compreendendo coleta de dados, 
de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio, mediante a 
apresentação do daE pago devidamente autenticado.
12.7.1) a inclusão de que trata o subitem 12.7 terá caráter condicional, 
passível de confirmação pela Fundação CETAP, na fase de correção da Pro-
va Objetiva de Múltipla Escolha, com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inclusão, sob pena de improcedência de sua inscrição.
12.8)  Em hipótese alguma será permitido o ingresso de candidato portan-
do arma de fogo nas salas de aplicação de provas e/ou etapas. a Polícia 
civil do estado do Pará, em conjunto com a Fundação cetaP, garan-
tirá 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 em conformidade com o item 9, subitem 9.7 do 
presente edital.
12.9)  Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do 
concurso público o candidato que, durante a realização de qualquer 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;
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 
impressos 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 
identificação 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 13.11 e 13.12 deste edital;
j)  recusar-se a entregar o cartão resposta e a folha de redação das 
Provas objetiva e discursiva respectivamente, e demais materiais relacio-
nados às provas ao término do tempo regulamentar;
k)  afastar-se do local das provas, a qualquer tempo, sem o acompanha-
mento de fiscal ou membro da coordenação do cetaP;
l)  ausentar-se do local das provas, a qualquer tempo, portando o cartão 
resposta e a folha de redação das Prova objetiva e discursiva respectiva-
mente, bem como portando o caderno de provas antes do horário permiti-
do 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 pela fundação 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 apre-
sentada durante a aplicação da prova objetiva para posterior exame gra-
fológico;
p)  se recusar ao registro fotográfico realizado pela Fundação cetaP, se 
for o caso, para confirmação da presença e da identidade quando da rea-
lização das provas;
q)  perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido;
r)  tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrô-
nicos 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.
12.10)  o candidato que, constatado por qualquer meio, tenha se utilizado 
de procedimento ilícito, terá sua prova anulada e será imediatamente eli-
minado do concurso.
12.11)  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação das provas objetiva e discursiva, em virtude de afas-
tamento do candidato do local de prova.
12.12) a fundação cETaP, quando da realização das provas, poderá sub-
meter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores 
e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candi-
dato está portando material não permitido.
12.13)  Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concur-
so, a fundação cETaP poderá proceder a coleta de registro fotográfico de 
todos os candidatos, de forma individual ou coletiva, para confirmação da 
presença e da identidade quando da realização das provas.

13. das iNstrUÇÕes Para aPLicaÇÃo da ProVa oBJetiVa e da 
ProVa discUrsiVa
13.1)  a prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 5 
(cinco horas) e serão aplicadas na data provável de 07 de novembro 
de 2021, no turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno 
da tarde para os cargos de nível superior.
13.2)  os locais, datas e horários de aplicação da prova objetiva e da 
prova discursiva serão divulgados no endereço eletrônico http://www.
fundacaocetap.com.br, na data provável de 27 de outubro de 2021.
13.3)  O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta 
preta, fabricada com material transparente, as respostas da Prova obje-
tiva para o cartão resposta e da Prova discursiva para a folha de reda-
ção, 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.
13.3.1) o candidato é responsável pela devolução do seu cartão resposta 
e da sua Folha de Redação devidamente preenchidos ao final da prova. 
Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala de aplicação da prova 
com o cartão resposta e com a folha de redação, sob pena de eliminação 
do certame.
13.3.2) o preenchimento do cartão resposta e da folha de redação deve-
rá ser feito dentro do prazo de duração estipulado no subitem 13.1.
13.4)  Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advin-
dos do preenchimento indevido do cartão resposta e 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.
13.5)  o candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de 
qualquer 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.
13.6)  Não será permitido que as marcações no cartão resposta sejam 
feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tiver sua solici-
tação de atendimento especial deferida conforme item 9 do presente edi-
tal. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação 
cETaP, devidamente treinado.
13.7)  Não serão fornecidas, por telefone, fax e/ou e-mail, informações a 
respeito de data, local e horário de aplicação das provas. o candidato deverá 
observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem publicados na 
internet, no sítio eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
13.8)  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 12.4 do presente edi-
tal. Não será permitido em hipótese alguma o uso de lápis, lapiseira/grafite 
e/ou borracha durante a realização das provas.
13.8.1) Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após o horário fixado para o seu início.
13.9) o portão de acesso ao local da prova será fechado, impreterivel-
mente, no horário de início da Prova, não sendo tolerado atraso, nem a 
presença de acompanhante nas dependências do local de realização da 
prova, exceto para os casos de candidatas lactantes, sendo que tal condi-
ção deverá ser mencionada previamente à realizadora do certame.
13.10) 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 
da fundação cETaP.
13.11)  Não será permitida, durante a realização das provas, a comuni-
cação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/
ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer 
outro material de consulta.
13.12)  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 
fornecida pela fundação cETaP. o descumprimento do disposto neste subi-
tem implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
13.12.1) 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 9.5 deste edital.
13.13) a fundação cETaP recomenda que o candidato não leve, no dia de 
realização das provas, objeto algum citado nos subitens 13.11 e 13.12 des-
te edital. o funcionamento de qualquer tipo de aparelho eletrônico durante 
a realização das provas implicará a eliminação automática do candidato.
13.14) caso o candidato leve algum dos objetos citados no subitem an-
terior, este deverá requerer ao fiscal de Sala embalagem apropriada para a 
guarda dos mesmos, com exceção de qualquer tipo de arma, ocasião em que 
deverão ser observados os procedimentos previstos no item 9.7 deste edital. 
13.15) Quando do término da Prova objetiva de Múltipla Escolha e da Pro-
va discursiva, o candidato deverá retirar-se da sala de prova portando sua 
embalagem com os objetos citados no subitens 13.11 e 13.12.
13.15.1) a fundação cETaP não se responsabilizará por perdas ou extravio 
de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização 
da prova, nem por danos neles causados.
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13.16) 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.
13.17) a fundação 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.
13.18) o controle de horário de duração da prova será efetuado conforme 
critério definido pela Fundação CETAP e divulgado no início da realização 
das provas.
13.19) 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.
13.20) 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.
13.21)  A inobservância dos subitens 13.19 e 13.20 deste edital acarretará 
a não correção da prova e, consequentemente, a eliminação do candidato 
no concurso público.
13.22) Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, esta-
tístico, visual, grafológico e/ou por meio de investigação policial, ter o 
candidato utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado do concurso público.
13.23)  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação da prova em razão do afastamento de candidato da sala 
de prova, salvo na exceção prevista no subitem 9.3.4 do presente edital.
13.24) 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.
13.25) 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.
13.25.1) 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.
14. da 1ª etaPa: ProVa oBJetiVa
14.1) a Prova objetiva será realizada em local e horário a serem estabe-
lecidos pelo Edital de Homologação e de divulgação dos locais e Horários 
da Prova objetiva e da Prova discursiva, conforme determina o item 11 
deste Edital.
14.1.1) O candidato deverá, obrigatoriamente, verificar o seu local de pro-
va no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
14.1.2)o candidato somente poderá realizar as provas no local designado 
pela fundação cETaP.
14.1.3) São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação cor-
reta de seu local de realização da Prova objetiva e o comparecimento no 
horário determinado.
14.2) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e clas-
sificatório, será aplicada a todos os candidatos inscritos.
14.3) À Prova objetiva de Múltipla Escolha, será atribuída nota de 0 (zero) 
a 10 (dez) pontos.
14.4) a Prova objetiva de Múltipla Escolha será composta de 60 (sessen-
ta) questões conforme as tabelas seguintes:
a) Para os cargos de Nível Médio (exceto para o cargo 02: assisten-
te de Procuradoria – informática): 

disciplinas Questões Pontos Total

língua Portuguesa 10 0,2 2,0

 
10

Ética no Serviço Público 05 0,1 0,5

informática 05 0,1 0,5

legislação 10 0,1 1,0

Noções de direito 10 0,2 2,0

Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0

 b) Para o cargo 02: assistente de Procuradoria – informática: 

disciplinas Questões Pontos Total

língua Portuguesa 10 0,2 2,0

 
10

Ética no Serviço Público 10 0,1 1,0

legislação 10 0,1 1,0

Noções de direito 10 0,2 2,0

Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0

c) Para os cargos de Nível superior (exceto para o cargo 07: téc-
nico de Procuradoria – direito e cargo 08: técnico de Procuradoria 
– informática): 

disciplinas Questões Pontos Total
língua Portuguesa 10 0,2 2,0

 
10

Ética no Serviço Público 05 0,1 0,5
informática 05 0,1 0,5
legislação 10 0,1 1,0

Noções de direito 10 0,2 2,0
Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0

d) Para o cargo 07: técnico de Procuradoria – direito:

disciplinas Questões Pontos Total
língua Portuguesa 10 0,2 2,0

 
10

Ética no Serviço Público 10 0,2 2,0
informática 10 0,1 1,0
legislação 10 0,1 1,0

Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0

e) Para o cargo 08: técnico de Procuradoria – informática: 

disciplinas Questões Pontos Total
língua Portuguesa 10 0,2 2,0

 
10

Ética no Serviço Público 10 0,1 1,0
legislação 10 0,1 1,0

Noções de direito 10 0,2 2,0
Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0

14.5) Para cada questão, existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (a, 
B, c e d), da qual apenas uma será correta, de acordo com o comando da 
questão.
14.6) o conteúdo programático de cada disciplina da Prova objetiva encon-
tra-se no anexo i deste Edital.
14.6.1) as alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de 
publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não contem-
pladas nos objetos de avaliação constantes no anexo i deste Edital.
14.6.2) 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 listadas no conteúdo 
programático previsto no anexo i deste Edital.
14.7) o candidato receberá 01 (um) caderno de Questões que consistirá 
na Prova objetiva e na Prova discursiva, 01 (um) cartão resposta, onde 
deverá marcar suas respostas, e 01 (uma) folha de redação, onde deverá 
ser realizada a Prova discursiva. 
14.7.1) o cartão resposta será utilizado para correção da Prova objetiva e 
a folha de redação para a correção da Prova discursiva.
14.8) o candidato deverá respeitar as instruções contidas na capa do ca-
derno de Questões sob pena de eliminação no concurso Público.
14.9) a correta utilização do cartão resposta e da folha de redação é de 
inteira responsabilidade do candidato.
14.9.1) Não serão fornecidos cartão resposta e/ou folha de redação subs-
tituto(s) ao candidato.
14.10) Não serão computadas questões não respondidas (falta de mar-
cação no cartão resposta), nem questões que contenham mais de uma 
resposta marcada, rasura, emenda, ainda que legível.
14.11) as informações extras acerca da correta utilização do cartão res-
posta e da folha de redação estarão impressas nos mesmos, devendo 
serem rigidamente seguidas, sob pena de ser invalidado.
14.12) No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormali-
dade gráfica, deverá manifestar-se imediatamente ao Fiscal de Sala.
14.13) os eventuais erros nos dados pessoais constantes do cartão res-
posta, da folha de redação ou na ata de Sala deverão ser corrigidos na 
ata de correção.
14.14) ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de Sala 
o caderno de Questões, o cartão resposta e a folha de redação, bem 
como todo e qualquer material cedido para a execução da prova, com ex-
ceção da embalagem apropriada à guarda dos objetos citados no subitem 
13.14.
14.15) Será permitido ao candidato levar consigo o caderno de Questões 
desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova. 
14.16) Todos os candidatos poderão, ainda, ter acesso à imagem digi-
talizada do cartão resposta preenchido por eles durante a realização da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha no endereço eletrônico https://www.
fundacaocetap.com.br.
14.17) A referida imagem ficará disponível até 30 (trinta) dias corridos da 
data de publicação do resultado Preliminar da Prova objetiva de Múltipla 
Escolha.
14.18) o candidato somente poderá ausentar-se da sala de prova, deixan-
do o local de prova, após 02 (duas) horas do início da mesma. 
14.19) o candidato que se retirar do local de prova não poderá retornar 
em hipótese alguma.
14.20) Não haverá, por qualquer motivo, com exceção dos casos de aten-
dimento especial, prorrogação do tempo previsto para aplicação das pro-
vas, em razão do afastamento do candidato da sala de prova.
14.20.1) Se, por qualquer razão fortuita, o concurso sofrer atraso em seu 
início ou necessitar de suspensão momentânea durante a realização da 
Prova objetiva, será concedido prazo adicional aos candidatos do local afe-
tado, de modo que tenham o tempo total previsto neste Edital para a rea-
lização das provas, em garantia à isonomia do certame. 
14.20.2) os candidatos afetados deverão permanecer no local do concur-
so, sob pena de eliminação do certame. 
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14.21) A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identi-
ficar o Cartão Resposta do candidato, bem como para possibilitar o Exame 
Pericial Grafotécnico, quando for o caso.
14.21.1) Todos os candidatos terão as suas Provas objetivas corrigidas 
por meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos 
candidatos no cartão resposta.
14.22) Será considerado aProVado na Prova objetiva o candidato que 
obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total 
da prova e que não obtenha pontuação igual a 0 (zero) nas questões de 
língua Portuguesa.
14.23) Será rEProVado na Prova objetiva e EliMiNado do concurso 
público o candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da pontuação total da prova oU que obtenha pontuação igual 
a 0 (zero) nas questões de língua Portuguesa.
14.24) o candidato eliminado na forma do subitem 14.23 deste edital não 
terá classificação alguma no concurso público.
14.25) os candidatos aprovados na forma do subitem 14.22 deste edital 
serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da pontuação final 
na Prova objetiva. 
14.26) Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, na data 
provável de 24 de novembro de 2021, o resultado Preliminar da 
Prova objetiva.
14.27) caberá recurso contra a resultado Preliminar da Prova objeti-
va, 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.
14.28) ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a resul-
tado Preliminar da Prova objetiva, será publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico https://www.funda-
caocetap.com.br, na data provável de 01 de dezembro de 2021, o 
Resultado Definitivo da Prova Objetiva.
14.29) Na hipótese de candidatos empatados com a mesma pontuação 
obtida na Prova objetiva, o nome dos mesmos será divulgado respeitada a 
ordem alfabética, não sendo ainda, neste momento, aplicados os critérios 
de desempate previstos, os quais serão utilizados somente para fins de 
divulgação do resultado final do concurso.
15. da 2ª etaPa: ProVa discUrsiVa
15.1)  a Prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro 
dos prazos de duração previstos para a realização da Prova objetiva.
15.2)  Somente serão corrigidas as Provas discursivas dos candidatos 
aProVadoS na Prova objetiva de acordo com o subitem 14.22 e que es-
tejam classificados até 5 (cinco) vezes o número de vagas ofertado 
para cada cargo indicado no item 4, respeitados os empates na última 
colocação.
15.2.1) Não serão corrigidas as Provas discursivas dos candidatos não 
classificados na forma do subitem 14.23 deste edital, os quais serão consi-
derados eliminados e não terão classificação alguma no concurso público.
15.3)  À Prova discursiva, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
15.4)  a Prova discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo 
e (ou) argumentativo, com extensão mínima de 20 (vinte) linhas e 
máxima de 30 (trinta) linhas, com base em tema formulado pela ban-
ca examinadora, primando pela clareza, precisão, consistência e concisão.
15.5)  a prova discursiva terá o objetivo de avaliar os conhecimentos 
gerais e os conhecimentos específicos, pertinentes a cada cargo, cons-
tantes do conteúdo programático e, ainda, a capacidade de expressão na 
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua 
Portuguesa.
15.6)  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 
da fundação cETaP, devidamente treinado, para o qual deverá ditar a re-
dação, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos 
de pontuação.
15.7)  O texto definitivo da prova discursiva deverá ter início na 
linha identificada com o número 1 (um), na Folha de Redação da 
prova discursiva. a falta de observação dessa orientação acarreta-
rá a anulação da prova do candidato. 
15.8) a folha de redação será o único documento válido para a avaliação 
da prova discursiva.
15.9)  a(s) folha(s) para rascunho, contida no caderno de provas, é(são) 
de preenchimento facultativo e não valerá(ão) para a finalidade descrita 
no subitem anterior.
15.10)  Para a correção da prova discursiva, a fundação cETaP adotará as 
regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
15.11) 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.
15.12)  a prova discursiva observará os seguintes critérios e pontuações 
definidos a seguir:

taBeLa de aVaLiaÇÃo da ProVa discUrsiVa

critÉrios PoNtos

1) Uso das normas do registro formal culto da língua Portuguesa e coesão Textual 5

1.1) Usa norma culta quanto aos aspectos gramaticais 1

1.2) Emprega coesão textual 1

1.3) Estrutura a frase adequadamente 1

1.4) Emprega pontuação corretamente 1

1.5) Utiliza ortografia e acentuação gráfica correta 1

2) domínio do conteúdo e argumentação pertinente ao Tema 5

2.1) apresenta adequação ao tema proposto 2

2.2) demonstra adequação à tipologia textual: dissertação 2

2.3) Apresenta coerência textual – texto completo com início, desenvolvimento e fim, sem contradições 1

PoNTUaÇÃo ToTal da ProVa diScUrSiVa 10

15.13)  ao candidato que incorrer em erro na prova discursiva, será reali-
zado o seguinte desconto da pontuação da mesma:
a)  0,25 (vinte e cinco décimos) para cada erro referente aos critérios pre-
vistos nos subitens de 1.1 até 1.5 da tabela do subitem 15.12;
b)  1,0 (um ponto) para o caso de haver tangenciamento ao tema proposto 
no subitem 2.1 da tabela do subitem 15.12 ou para o caso de haver ape-
nas a expressão parcial ao solicitado nos subitens de 2.2 e 2.3 da mesma 
tabela.
15.13.1) a falta de contemplação a qualquer dos critérios previstos nos 
subitens de 2.1 até 2.3 do subitem 15.12 acarretará pontuação igual à 0 
(zero) ao critério respectivo.
15.14) Será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos nos 
subitens de 1.1 até 1.5 do subitem 15.12 quando o candidato não incorrer 
em qualquer erro no respectivo critério.
15.15) Será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos 
nos subitens de 2.1 até 2.3 do subitem 15.12 quando o candidato atender 
integralmente ao critério proposto.
15.16) 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.
15.17) 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.
15.18) Somente será computada como linha aquela que apresentar pelo 
menos uma palavra inteira, não se considerando fragmentos de palavras 
resultantes da divisão silábica ao final da linha anterior.
15.19)  a folha de redação não poderá ser assinada, rubricada nem con-
ter, 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.
15.20) Serão considerados aProVadoS na Prova discursiva os candidatos 
que obtiverem o mínimo de 60% (sessenta por cento) da pontuação 
total da prova.
15.21) Será considerado reProVado na Prova discursiva o candidato que 
obtiver rendimento inferior a 60% (sessenta por cento) na referida Prova.
15.22) Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, na data 
provável de 14 de dezembro de 2021, o resultado Preliminar da 
Prova discursiva.
15.23) caberá recurso contra o resultado Preliminar da Prova discur-
siva, nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interpos-
to no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
15.24) 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.fun-
dacaocetap.com.br, na data provável de 22 de dezembro de 2021, 
o Resultado Definitivo da Prova Discursiva.
16. da 3ª etaPa: ProVa de tÍtULos
16.1)  A Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, será 
aplicada aos candidatos inscritos nos cargos de Nível Superior convocados 
através do Edital de convocação para a Prova de Títulos, sendo realizada 
em data fixada no Anexo II – Cronograma Completo do presente Edital.
16.2)  Serão convocados, através de edital de convocação contendo horá-
rio, local e prazo, para entrega ou envio da documentação relativa à Prova 
de títulos os candidatos aProVadoS na Prova discursiva, de acordo 
com o subitem 15.20 deste edital, a ser publicado no sítio eletrônico https://
www.fundacaocetap.com.br e no Diário Oficial do Estado do Pará.
16.3)  a Prova de títulos valerá 3,0 (três) pontos, ainda que a soma 
dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
16.4)  Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, expedidos 
até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir:

aLÍNeas tÍtULo VaLor de cada 
tÍtULo

VaLor MÁ-
XiMo

a doutorado 1,50 1,50 
B Mestrado 1,00 1,00

c Pós-graduação - especialização 
(lato sensu) 0,25 0,25

d aprovação em concurso público 0,25 0,25

16.5)  os títulos serão somados concomitantemente até o valor máximo 
de 03 (três) pontos, respeitando o valor máximo apresentado na Tabela do 
subitem 16.4 do presente Edital, para cada tipo de título. 
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16.6)  receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na for-
ma, no prazo, no horário e no local estipulados no edital de convocação 
para a Prova de títulos.
16.7)  A documentação comprobatória para obtenção de pontos na Prova 
de Títulos seguirá os seguintes critérios: 
16.7.1) Para os títulos referentes às alíneas “a” e “B” do subitem 16.4 
serão aceitos: diploma, devidamente registrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado e (ou) declaração 
de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEC, desde que acompanhado do histórico escolar do 
candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em que 
foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do jul-
gamento da tese ou da dissertação. Caso o histórico ateste a existência de 
alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado 
e (ou) declaração não será aceito.
16.7.1.1) outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não 
serão aceitos como títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.
16.7.1.2) Para curso de doutorado ou Mestrado concluído no exterior, será 
aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição de Ensino 
Superior no Brasil, na conformidade com as normas estabelecidas pelo 
MEc. 
16.7.2) Para os títulos referentes à alínea “c” do subitem 16.4 serão acei-
tos: Certificado atestando que o curso atende às normas da Lei Federal nº 
9.394/1996 (lei de diretrizes e Bases da Educação), do conselho Nacional 
de Educação (cNE) ou está de acordo com as normas do extinto conselho 
federal de Educação (cfE). Também será aceita declaração de conclusão 
de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo 
histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas 
cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação 
e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da 
lei federal nº 9.394/1996, do cNE ou que está de acordo com as normas 
do extinto cfE.
16.7.2.1) Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da 
lei federal nº 9.394/1996, do cNE ou que está de acordo com as normas 
do extinto cfE, deverá ser anexada uma declaração do responsável pela 
organização e realização do curso atestando que este atendeu a uma das 
normas estipuladas no subitem anterior.
16.7.2.2) O certificado de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, que não apresentar a carga horária mínima de 360 (trezen-
tos e sessenta) horas/aula não será pontuado.
16.7.3) Para os títulos referentes à alínea “d” do subitem 16.4 serão acei-
tas as seguintes documentações, todas elas devendo conter o cargo/em-
prego concorrido; o pré-requisito do cargo/emprego concorrido (escolari-
dade); identificação expressa do candidato (nome completo e número do 
CPF); aprovação e/ou classificação;
a)  Certidão expedida pelo setor de pessoal do órgão de pessoal;
b)  Certificado do órgão executor do certame;
c)  Homologação do Resultado Final de Concurso em Diário Oficial ou im-
presso divulgado na Internet, desde que acompanhado do respectivo códi-
go de autenticação eletrônica. Neste documento deve constar que se trata 
da Homologação do resultado final do certame. o documento apresenta-
do que não constar a identificação clara, com o assinalamento do nome 
do candidato (destacada ou grifada), não será considerado para efeito de 
pontuação.
16.7.3.1) Não será aceito documento que comprove a aprovação em sele-
ção constituída apenas de provas de títulos e/ou de análise de currículos e/
ou de provas práticas e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas.
16.8)  Os documentos de certificação que forem representados por diplo-
mas ou certificados/certidões de conclusão de curso deverão estar acom-
panhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação 
de grau, bem como deverão ser expedidos por instituição oficial ou reco-
nhecidos, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da 
instituição e do responsável pela expedição do documento.
16.9)  Os documentos comprobatórios de cursos realizados no exterior 
somente serão considerados quando forem compatíveis com o exercício de 
atividades correspondentes ao cargo pleiteado e mediante a sua tradução 
para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revali-
dado por universidades oficiais credenciadas pelo Ministério da Educação 
– MEC.
16.10)  apenas os cursos já concluídos até a data da convocação para 
apresentação dos títulos serão passíveis de pontuação na avaliação.
16.11) Todo documento expedido em língua estrangeira somente será con-
siderado se traduzido para a língua Portuguesa por tradutor juramentado. 
16.12) apenas os Títulos que tenham relação direta com o cargo escolhido 
pelo candidato no presente concurso Público terão validade para o cômpu-
to de pontos na Prova de Títulos. 
16.13) Quando o nome do candidato for diferente do constante dos docu-
mentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do 
nome (por exemplo: certidão de casamento com averbação).
16.14) os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a avaliação com clareza.
16.15) a comprovação dos Títulos deverá ser através de envio, via upload, 
das imagens dos títulos, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , oU entregue, no cac da 
Fundação CETAP, através de fotocópia autenticada ou cópia simples me-
diante a apresentação do original para fins de conferência.
16.15.1) o envio da documentação referente à Prova de Títulos é de res-
ponsabilidade exclusiva do candidato. a fundação cETaP não se respon-
sabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa do-
cumentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja 
decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse 

Certame, não serão devolvidos nem dele serão fornecidas cópias.
16.16)  os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Qua-
dro de atribuição de Pontos da Prova de Títulos serão desconsiderados. 
16.17) Não serão recebidos documentos originais. 
16.18) Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também os emitidos 
via fax, página eletrônicas sem a respectiva autenticação do cartório ou 
outras formas que não aquelas exigidas no presente Edital. 
16.19) os documentos apresentados não serão devolvidos. 
16.20) o candidato que decidir entregar os títulos presencialmente no cac 
– Fundação CETAP deverá fazê-lo pessoalmente ou através de Procurador.
16.20.1) o candidato que for entregar pessoalmente deverá apresentar, 
além da documentação referente à Prova de Títulos, sua identidade oficial 
com foto de acordo com os termos do subitem 12.4 do Edital deste certa-
me, para fins de confirmação de sua identidade.
16.20.2) o Procurador deverá apresentar, além da documentação refe-
rente à Prova de Títulos do candidato, a Procuração do interessado em 
Instrumento Particular com Firma reconhecida, juntamente com a cópia 
legível do documento de identidade e do cPf do candidato e do respectivo 
Procurador. 
16.20.2.1) as informações prestadas e os Títulos entregues pelo Procu-
rador do candidato serão de inteira responsabilidade do candidato, o qual 
arcará com todas as consequências de eventuais erros cometidos por seu 
representante. 
16.21) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu respectivo Procu-
rador, deverá preencher formulário de Entrega dos documentos referentes 
à Prova de Títulos, o qual estará disponível em anexo ao Edital de convoca-
ção para a Prova de Títulos a ser divulgado no endereço eletrônico https://
www.fundacaocetap.com.br. 
16.21.1) Todas as instruções para o preenchimento do formulário de En-
trega dos documentos referentes à Prova de Títulos serão informadas no 
Edital de Convocação para a 3ª Etapa: Prova de Títulos. 
16.21.2) o formulário de Entrega dos documentos referentes à Prova de 
Títulos deverá ser acompanhado dos respectivos documentos previstos no 
subitem 16.7, na forma exigida pelo presente Edital. 
16.22) a entrega dos documentos referentes à Prova de Títulos deverá ser 
realizada no período mencionado no Anexo II – Cronograma Completo do 
presente Edital.
16.23) a não apresentação dos documentos referentes à Prova de Títulos, 
nos termos do item 16 do presente Edital e do Edital de convocação para 
a Prova de Títulos, implicará na atribuição de 0 (zero) pontos na referida 
Prova. 
16.24) comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos documentos da Prova de Títulos apresentados, a respectiva 
pontuação do candidato será anulada.
16.25) Em data fixada no Anexo II - Cronograma Completo do presente 
Edital, será divulgado resultado Preliminar da Prova de Títulos, do qual 
poderá se interposto recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a sua 
divulgação, nos termos do item 19 do presente edital. 
16.26) Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Prelimi-
nar da Prova de Títulos, será divulgado o Resultado Definitivo da Prova de 
Títulos.
17. dos critÉrios de aVaLiaÇÃo e de cLassiFicaÇÃo
17.1)  Todos os candidatos terão as suas provas objetivas corrigidas 
por meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos 
candidatos no cartão resposta.
17.2)  Será considerado aProVado no concurso público o candidato 
APROVADO na 2ª Etapa: Prova Discursiva.
17.2.1) Será considerado reProVado no concurso público o candidato 
REPROVADO na 1ª Etapa: Prova Objetiva ou REPROVADO na 2ª Etapa: 
Prova discursiva.
17.3)  Será considerado aProVado e cLassiFicado no concurso pú-
blico o candidato aProVado nos termos do subitem 17.2 do presente 
Edital e que obtiver Nota Final suficiente à classificação para o número de 
vagas ofertadas ao cargo pleiteado neste concurso.
17.4)  Será considerado aProVado e cLassiFicado eM cadastro 
de reserVa no concurso público o candidato aProVado nos termos do 
subitem 17.2 do presente edital com Nota Final insuficiente à classificação 
para o número de vagas ofertadas para provimento imediato ao cargo plei-
teado neste concurso e estiver dentro do limite estabelecido no item 4.2.
17.5)  a Nota final de cada candidato será encontrada através da seguinte 
equação:
Nota Final = NPo + NPd + NPt 
Em que:
NPo: Nota da Prova objetiva
NPd: Nota da Prova discursiva
NPT: Nota da Prova de Títulos
17.6)  Os candidatos APROVADOS serão classificados de acordo com os 
valores decrescentes da Nota final. 
18. dos critÉrios de deseMPate
18.1)  Apurado o total de pontos que compõe a Nota Final, na hipótese 
de empate entre os candidatos aProVadoS, serão adotados os seguintes 
critérios de desempate na respectiva ordem:
a)  for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a sessenta 
anos, conforme artigo 27, parágrafo único, da lei n° 10.741/2003 (Esta-
tuto 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 de Noções de direito, quando for o caso;
e)  obtiver maior nota na Prova de Ética no Serviço Público;
f)  obtiver maior nota na Prova de legislação;
g)  obtiver maior nota na Prova de informática;
h)  obtiver maior nota na Prova discursiva;
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i)  obtiver maior nota na Prova de Títulos;
j)  possuir a maior idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subi-
tem), considerando o dia, mês e ano de nascimento.
18.1.1) No caso da persistência do empate, mesmo depois de aplicados 
todos os critérios de desempate estabelecidos por este edital, a fundação 
CETAP promoverá sorteio público com critérios específicos a serem defini-
dos em edital específico de convocação.
18.2)  Em data fixada no Anexo II - Cronograma Completo do presente 
Edital, será divulgado o resultado Preliminar do concurso Público, do qual 
poderá se interposto recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a sua 
divulgação, nos termos do item 19 do presente edital. 
18.3)  Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Final Pre-
liminar do Concurso Público, será divulgado o Resultado Final Definitivo do 
concurso Público.
19 dos recUrsos
19.1)  Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e as grades 
de resposta das provas discursivas serão divulgados na internet, no en-
dereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, a partir das 
10h (dez horas) do dia subsequente ao da realização das provas.
19.2)  o candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preli-
minar da prova objetiva e a grade de resposta da prova discursiva, 
ou de qualquer outro resultado divulgado em caráter preliminar, disporá 
de até 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao 
da sua divulgação no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.
com.br e no Diário Oficial do Estado do Pará.
19.2.1) os recursos contra os resultados preliminares deverão ser inter-
postos on-line, através da Área do candidato no endereço eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br.
19.3)  Não serão aceitos recursos diferentes do estabelecido nos subitens 
19.2 e 19.2.1 deste edital e (ou) enviados fora dos prazos estipulados nes-
te 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 da fundação cETaP. 
19.4)  o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito 
e preencher devidamente todos os campos solicitados no(s) formulário(s) 
de recursos disponibilizados pela fundação cETaP. recursos incompletos, 
inconsistentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido e (ou) 
fora das especificações estabelecidas neste edital e em outros editais se-
rão considerados não conhecidos.
19.5)  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 não conhecido.
19.6)  Não será aceita documentação complementar durante o período de 
recurso.
19.7) 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 so-
frerá alterações.
19.8)  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).
19.9)  recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será preliminar-
mente não conhecido.
19.10) Não serão apreciados recursos que forem apresentados com argu-
mentação idêntica à argumentação constante de outro(s) recurso(s).
19.11) a resposta do recurso indeferido do candidato será disponibilizada 
no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, pelo pra-
zo de 6 (seis) meses a contar da data de sua disponibilização. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
19.11.1) Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos 
pedidos de disponibilização da resposta do recurso indeferido.
19.12) Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alte-
rações/anulações do gabarito oficial preliminar da prova objetiva serão 
divulgadas, no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.
br e no Diário Oficial do Estado do Pará na mesma data de divulgação do 
gabarito oficial definitivo.
19.13) A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicio-
nais.
20. dos eNdereÇos citados Neste editaL
20.1)  durante todo o período de realização do certame, a central de 
atendimento ao candidato da Fundação cetaP (cac-Fundação ce-
tap) funcionará em dias úteis e no horário compreendido entre 08h (oito 
horas) e 18h (dezoito horas), à av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 
1202, cEP: 66.010-000, centro, Belém/Pa. 
20.2)  a cac-FUNdaÇÃo cetaP disponibiliza atendimento para entrega 
e protocolo de documentos e solicitações, protocolo de recursos adminis-
trativos e pedagógicos, esclarecimento de dúvidas e apoio às inscrições.
20.3)  o candidato poderá obter informações, manter contato ou relatar 
fatos ocorridos referentes ao concurso público na cac-Fundação cetap 
por meio do telefone (91) 3241-0520 e (ou) via mensagens eletrônicas 
para o e-mail faleconosco@fundacaocetap.com.br.
20.4)  documentos e solicitações poderão ser encaminhados via postal 
(SEdEX), para a fundação cETaP - concurso Público PGe/Pa,), à av. 
Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, cEP: 66.010-000, centro, Belém/
Pa, a exceção dos recursos e documentação diretamente relacionada às 
fases do presente concurso público que deverá observar o subitem 20.1 
deste edital.

20.5)  Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, 
locais e horários de realização das provas e demais etapas do concur-
so público. o candidato deverá observar rigorosamente os editais e os 
comunicados a serem divulgados no endereço eletrônico https://www.
fundacaocetap.com.br.
21. das disPosiÇÕes FiNais
21.1)  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 pela PGe no endereço eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br e no Diário Oficial do Estado do 
Pará.
21.2)  a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a 
serem publicados.
21.3)  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.fundacaocetap.com.br.
21.4)  Qualquer inexatidão e(ou) irregularidade constatada nas informa-
ções e documentos do candidato, ou quando constatada a omissão ou de-
claração falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na realiza-
ção 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 considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após 
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditó-
rio e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
21.5)  o prazo de validade do concurso é de 02 (dois) anos a contar da 
data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorro-
gado, uma única vez, por igual período.
21.6)  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.
21.7)  os documentos produzidos, enviados e utilizados pelos candidatos, 
em todas as etapas do concurso público, são de uso exclusivo da fundação 
cETaP, sendo terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros 
ou a devolução ao candidato. 
21.8)  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. 
21.9)  os candidatos nomeados poderão exercer as suas atividades em 
qualquer unidade da PGe, a critério exclusivo da administração Pública.
21.10)  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.
21.11)  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.
21.11.1) o candidato deverá manter atualizado seus dados pessoais e de 
endereço/contato perante a fundação cETaP enquanto estiver participan-
do do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à cac-
FUNdaÇÃo cetaP (ver item 20), e perante a PGe/Pa, após a homolo-
gação do resultado final, desde que aprovado e(ou) em caso de candidato 
em situação sub judice até o trânsito em julgado da decisão.
21.12) a Procuradoria Geral do estado do Pará (PGe), a secretaria 
de estado de Planejamento e administração (sePLad) e a funda-
ção cETaP não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato 
decorrentes de e-mail incorreto e/ou desatualizado; endereço residencial 
incompleto, incorreto e (ou) desatualizado; correspondência devolvida pela 
Empresa de correios e Telégrafos (EcT) por razões diversas a que deu cau-
sa o candidato; outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas 
pelo candidato, tais como: dados pessoais, telefones e documentos.
21.13) 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.
21.14) Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente 
poderão ser feitas por meio de outro edital.
21.15)  os casos omissos serão resolvidos pela PGe, ouvida a fundação 
cETaP.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 06 de agosto de 2021.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

aNeXo i
coNteÚdo ProGraMÁtico

1. NÍVeL MÉdio 
1.1 coNHEciMENToS BáSicoS
1.1.1 lÍNGUa PorTUGUESa
1- leitura, compreensão e interpretação de texto(s) original(is) ou adap-
tado(s), de natureza diversa: descritivo, narrativo e dissertativo, e de dife-
rentes gêneros, como por exemplo: poema, crônica, notícia, reportagem, 
editorial, artigo de opinião, texto ficcional, texto argumentativo, informa-
tivo, normativo, charge, tirinha, cartun, propaganda, ensaio e outros. 1.1. 
Identificar a ideia central de um texto; 1.2. Identificar informações no tex-
to; 1.3. Estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; 1.4. 
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relacionar uma informação do texto com outras informações oferecidas no 
próprio texto ou em outro texto; 1.5. Relacionar uma informação do texto 
com outras informações pressupostas pelo contexto; 1.6. analisar a perti-
nência de uma informação do texto em função da estratégia argumentativa 
do autor; 1.7. Depreender de uma afirmação explícita outra afirmação im-
plícita; 1.8. inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o 
contexto e/ou universo temático e/ou estrutura morfológica da palavra (ra-
dical, afixos e flexões); 1.9. Relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos 
ou tabelas e/ou esquemas; 1.10. relacionar informações constantes de 
texto com conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade 
ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. 2- conhecimen-
tos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e interpretação de 
texto, recursos sintáticos e semânticos, do efeito de sentido de palavras, 
expressões e ilustrações. 3- interpretação de recursos coesivos na cons-
trução do texto. 4- conteúdos gramaticais e conhecimento gramatical de 
acordo com o padrão culto da língua: 4.1. foNÉTica: acento tônico, síla-
ba, sílaba tônica, ortoépia e prosódia; 4.2. ORTOGRAFIA: divisão silábica, 
acentuação gráfica, correção ortográfica; 4.3. MORFOLOGIA: estrutura dos 
vocábulos; elementos mórficos; processos de formação de palavras; deri-
vação, composição e outros processos; classes de palavras; classificação, 
flexões nominais e verbais, emprego; 4.4. SINTAXE: teoria geral da frase e 
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal 
e nominal; regência nominal e verbal; crase; colocação de pronomes: pró-
clise, mesóclise, ênclise. 4.5. SEMÂNTICA: antônimos, sinônimos, homô-
nimos e parônimos. 4.6. PoNTUaÇÃo: emprego dos sinais de pontuação.
1.1.2 Ética No serViÇo PÚBLico
Ética e moral. Ética, princípios, valores e a lei. Ética e democracia: exercício 
da cidadania. Conduta ética. Ética profissional. Ética e responsabilidade so-
cial. Ética e função pública. Ética no setor público. lei n. 8.429/1992 e suas 
alterações. decreto n. 8.420/2018. lei n. 12.846/2013 e suas alterações. 
lei n. 13.709/2018 e suas alterações.
1.1.3 iNforMáTica (EXcETo Para o carGo 02: aSSiSTENTE dE ProcU-
RADORIA – INFORMÁTICA)
Sistema operacional e ambiente, Windows 8, Windows 10. Edição de tex-
tos, planilhas e apresentações utilizando LibreOffice (Calc, Write e Im-
press), no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos de internet. conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de intranet. conceitos de organização e de gerenciamento 
de informações, arquivos, pastas e programas. conceitos Básico de com-
putação em Nuvem (Cloud Computing): Definição e tipos de nuvens (pri-
vada, pública e híbrida). 
1.1.4 LeGisLaÇÃo
lei Estadual nº 6.813/2006 e alterações (dispõe sobre a estruturação do 
Quadro Permanente de Pessoal de apoio da Procuradoria-Geral do Estado 
e a criação de cargos em comissão no âmbito da Procuradoria-Geral do 
Estado). lei Estadual nº. 5.810/1994 e alterações (dispõe sobre o regi-
me Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração direta, 
das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.) decreto n. 
1.395/2021 (Homologa o regimento interno da Procuradoria Geral do Es-
tado. lei complementar Estadual n. 41/2002 (altera a organização da Pro-
curadoria Geral do Estado do Pará, define sua competência e dispõe sobre 
a carreira dos Procuradores do Estado do Pará). lei n. 13.709/2018 (lei 
Geral de Proteção de dados)
1.1.5 NoÇÕes de direito. 
Noções de direito constitucional: constituição da república federativa 
do Brasil de 1988: Título I – Dos Princípios fundamentais; Título II – Dos 
Direitos e garantias fundamentais; Título III – Da Organização do Estado: 
Capítulo I - Da organização político-administrativa;  Capítulo II – Dos Es-
tados federados; Noções de direito administrativo: constituição da 
república federativa do Brasil de 1988: Título iii - da organização do 
Estado: Capítulo VII – Da Administração Pública; Seção I – Disposições 
Gerais; Seção II – Dos Servidores Públicos; lei ordinária n. 8.972/2020 
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do 
Estado do Pará.).  Noções gerais de licitação e contratos. Noções de Pro-
cesso civil: Lei n. 13.105/2015 e alterações (Código de Processo Civil): 
Parte Geral; Livro I – Das Normas Processuais Civis; Título Único – Das 
normas fundamentais e da aplicação das normas processuais; capítulo 
I – Das normas fundamentais do processo civil. A jurisdição. A Ação: Con-
ceito, natureza, elementos e características; condições da ação. advocacia 
Pública. lei n. 13.140/2015 (dispõe sobre a mediação). Noções de di-
reito tributário: constituição da república federativa do Brasil de 1988: 
Título VI – Da Tributação e do Orçamento: Capítulo I – Do Sistema Tribu-
tário Nacional; Seção I – Dos Princípios Gerais; Seção II – Das limitações 
do poder de tributar; Seção IV – Dos impostos dos Estados e do Distrito 
Federal; Seção VI – Da repartição das receitas tributárias; Noções de 
direitos Humanos: Afirmação histórica dos direitos humanos. A diferen-
ça entre direitos humanos e direitos fundamentais. as características dos 
direitos humanos (imprescritibilidade; irrenunciabilidade; inalienabilidade; 
complementaridade; universalidade). declaração Universal dos direitos do 
Homem de 1948. convenções de Genebra de 1946 e Pactos adicionais de 
1977. convenção internacional pela Eliminação de Todas as formas de 
discriminação racial de 1965.
1.2 coNHeciMeNtos esPecÍFicos 
carGo 01: assisteNte de ProcUradoria
Noções básicas de secretaria: preparo, preenchimento e tratamento 
de documentos; preparo de relatórios, formulários e planilhas. Controle 
de documentos: envio e recebimento. Técnicas de arquivo. Noções so-
bre os modelos de gestão: competência, processos, projetos e resultados. 
Noções de atendimento ao público. Manual de redação da Presidência da 
república. Noções básicas de administração Geral: Noções básicas de 
planejamento: tipos de planos, abrangência e horizonte temporal. Plano de 

ação 5W2H. ciclo Pdca como ferramenta de gestão. Princípios e conceitos 
do gerenciamento de projetos: conceito de projeto, tipos diferença entre 
projetos e processos, tipos de projetos, stakeholders, benefícios, ciclo de 
vida do projeto, papel do gerente de projetos. Noções básicas de infor-
mática: Editoração e diagramação de textos avançados: Edição de texto, 
formatação de textos, tabelas, estilos, índices, figuras, objetos, equações, 
desenhos, arquivos, segurança, autocorreção, dicionários, importação/
exportação, tabulações, colunas, estrutura de tópicos, numeração de pá-
ginas, configuração de páginas, cabeçalhos, rodapés, legendas, notas, re-
ferências cruzadas, bordas e sombreamentos, marcadores e numeração, 
mala direta, envelopes e etiquetas, assistentes, controles de alterações, 
integração das ferramentas do office e autoresumo. Editoração e diagra-
mação de planilhas: Entrada de dados, edição, fórmulas, referências de 
células, referência circular, células linhas, colunas, planilhas, gráficos, da-
dos, classificação, exportação, módulos adicionais, suplementos, análise 
de dados, importação/exportação, impressão, segurança, salvar, recupe-
rar, formatação condicional, autoformatação, estilo.
carGo 02: assisteNte de ProcUradoria – iNForMÁtica. 
Hardware e Software: Conceitos básicos. Mídias para armazenamento de 
dados. Montagem e desmontagem de microcomputadores; Placa mãe: 
barramentos: (iSa, Pci, aGP), controladora de disco rígido (ScSi, SaTa 
e idE), portas de e/s (paralela, serial, ps/2, USB), componentes on-board 
(vídeo, som, rede, modem); Processador: arquitetura de 32 e 64 bits, 
famílias das marcas AMD e Intel; Configuração do Setup da BIOS; Fonte 
de alimentação, filtros de linha, estabilizadores e nobreaks; Arquitetura 
de memórias: Cache, ROM e RAM (SDRAM, DDR, DDR2, DDR3); Carac-
terísticas, Instalação e Configuração de Adaptadores: Vídeo, som, rede, 
rede sem-fio, modem (on-board e off-board); Sistema de arquivos FAT16, 
faT32, NTfS, EXT (e suas versões) gerenciamento de partições no Win-
dows 8 e Windows 10,; Características, Instalação e Configuração de Dis-
positivos de armazenamento (Disco rígido, cartões de memória, pendrive, 
CD, DVD, HD externo, SSDs); Características, Instalação e Configuração 
de periféricos: Mouse, teclado, impressora, scanner, monitor, câmera di-
gital, web-cam, duplicador de sinal vídeo; Instalação e configuração do 
sistema operacional Microsoft Windows 8 e 10; Internet: conceitos básicos. 
Configuração de rede (Protocolo TCP-IP); Noções de instalação física de 
rede: cabos de rede, hub, switch, roteador, roteador sem-fio e acess point. 
Correios eletrônicos (Outlook, Outlook Express, Thunderbird e Windows 
live) e Navegadores de internet (internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox e Google Chrome); Configuração de Windows Server 2012/2016: 
Configuração de Serviços: DNS e DHCP, Configuração do ACTIVE DIREC-
TorY; internet das coisas (ioT) criação e administração de usuários; ins-
talação e configuração do Microsoft Office e software livre. Pacote escritório 
LibreOffice: Editoração e diagramação de textos avançados: Edição de tex-
to, formatação de textos, tabelas, estilos, índices, figuras, objetos, equa-
ções, desenhos, arquivos, segurança, autocorreção, dicionários, importa-
ção/exportação, tabulações, colunas, estrutura de tópicos, numeração de 
páginas, configuração de páginas, cabeçalhos, rodapés, legendas, notas, 
referências cruzadas, bordas e sombreamentos, marcadores e numeração, 
mala direta, envelopes e etiquetas, assistentes, controles de alterações, 
integração das ferramentas do Libreoffice e autoresumo. Editoração e dia-
gramação de planilhas: Entrada de dados, edição, fórmulas, referências 
de células, referência circular, células linhas, colunas, planilhas, gráficos, 
dados, classificação, exportação, módulos adicionais, suplementos, análise 
de dados, importação/exportação, impressão, segurança, salvar, recupe-
rar, formatação condicional, autoformatação, estilo. computações em Nu-
vem (cloud computing): conceitos, benefícios, tipos de nuvens (pública, 
provada e híbrida), Modelo de serviços (iaaS, PaaS e SaaS).  
carGo 03: assisteNte de ProcUradoria – coNtaBiLidade. 
contabilidade geral: decreto-lei n. 9.295/1946 e alterações. resolução 
CFC n. 803/1996 e alterações (Código de Ética Profissional do Contador). 
Normas Brasileiras de contabilidade do conselho federal de contabilidade 
- cfc. Princípios de contabilidade (resoluções n. 750/93, n. 1.111/2007 
e n. 1.282/2010). Normas Brasileiras de contabilidade NBc TG Estrutura 
Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Rela-
tório Contábil-Financeiro: objetivos, pressupostos básicos, características 
qualitativas das demonstrações contábeis, mensuração e reconhecimento 
dos elementos das demonstrações. lei n. 6404/76 e alterações. apresen-
tação das demonstrações contábeis: conjunto completo, reconhecimento, 
mensuração, divulgação e notas explicativas. Livros Obrigatórios e Facul-
tativos; registros contábeis; Métodos das partidas dobradas; regime de 
competência e de caixa; contas Patrimoniais e contas de resultado; ativos 
e Passivos circulantes e Não circulantes; Patrimônio líquido. ativo imobi-
lizado. contabilidade pública: conceito, objeto e regime. campo de apli-
cação. contabilidade segundo a lei n.º 4.320/64 e alterações: conceitos; 
regimes adotados pela contabilidade pública; Exercício financeiro; Contro-
les de competência: interno e externo; Sistemas: orçamentário, financei-
ro, Patrimonial e de compensação; receitas e despesas da dívida Pública; 
registros contábeis; Variações patrimoniais ativas e passivas, variações 
orçamentárias e extra-orçamentárias; contabilização dos Principais fatos 
contábeis: Previsão de receita, fixação de despesa, descentralização de 
crédito, liberação financeira, realização de receita e despesa; Balancete: 
características, conteúdo e forma. demonstrações contábeis: Balanço or-
çamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e demonstração das 
Variações Patrimoniais. decreto n.º 93.872/86. Manual de contabilidade 
aplicada ao Setor Público: Parte i - Procedimentos contábeis orçamentá-
rios; Parte ii - Procedimentos contábeis Patrimoniais; Parte iii - Procedi-
mentos Contábeis Específicos; Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Se-
tor Público; Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª edição) – Secretaria 
do Tesouro Nacional/STN.
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2. NÍVeL sUPerior
2.1 coNHEciMENToS BáSicoS
2.1.1  LÍNGUa PortUGUesa.
1- leitura, compreensão e interpretação de texto(s) original(is) ou adap-
tado(s), de natureza diversa: descritivo, narrativo e dissertativo, e de dife-
rentes gêneros, como por exemplo: poema, crônica, notícia, reportagem, 
editorial, artigo de opinião, texto ficcional, texto argumentativo, informa-
tivo, normativo, charge, tirinha, cartun, propaganda, ensaio e outros. 1.1. 
Identificar a ideia central de um texto; 1.2. Identificar informações no tex-
to; 1.3. Estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; 1.4. 
relacionar uma informação do texto com outras informações oferecidas no 
próprio texto ou em outro texto; 1.5. Relacionar uma informação do texto 
com outras informações pressupostas pelo contexto; 1.6. analisar a perti-
nência de uma informação do texto em função da estratégia argumentativa 
do autor; 1.7. Depreender de uma afirmação explícita outra afirmação im-
plícita; 1.8. inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o 
contexto e/ou universo temático e/ou estrutura morfológica da palavra (ra-
dical, afixos e flexões); 1.9. Relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos 
ou tabelas e/ou esquemas; 1.10. relacionar informações constantes de 
texto com conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade 
ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. 2- conhecimen-
tos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e interpretação de 
texto, recursos sintáticos e semânticos, do efeito de sentido de palavras, 
expressões e ilustrações. 3- interpretação de recursos coesivos na cons-
trução do texto. 4- conteúdos gramaticais e conhecimento gramatical de 
acordo com o padrão culto da língua: 4.1. foNÉTica: acento tônico, síla-
ba, sílaba tônica, ortoépia e prosódia; 4.2. ORTOGRAFIA: divisão silábica, 
acentuação gráfica, correção ortográfica; 4.3. MORFOLOGIA: estrutura dos 
vocábulos; elementos mórficos; processos de formação de palavras; deri-
vação, composição e outros processos; classes de palavras; classificação, 
flexões nominais e verbais, emprego; 4.4. SINTAXE: teoria geral da frase e 
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal 
e nominal; regência nominal e verbal; crase; colocação de pronomes: pró-
clise, mesóclise, ênclise. 4.5. SEMÂNTICA: antônimos, sinônimos, homô-
nimos e parônimos. 4.6. PoNTUaÇÃo: emprego dos sinais de pontuação.
2.1.2 Ética No serViÇo PÚBLico
Ética e moral. Ética, princípios, valores e a lei. Ética e democracia: exercício 
da cidadania. Conduta ética. Ética profissional. Ética e responsabilidade so-
cial. Ética e função pública. Ética no setor público. lei n. 8.429/1992 e suas 
alterações. decreto n. 8.420/2018. lei n. 12.846/2013 e suas alterações. 
lei n. 13.709/2018 e suas alterações.
2.1.3 iNForMÁtica (eXceto Para o carGo 08: tÉcNico de 
ProcUradoria – iNForMÁtica.)
Sistema operacional e ambiente, Windows 8, Windows 10. Edição de tex-
tos, planilhas e apresentações utilizando LibreOffice (Calc, Write e Im-
press) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos de internet. conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de intranet. conceitos de organização e de gerenciamento 
de informações, arquivos, pastas e programas. conceitos Básico de com-
putação em Nuvem (Cloud Computing): Definição e tipos de nuvens (pri-
vada, pública e híbrida). 
2.1.4 LeGisLaÇÃo
lei Estadual nº 6.813/2006 e alterações (dispõe sobre a estruturação do 
Quadro Permanente de Pessoal de apoio da Procuradoria-Geral do Estado 
e a criação de cargos em comissão no âmbito da Procuradoria-Geral do 
Estado). lei Estadual nº. 5.810/1994 e alterações (dispõe sobre o regi-
me Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração direta, 
das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.) decreto n. 
1.395/2021 (Homologa o regimento interno da Procuradoria Geral do Es-
tado. lei complementar Estadual n. 41/2002 (altera a organização da Pro-
curadoria Geral do Estado do Pará, define sua competência e dispõe sobre 
a carreira dos Procuradores do Estado do Pará). lei n. 13.709/2018 (lei 
Geral de Proteção de dados)
2.1.5 NoÇÕes de direito. (eXceto Para o carGo 07: tÉcNico 
de ProcUradoria – direito.)
Noções de direito constitucional: constituição da república federativa 
do Brasil de 1988: Título I – Dos Princípios fundamentais; Título II – Dos 
Direitos e garantias fundamentais; Título III – Da Organização do Estado: 
Capítulo I - Da organização político-administrativa;  Capítulo II – Dos Esta-
dos federados; Noções de direito administrativo: constituição da re-
pública federativa do Brasil de 1988: Título iii - da organização do Esta-
do: Capítulo VII – Da Administração Pública; Seção I – Disposições Gerais; 
Seção II – Dos Servidores Públicos; lei ordinária n. 8.972/2020 (regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do 
Pará.). Noções gerais de licitação e contratos. Noções de Processo civil: 
Lei n. 13.105/2015 e alterações (Código de Processo Civil): Parte Geral; 
Livro I – Das Normas Processuais Civis; Título Único – Das normas funda-
mentais e da Aplicação das normas processuais; Capítulo I – Das normas 
fundamentais do processo civil. a jurisdição. a ação: conceito, natureza, 
elementos e características; condições da ação. advocacia Pública. lei n. 
13.140/2015 (dispõe sobre a mediação). Noções de direito tributário: 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Título VI – Da 
Tributação e do Orçamento: Capítulo I – Do Sistema Tributário Nacional; 
Seção I – Dos Princípios Gerais; Seção II – Das limitações do poder de tri-
butar; Seção IV – Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal; Seção VI 
– Da repartição das receitas tributárias; Noções de direitos Humanos: 
Afirmação histórica dos direitos humanos. O problema da fundamentação 
dos direitos humanos. a genealogia dos direitos humanos (as origens clás-
sicas; os direitos naturais; revoluções e declarações). o paradoxo dos di-
reitos humanos.  Universalismo x culturalismos. a diferença entre direitos 
humanos e direitos fundamentais. as dimensões de direitos humanos. as 

características dos direitos humanos (imprescritibilidade; irrenunciabilida-
de; inalienabilidade; complementaridade; universalidade).
2.2  coNHEciMENToS ESPEcÍficoS
carGo 04: tÉcNico de ProcUradoria – adMiNistraÇÃo. 
administração geral: abordagem das escolas da administração. concei-
tos e princípios da administração. Processo administrativo: planejamento, 
organização, direção e controle. competências do administrador. instru-
mentos e metodologias organizacionais. Estruturas e processos organiza-
cionais. Conceitos e classificação de processos. Modelagem de processos 
de negócios. Metodologia de gerenciamento de processos. Avaliação de 
desempenho dos processos. Excelência nos serviços públicos.  o papel 
do rH estratégico. comportamento organizacional: as pessoas na orga-
nização. Motivação e trabalho. Gestão de Conflitos. Comunicação. Lide-
rança, poder e autoridade. Ética, inclusão e diversidade. organizações de 
aprendizagem. desenvolvimento de equipes de alta performance. clima 
e cultura organizacional. Governabilidade e governança corporativa. Ge-
renciamento de desempenho, remuneração e Benefícios, Treinamento, 
desenvolvimento e Educação corporativa. Gerenciamento de Projetos: o 
projeto e a organização. organizando o projeto no tempo. Gerenciamento 
de custos e equipes em projetos. análise de riscos e qualidade. Métodos 
ágeis para desenvolvimento de projetos. Sustentabilidade. Programas de 
Responsabilidade Social corporativa. Marketing: fundamentos e o processo 
de administração de marketing. Captação das oportunidades de marke-
ting: coleta de informações, previsão de demanda e condução de pesquisa 
de marketing. Conexão com os clientes: criação de relacionamentos, aná-
lise de mercados, segmentação. Gestão integrada de canais de marketing. 
Comunicação integrada de marketing. Marketing de Serviços. Conceitos 
de logística e cadeia de suprimentos. Tecnologias aplicadas a processos da 
logística 4.0. administração de estoques e centros de distribuição. Gestão 
de risco em cadeias de suprimentos. contextualização da contabilidade 
gerencial. Sistema de informações Gerenciais: as pessoas, a organização 
e a tecnologia; o planejamento estratégico da tecnologia de informação; 
O desenvolvimento de projetos tecnológicos; A gestão de dados e informa-
ções; o Business Intelligence (Bi). administração da Produção: conceitos 
gerais de produção; Gestão da capacidade, localização das instalações e 
arranjos físicos; Planejamento das necessidades de materiais – MRP; De-
cisões sobre processos e operações. Produção e produtividade. Gestão da 
Qualidade. Gestão estratégica: A etapa de diagnóstico no planejamento 
estratégico; a etapa de formulação no planejamento estratégico; a eta-
pa de implementação no planejamento estratégico; a etapa de controle 
no planejamento estratégico; Modelos de ferramentas para formulação de 
estratégias competitivas. Balanced Scorecard (BSc). Principais conceitos, 
aplicações, mapa estratégico, perspectivas, temas estratégicos, objetivos 
estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores, metas, iniciativas es-
tratégicas. orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. a 
construção dos planos orçamentários operacionais. Projeções orçamentá-
rias. Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor públi-
co. Processos participativos de gestão pública. conselhos de gestão, orça-
mento participativo, parceria entre governo e sociedade. Transparência da 
administração pública. controle social e cidadania. Princípios constitucio-
nais da administração Pública: Princípios Explícitos e implícitos. Ética na 
administração Pública. administração Pública: organização administrativa; 
centralização; descentralização. desconcentração; Órgãos públicos; ad-
ministração indireta da administração; autarquias; fundações Públicas; 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. atos administrativos: 
Conceito; Atributos; Elementos; Classificação; Vinculação e discriciona-
riedade; anulação; revogação e convalidação. contrato administrativo: 
características; formalização; Execução e rescisão; Espécies. lei de res-
ponsabilidade fiscal (lei complementar nº 101/2000 e alterações); con-
vênios. Bens Públicos: Conceito; Classificação; Afetação e desafetação; 
formas de aquisição e alienação de bens públicos; formas de utilização dos 
bens públicos pelos particulares.
carGo 05: tÉcNico de ProcUradoria – BiBLiotecoNoMia. 
Documentação: conceitos básicos e finalidades da documentação geral e 
jurídica. Biblioteconomia e ciência da informação: conceitos básicos e fina-
lidades. Noções de informática para bibliotecas: dispositivos de memória, 
de entrada e saída de dados. Normas técnicas para a área de documen-
tação: referência bibliográfica (de acordo com as normas da ABNT – NBR 
6023/2002), resumos, abreviação de títulos de periódicos e publicações 
seriadas, sumário, preparação de índices de publicações, preparação de 
guias de bibliotecas, centros de informação e de documentação. indexa-
ção: conceito, definição, linguagens, descritores, processos e tipos de inde-
xação. Resumos e índices: tipos e funções. Classificação decimal universal 
(cdU): estrutura, princípios e índices principais e emprego das tabelas 
auxiliares. catalogação (aacr-2): catalogação descritiva, entradas e cabe-
çalhos; catalogação de multimeios: CD-ROM, fitas de vídeos e fitas casse-
tes. catálogo: tipos e funções. organização e administração de bibliotecas: 
princípios e funções administrativas em bibliotecas, estrutura organizacio-
nal, as grandes áreas funcionais da biblioteca, marketing. Centros de docu-
mentação e serviços de informação: planejamento, redes e sistemas. de-
senvolvimento de coleções: políticas de seleção e de aquisição, avaliação 
de coleções; fontes de informação. Estrutura e características das publica-
ções: Diário Oficial da União – DOU. Serviço de referência: organização de 
serviços de notificação corrente (serviços de alerta), disseminação seletiva 
da informação (dSi): estratégia de busca de informação, planejamento e 
etapas de elaboração, atendimento ao usuário. Estudo de usuário – entre-
vista. Automação: formato de intercâmbio, formato US MARC, banco de 
dados, base de dados, planejamento da automação, principais sistemas de 
informação automatizados nacionais e internacionais. Bibliografia: concei-
tuação, teorias, classificação, histórico e objetivos. 
carGo 06: tÉcNico de ProcUradoria – ciÊNcias coNtÁBeis. 
orçamento Público: características do orçamento tradicional, do orçamen-
to-programa e do orçamento de desempenho. Princípios orçamentários. 
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Peças Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. Orçamento fiscal e de seguridade 
social. orçamento na constituição federal de 1988. conceituação e classi-
ficação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução da recei-
ta e da despesa orçamentária. créditos adicionais. cota, provisão, repasse 
e destaque. lei nº 101/2000. Portaria interministerial 127/2008 e alte-
rações. Procedimentos de retenção de impostos e contribuições federais. 
lei nº 9430/1996 e alterações. instrução Normativa Srf n. 1234/2012 
e alterações. contabilidade Geral: Normas Brasileiras de contabilidade 
do Conselho Federal de Contabilidade–CFC. Princípios de Contabilidade 
(resolução n. 750/93, n. 1.111/2007 e n. 1.282/2010). deliberações da 
Comissão de Valores Mobiliário–CVM. Estrutura Conceitual para a Elabo-
ração e apresentação das demonstrações contábeis (deliberação cVM n. 
675/2011 e resolução cfc n. 1.121/2008): objetivos, pressupostos bási-
cos, características qualitativas das demonstrações contábeis, mensura-
ção e reconhecimento dos elementos das demonstrações. apresentação 
das demonstrações contábeis: objetivos e considerações gerais, conteúdo 
e estrutura das demonstrações contábeis. lei n. 6404/76 e alterações. 
contabilidade Pública: conceito, objeto e regime. campo de aplicação. 
contabilidade segundo a lei n.º 4.320/64 e alterações: conceitos; regi-
mes adotados pela contabilidade pública; Exercício financeiro; Controles 
de competência: interno e externo; Sistemas: orçamentário, financeiro, 
Patrimonial e de compensação; receitas e despesas da dívida Pública; 
registros contábeis; Variações patrimoniais ativas e passivas, variações 
orçamentárias e extra-orçamentárias; contabilização dos Principais fatos 
contábeis: Previsão de receita, fixação de despesa, descentralização de 
crédito, liberação financeira, realização de receita e despesa; Balancete: 
características, conteúdo e forma. demonstrações contábeis: Balanço or-
çamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e demonstração das 
Variações Patrimoniais. decreto n.º 93.872/86. Manual de contabilidade 
aplicada ao Setor Público: Parte i - Procedimentos contábeis orçamentá-
rios; Parte ii - Procedimentos contábeis Patrimoniais; Parte iii - Procedi-
mentos Contábeis Específicos; Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Se-
tor Público; Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª edição) – Secretaria 
do Tesouro Nacional/STN.
carGo 07: tÉcNico de ProcUradoria – direito. 
direito constitucional: constituição: conceito e conteúdo. Poder consti-
tuinte original e derivado. Eficácia, aplicação e integração das normas 
constitucionais. leis complementares à constituição. direitos e garantias 
individuais, habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, direito 
de petição. Separação de poderes. Poder legislativo: composição e atribui-
ções. Processo legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Po-
der Judiciário: composição e atribuições. Estado federal: a união, os esta-
dos, os municípios, o distrito federal e os territórios. Regiões metropolita-
nas. Princípios e normas referentes à administração pública direta e indire-
ta. regime jurídico dos servidores públicos civis. advocacia pública. Princí-
pios constitucionais do orçamento. Tributação e orçamento: sistema tribu-
tário nacional, finanças públicas. Ordem econômica e financeira. Ordem 
social: seguridade social, educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, 
comunicação social, meio ambiente. direito civil e empresarial: Pessoa 
natural. conceito, capacidade, domicílio. Nascituro. direitos da personali-
dade. Pessoas jurídicas. Espécies. Pessoas jurídicas de direito público e 
privado. associações, sociedades civis e empresariais. fundações públicas 
e privadas. cooperativas. organização social de interesse público. descon-
sideração da personalidade jurídica no direito civil, no direito tributário e no 
direito do consumidor. Responsabilidade dos sócios, diretores e administra-
dores. Fato jurídico. Negócio jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. 
Condições, termo e encargo. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade 
dos negócios jurídicos. Forma e prova dos negócios jurídicos. Prescrição e 
decadência. Prazos prescricionais e decadenciais contra as pessoas jurídi-
cas de direito público. Bens. Conceito, classificação, espécies. Bens imate-
riais. Bens públicos. Terras devolutas. Obrigações: conceito, classificação, 
modalidades. Efeitos, extinção e inadimplemento das obrigações. Trans-
missão das obrigações. contratos. disposições gerais. contratos prelimina-
res. Formação e extinção dos contratos. Vícios redibitórios. Evicção. Con-
tratos aleatórios. Cláusula resolutiva. Exceção de contrato não cumprido. 
resolução por onerosidade excessiva. Espécies de contratos: compra e 
venda troca, doação, locação, locação predial urbana, empréstimo, presta-
ção de serviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e distri-
buição, corretagem, transporte, seguro, constituição de renda, fiança, 
transação, compromisso. atos unilaterais. responsabilidade civil, respon-
sabilidade objetiva e subjetiva. indenização. dano material e dano moral. 
Preferências e privilégios creditórios. Direito de empresa. Empresário. So-
ciedade: não personificada e personificada. Espécies. Estabelecimento. Fa-
lência e recuperação. lei federal nº 6.404/76. Posse. conceito, aquisição, 
efeitos e perda. Interditos possessórios. Propriedade: função social. Aqui-
sição e perda da propriedade móvel e imóvel. Privação da propriedade e 
justa indenização. Usucapião: modalidades. registro imobiliário. condomí-
nio voluntário e necessário: condomínio edilício. Propriedade resolúvel e 
propriedade fiduciária. Incorporação imobiliária. Direito de vizinhança. Uso 
anormal da propriedade. Passagem forçada. águas. limites entre prédios e 
direito de tapagem. direito de construir. dano infecto. direito reais sobre 
coisas alheias. Superfície, servidões, usufruto, uso e habitação. direito do 
promitente comprador. Adjudicação compulsória. Direitos reais de garan-
tia: penhor, hipoteca e anticrese. direito de família: casamento, relações 
de parentesco. regime de bens entre os cônjuges. alimentos. Bem de fa-
mília. União estável. ausência. curatela e tutela. direito das sucessões: 
sucessão legítima e testamentária. Partilha. Herança jacente. direito Pro-
cessual civil: lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. direito intertempo-
ral e aplicabilidade do novo diploma. Princípios constitucionais e infracons-
titucionais do processo civil. Garantias constitucionais do processo. institu-
tos e normas fundamentais do processo civil. direito Processual consti-

tucional. Jurisdição. dos limites da Jurisdição Nacional e da cooperação 
internacional. características. Princípios. Espécies. organização judiciária. 
distinção em relação às demais funções do Estado. competência. critérios 
de fixação e de modificação. Conexão. Continência. Prevenção. Funções 
essenciais à Justiça. Magistratura. impedimento e suspeição. advocacia 
Pública e Privada. defensoria Pública. assistência judiciária. Ministério 
Público. do juiz e dos auxiliares da justiça. deveres das partes e dos pro-
curadores. Atos atentatórios à dignidade da justiça. Responsabilidade por 
dano processual. das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. 
Sucessão das partes e dos procuradores. ação. conceito e natureza. con-
dições da ação. Momento e técnica da aferição de sua presença. Elementos 
da ação. Ação e tutela jurisdicional. Cumulação da ação. Classificação da 
tutela jurisdicional. Processo. conceito e natureza. Espécies. Pressupostos 
processuais. Procedimento. atos processuais. forma, tempo e lugar. dos 
pronunciamentos do órgão jurisdicional. Regime de invalidades processu-
ais. Prazos processuais. Preclusões. comunicação dos atos processuais. 
atos processuais eletrônicos. da citação e das intimações. Modalidades e 
efeitos. Partes e terceiros no processo civil. Conceitos. Litisconsórcio. Mo-
dalidades de intervenção de terceiros. Tutela Provisória de Urgência e de 
Evidência. Modalidades. Poder Geral de cautela. Procedimento comum. da 
formação, da suspensão e da extinção do processo. Hipóteses. Petição ini-
cial. Requisitos e defeitos. A fixação do valor da causa e as formas de sua 
impugnação. Juízo de admissibilidade da demanda e seus efeitos. indeferi-
mento da petição inicial. audiência de conciliação ou de mediação. respos-
ta do réu. contestação e reconvenção. defesa direta e indireta. Questões 
prévias e de mérito. revelia. Providências preliminares e do saneamento. 
Julgamento conforme o estado do processo. Provas. objeto, fonte e meios. 
Prova atípica e prova ilícita. Ônus da prova. Provas em espécie e sua pro-
dução. audiência de instrução e julgamento. Sentença. Elementos, conteú-
do e efeitos. Vícios das sentenças. coisa julgada. limites subjetivos e ob-
jetivos. relativização da coisa julgada. Julgamento liminar de improcedên-
cia. remessa necessária. recursos. Juízo de admissibilidade. Efeitos. Teo-
ria geral dos recursos. apelação. agravo de instrumento e agravo interno. 
Embargos de declaração. Técnica de julgamento para superação de diver-
gência. dos recursos para o Supremo Tribunal federal e para o Superior 
Tribunal de Justiça. Embargos de divergência. lei n. 8.437/92 e alterações. 
lei n. 12.016/09 e alterações. controle de constitucionalidade das leis e 
atos normativos. Modalidades. declaração de inconstitucionalidade. lei n. 
9.868/99 e alterações. do incidente de arguição de inconstitucionalidade. 
Precedentes judiciais. Mecanismos de valorização. Súmulas Vinculantes. 
do incidente de assunção de competência. do incidente de resolução de 
Demandas Repetitivas. Da Reclamação. Ação rescisória e outras demandas 
autônomas de impugnação. Procedimentos especiais. Teoria geral. ação de 
consignação em pagamento. Ação de exigir contas; Ações possessórias, 
ações de divisão e demarcação. inventário e partilha, alimentos, embargos 
de terceiro, oposição, habilitação, restauração de autos, vendas a crédito 
com reserva de domínio, ação monitória. Ação de dissolução parcial de 
sociedade. Mediação. Mandado de segurança. Mandado de injunção. ação 
Popular. Habeas data. ação civil Pública. ação de improbidade administra-
tiva. Tutela dos interesses transindividuais. conceito. direito administra-
tivo: Princípios constitucionais do direito administrativo. controle interno e 
externo da administração pública. administração pública: conceito, estru-
tura, poderes e deveres do administrador público. administração indireta: 
conceito, autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades 
de economia mista. Poderes administrativos. ato administrativo: conceito, 
elementos, atributos, espécies. discricionariedade e vinculação. abuso e 
desvio de poder. ato administrativo punitivo. Multas. ato administrativo: 
anulação, revisão e revogação. controle jurisdicional. Procedimento admi-
nistrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos. contratos admi-
nistrativos: conceito, espécies, disposições peculiares. cláusulas necessá-
rias. inadimplemento. rescisão. lei federal nº 14.133/2021 (lei de licita-
ções e Contratos Administrativos). Licitação: natureza jurídica, finalidades, 
espécies, modalidades. Processo licitatório. Dispensa e inexigibilidade. 
Serviços públicos: conceito, classificação. Concessão e permissão. Agentes 
públicos. Servidores públicos, conceito, categorias, direitos e deveres. car-
go, emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância. Res-
ponsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Pro-
cesso administrativo disciplinar. Bens públicos; regime jurídico e classifica-
ção. formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso. 
desafetação e alienação. desapropriação: conceito. desapropriação por 
utilidade pública, necessidade pública, interesse social. indenização. desa-
propriação indireta. função social da propriedade. responsabilidade civil 
do estado. responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes 
públicos. Responsabilidade pela omissão ou deficiência de serviço. Exclu-
dentes de responsabilidade. responsabilidade civil pessoal dos agentes 
públicos. improbidade administrativa. direito tributário: Definição e 
conteúdo do direito tributário. conceito de tributo. Espécies de tributos. 
imposto, taxa contribuição de melhoria e outras contribuições. fontes do 
direito tributário. fontes primárias. fontes secundárias. Vigência e aplica-
ção da legislação tributária no tempo e no espaço. interpretação e integra-
ção da legislação tributária. o sistema constitucional brasileiro. Princípios 
constitucionais tributários, competência tributária, discriminação das recei-
tas tributárias, limitações ao poder de tributar. imunidades tributárias. Es-
pécies tributárias. Competência tributária. Parafiscalidade. Exercício de 
competência tributária. o fato gerador da obrigação tributária. obrigação 
tributária principal e acessória. Hipótese de incidência e fato imponível. 
capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária. Sujeito passivo 
da obrigação tributária, direto e indireto. domicílio tributário. responsabi-
lidade pelo tributo e responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. 
O crédito tributário: constituição. Lançamento: definição, modalidades e 
efeitos. Suspensão do crédito tributário, modalidades, extinção das obriga-
ções tributárias e exclusão do crédito tributário. infrações e sanções tribu-
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tárias. conceito e natureza jurídica. Garantias e privilégios do crédito tribu-
tário. Preferência e cobrança em falência e recuperação. responsabilidade 
patrimonial dos sócios e administradores. Alienação de bens em fraude à 
fazenda pública. dívida ativa. inscrição do crédito tributário. Pressupostos 
legais, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e subs-
tituições de certidões de dívida ativa. Certidões negativas, sigilo fiscal, di-
vulgação de informações, limitações. A execução fiscal. Mandado de segu-
rança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tribu-
tário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória de inexistên-
cia de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. direito Financeiro: 
Responsabilidade fiscal (Lei Complementar n.º 101/00), controle de orça-
mentos e de balanços: lei federal n.º 4.320/64. Plano plurianual. lei de 
diretrizes orçamentárias. lei orçamentária anual. direito Previdenciá-
rio: Regime jurídico da previdência social; Regimes geral e próprios da 
previdência social; regime de Previdência complementar n. 108/2001 e 
lei complementar 109/2001. Emenda constitucional n. 103/2019. fontes 
do direito da Seguridade Social; constituição da república federativa do 
Brasil; leis; atos d Poder Executivo; Normas coletivas e regulamentos. 
Princípios da Seguridade Social – gerais e específicos. Noções de direitos 
Humanos: Afirmação histórica dos direitos humanos. O problema da fun-
damentação dos direitos humanos. a genealogia dos direitos humanos (as 
origens clássicas; os direitos naturais; revoluções e declarações). o para-
doxo dos direitos humanos.  Universalismo x culturalismos. a diferença 
entre direitos humanos e direitos fundamentais. as dimensões de direitos 
humanos. as características dos direitos humanos (imprescritibilidade; ir-
renunciabilidade; inalienabilidade; complementaridade; universalidade).
carGo 08: tÉcNico de ProcUradoria – iNForMÁtica. 
Hardware e software: conceitos, características, Sistemas de Numera-
ção (binário, decimal, octal, hexadecimal, conversão de bases), Modalida-
des de processamento “batch”, “time sharing” e “real time”. arquitetura de 
Computadores: Componentes de hardware, memória, processador, regis-
tradores, barramento, dispositivos e mídias de armazenamento de dados, 
interfaces USB, idE e ScSi, interfaces de entrada/saída. Sistemas opera-
cionais: conceitos, técnicas de gerência de memória, memória virtual (seg-
mentação, paginação), escalonamento de processos. Multiprogramação e 
multiprocessamento. Ambientes Windows 2000/XP. Pacote Office (Word, 
Excel, Access, PowerPoint). Sistemas de Arquivamento: arquivo, registro, 
métodos de acesso, organização de diretórios, proteção de arquivos Pro-
teção de Sistemas e de Equipamentos de Informática: proteção lógica e 
física, backup, estabilizadores, no-breaks. algoritmos e Linguagens de 
Programação. Conceitos: estruturas básicas de programação, pseudocó-
digo. Estruturas de dados: tipos de dados, matrizes, cadeia de caracteres, 
listas lineares, pilhas, filas, árvores e grafos. Construção de algoritmos: 
procedimentos, funções, recursividade, passagem de parâmetros, algo-
ritmos de busca, pesquisa, ordenação, merge. Programas: interpretação, 
linkedição, compilação, código-fonte, código-objeto. Linguagens: C, C++, 
Java. redes de computadores. conceitos: terminologia, WaN X laN, 
sinais analógico e serial, transmissão assíncrona e síncrona, serial e para-
lela, half-duplex e full-duplex, topologias, padrões. Tecnologias Ethernet, 
fast Ethernet e Gigabit Ethernet. interconexão de redes: conceitos, equi-
pamentos (repetidores, hubs, switches, bridges, roteadores, gateway). 
arquitetura TcP/iP: conceitos, características, protocolos, modelo em ca-
madas. SMTP, PoP, fTP, dNS, HTTP, SNMP. Bancos de dados. Sistemas 
Gerenciadores de Bancos de dados: características. Modelo relacional: 
dicionarização, restrições e normalizações. formas Normais: 1a., 2a. e 3a. 
fN. ferramentas. abordagem relacional: SQl. interface e conectividade 
Web. acesso. Segurança. análise, Modelagem, Projeto e implementação: 
conceitos. características, Utilização. Banco de dados orientados a ob-
jeto: Objetos, Classes, Variáveis de instância, Métodos, Mensagens. En-
capsulamento. Herança. Banco de dados em aplicações cliente/Servidor. 
administração de Banco de dados. desenvolvimento, análise, Projeto 
e Gerência de sistemas: conceitos. características. ciclo de Vida de Sis-
temas. atividades de análise. fases de projeto. Estudo de Viabilidade Téc-
nica de Projetos. análise Estruturada de Sistemas. Modelagem. diagramas. 
Fluxo de Dados, processos, entidades, depósito de dados. Regras de con-
sistência. diagrama de contexto. diagrama de fluxo de dados (dfd). dia-
grama de Entidades e relacionamentos (dEr). diagrama de Transição de 
Dados. Dicionário de Dados. Especificação de processos: português estru-
turado. análise orientada a objeto. conceitos. características. Modelagem. 
UMl. Metodologias. ferramentas. Projeto Estruturado de Sistemas. Uso 
de ferramentas caSE. Projeto de Sistemas de informação. diagramas de 
estrutura modular, componentes e significado. Gerenciamento de Mudan-
ças. Qualidade do Projeto: acoplamento e coesão. Modelagem conceitual 
da informação. Modelo conceitual de entidades e relacionamentos. atribu-
tos: compostos, multivalorados e determinantes. relacionamentos parciais 
e totais. auto-relacionamento, relacionamentos múltiplos e agregações. 
Particionamento do conjunto de entidades. decomposição de relaciona-
mentos. Engenharia e Qualidade de Software: qualidades do produto e do 
processo, princípios básicos, projeto de software, especificação, requisitos, 
testes, técnicas informais de verificação e prova de programas; processo 
de produção de software: modelo em cascata e espiral; organização de 
processo; metodologias. Qualidade de Software (ISO, CMM e MPS-BR). 
Execução de testes integrados de sistemas. Homologação de sistemas jun-
to aos usuários. dataWarehouse. conceitos básicos. análise, avaliação, 
Elaboração e Manutenção de documentação. Supervisão da documentação 
técnica de sistemas. Especificação da manutenção corretiva, evolutiva e 
legal, necessárias aos sistemas existentes. Planejamento Estratégico de 
Sistemas de informações. Gerência de Projetos.
carGo 09: tÉcNico de ProcUradoria – MateMÁtica/estatÍs-
tica/ecoNoMia. 
análise Microeconômica: determinação das curvas de procura; curvas de 
indiferença; equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e substituição; 

elasticidade da procura; fatores de produção; produtividade média e mar-
ginal; lei dos rendimentos decrescentes e rendimentos de Escala; custos 
de produção no curto e longo prazo; custos totais, médios e marginais, 
fixos e variáveis. Estrutura de Mercado: concorrência perfeita, concorrên-
cia imperfeita, monopólio, oligopólio; dinâmica de determinação de preços 
e margem de lucro; padrão de concorrência; análise de competitividade; 
análise de indústrias e da concorrência; vantagens competitivas; cadeias 
e redes produtivas. análise Macroeconômica. Modelo iS-lM. identidades 
macroeconômicas básicas. Sistema de contas Nacionais. contas Nacionais 
no Brasil. Conceito de Déficit e Dívida Pública. O Balanço de Pagamentos 
no Brasil. agregados Monetários. as contas do Sistema Monetário. Papel 
do Governo na economia: estabilização econômica, promoção do desen-
volvimento e redistribuição de renda. a teoria Keynesiana. Papel da polí-
tica fiscal, comportamento das contas públicas. Financiamento do déficit 
público no Brasil. Política monetária. Relação entre taxas de juros, inflação 
e resultado fiscal. Relação entre comportamento do mercado de traba-
lho e nível de atividade, relação entre salários, inflação e desemprego. A 
oferta e demanda agregada. Desenvolvimento brasileiro no pós-guerra: 
Plano de metas, o milagre brasileiro, o ii PNd, a crise da dívida externa, 
os planos de Estabilização e a economia brasileira contemporânea. Ins-
trumentos de Política comercial: tarifas, subsídios e cotas; globalização, 
blocos econômicos regionais e acordos multilateral e bilateral de comércio 
exterior; o Mercado de capital Global. organismos internacionais: fMi, 
Bird, Bid, oMc. Economia do Setor Público: conceito de bem público; 
funções governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências gerais 
da evolução do gasto público no mundo. conceitos básicos da contabilidade 
fiscal: NFSP, conceitos nominal e operacional e resultado primário. Noção 
de sustentabilidade do endividamento público; evolução do déficit e da dí-
vida pública no Brasil a partir dos anos 80.  Economia Brasileira: Evolução 
da economia brasileira e da política econômica desde o período do “milagre 
econômico”. reformas estruturais da década de 90. Economia brasileira no 
pós- Plano Real: concepções, principais problemas, conquistas e desafios. 
O ajuste de 1999. Instrumentos de financiamento do setor público e Par-
ceria Público-Privado (PPP). desenvolvimento Econômico e Social: Trans-
formações do papel do Estado nas sociedades contemporâneas e no Brasil; 
desigualdades socioeconômicas da população brasileira. distribuição da 
renda: aspectos nacionais e internacionais; distribuição de renda no Brasil, 
desigualdades regionais. indicadores Sociais. o Índice de desenvolvimento 
Humano. o papel das principais agências de fomento no Brasil (BNdES, 
Banco do Brasil, caixa Econômica federal, agências de fomento estaduais). 
Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de responsabilidade na gestão fiscal). 
lei federal n.º 4.320/64 e suas alterações (estabelece normas gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da 
União, dos Estados, dos Municípios e do distrito federal).
carGo 10: tÉcNico de ProcUradoria – tÉcNico eM GestÃo 
de ProcUradoria. 
adminsitração: Empreendedorismo governamental e novas lideranças no 
setor público. Processos participativos de gestão pública. conselhos de ges-
tão, orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade. Transpa-
rência da administração pública. controle social e cidadania.  accountabi-
lity. Excelência nos serviços públicos. Gestão por resultados na produção 
de serviços públicos. comunicação na gestão pública e gestão de redes 
organizacionais. Governabilidade e governança. o ciclo do planejamento 
em organizações (Pdca). Balanced Scorecard (BSc). Principais conceitos, 
aplicações, mapa estratégico, perspectivas, temas estratégicos, objetivos 
estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores, metas, iniciativas es-
tratégicas. referencial estratégico das organizações. análise de ambiente 
interno e externo. ferramenta de análise de ambiente: análise SWoT. Ma-
triz GUT. Negócio, missão, visão de futuro, valores. Indicadores de de-
sempenho. Tipos de indicadores. Variáveis componentes dos indicadores. 
Princípios constitucionais da administração Pública: Princípios Explícitos e 
implícitos. Ética na administração Pública. administração Pública: organi-
zação administrativa; centralização; descentralização. desconcentração; 
Órgãos públicos; administração indireta da administração; autarquias; 
fundações Públicas; Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 
Atos Administrativos: Conceito; Atributos; Elementos; Classificação; Vin-
culação e discricionariedade; anulação; revogação e convalidação. con-
trato administrativo: características; formalização; Execução e rescisão; 
Espécies. lei de responsabilidade fiscal (lei complementar n.º 101/2000 
e alterações); Convênios. Bens Públicos: Conceito; Classificação; Afetação 
e desafetação; formas de aquisição e alienação de bens públicos; formas 
de utilização dos bens públicos pelos particulares. direito tributário: de-
finição e conteúdo do direito tributário. Conceito de tributo. Espécies de 
tributos. imposto, taxa contribuição de melhoria e outras contribuições. 
fontes do direito tributário. fontes primárias. fontes secundárias. Vigência 
e aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. interpretação 
e integração da legislação tributária. o sistema constitucional brasileiro. 
Princípios constitucionais tributários, competência tributária, discrimina-
ção das receitas tributárias, limitações ao poder de tributar. imunidades 
tributárias. Espécies tributárias. Competência tributária. Parafiscalidade. 
Exercício de competência tributária. o fato gerador da obrigação tributária. 
Obrigação tributária principal e acessória. Hipótese de incidência e fato 
imponível. capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária. Su-
jeito passivo da obrigação tributária, direto e indireto. domicílio tributário. 
responsabilidade pelo tributo e responsabilidade por infrações. denúncia 
espontânea. O crédito tributário: constituição. Lançamento: definição, mo-
dalidades e efeitos. Suspensão do crédito tributário, modalidades, extin-
ção das obrigações tributárias e exclusão do crédito tributário. infrações 
e sanções tributárias. conceito e natureza jurídica. Garantias e privilégios 
do crédito tributário. Preferência e cobrança em falência e recuperação. 
Responsabilidade patrimonial dos sócios e administradores. Alienação de 
bens em fraude à fazenda pública. dívida ativa. inscrição do crédito tri-
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butário. Pressupostos legais, presunção de certeza e liquidez da dívida 
inscrita, emendas e substituições de certidões de dívida ativa. certidões 
negativas, sigilo fiscal, divulgação de informações, limitações. A execução 
fiscal. Mandado de segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação de 
repetição de indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação 
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar 
fiscal. direito Financeiro: Responsabilidade fiscal (Lei Complementar n.º 
101/00), controle de orçamentos e de balanços: lei federal n.º 4.320/64. 
Plano plurianual. lei de diretrizes orçamentárias. lei orçamentária anual. 
direito Previdenciário: regime jurídico da previdência social; regimes 
geral e próprios da previdência social; Regime de Previdência Complemen-
tar n. 108/2001 e lei complementar 109/2001. Emenda constitucional n. 
103/2019. fontes do direito da Seguridade Social; constituição da repú-
blica federativa do Brasil; leis; atos d Poder Executivo; Normas coletivas 
e regulamentos. Princípios da Seguridade Social – gerais e específicos. 
Noções básicas de informática: Editoração e diagramação de textos 
avançados: Edição de texto, formatação de textos, tabelas, estilos, índi-
ces, figuras, objetos, equações, desenhos, arquivos, segurança, autocor-
reção, dicionários, importação/exportação, tabulações, colunas, estrutura 
de tópicos, numeração de páginas, configuração de páginas, cabeçalhos, 
rodapés, legendas, notas, referências cruzadas, bordas e sombreamentos, 
marcadores e numeração, mala direta, envelopes e etiquetas, assistentes, 
controles de alterações, integração das ferramentas do office e autore-
sumo. Editoração e diagramação de planilhas: Entrada de dados, edição, 
fórmulas, referências de células, referência circular, células linhas, colunas, 
planilhas, gráficos, dados, classificação, exportação, módulos adicionais, 
suplementos, análise de dados, importação/exportação, impressão, segu-
rança, salvar, recuperar, formatação condicional, autoformatação, estilo

aNeXo ii
croNoGraMa coMPLeto

dEScriÇÃo daTa

01 afiXaÇÃo do EdiTal dE aBErTUra do coNcUrSo PÚBlico 09/08/2021

02 PraZo dE rEcUrSo coNTra o EdiTal dE aBErTUra do coNcUrSo PÚBlico até 11/08/2021

03 PUBlicaÇÃo do rElaTÓrio daS iMPUGNaÇÕES coNTra o EdiTal dE aBErTUra 17/08/2021

04 PErÍodo daS iNScriÇÕES 17/08/2021 à 13/10/2021

05
PErÍodo daS iNScriÇÕES Para oS caNdidaToS PorTadorES dE dEficiÊNcia 
E oS HiPoSSUficiENTES SoliciTarEM a iSENÇÃo do PaGaMENTo da TaXa dE 

iNScriÇÃo 
17/08/2021 e 18/08/2021

06 PErÍodo Para o ENVio doS docUMENToS rEfErENTES À SoliciTaÇÃo dE 
iSENÇÃo do PaGaMENTo da TaXa dE iNScriÇÃo 17/08/2021 à 19/08/2021

07 rElaÇÃo PrEliMiNar daS SoliciTaÇÕES dE iSENÇÃo do PaGaMENTo da TaXa 
dE iNScriÇÃo dEfEridaS E iNdEfEridaS 13/09/2021

08 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra a rElaÇÃo PrEliMiNar daS SoliciTaÇÕES dE 
iSENÇÃo do PaGaMENTo da TaXa dE iNScriÇÃo dEfEridaS E iNdEfEridaS 14/09/2021 e 15/09/2021

09 rElaÇÃo dEfiNiTiVa daS SoliciTaÇÕES dE iSENÇÃo do PaGaMENTo da TaXa 
dE iNScriÇÃo dEfEridaS E iNdEfEridaS 20/09/2021

10 PErÍodo dE SoliciTaÇÃo dE aTENdiMENTo PElo NoME Social 17/08/2021 à 13/10/2021

11 PErÍodo dE ENVio doS docUMENToS coMProBaTÓrioS Para coNcorrEr ÀS 
VaGaS rESErVadaS ÀS PESSoaS coM dEficiÊNcia 17/08/2021 à 14/10/2021

12 PErÍodo dE ENVio da SoliciTaÇÃo E docUMENTaÇÃo Para aTENdiMENTo 
ESPEcial 17/08/2021 à 14/10/2021

13 liSTa ProViSÓria dE caNdidaToS iNScriToS 20/10/2021

14 coNfirMaÇÃo daS iNScriÇÕES 21/10/2021 e 22/10/2021

15 EdiTal dE HoMoloGaÇÃo daS iNScriÇÕES E dE diVUlGaÇÃo doS locaiS E 
HorárioS da ProVa oBJETiVa E da ProVa diScUrSiVa 28/10/2021

16 rEaliZaÇÃo da ProVa oBJETiVa E da ProVa diScUrSiVa 07/11/2021

17 afiXaÇÃo do GaBariTo oficial PrEliMiNar da ProVa oBJETiVa 08/11/2021

18 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra o GaBariTo oficial PrEliMiNar da ProVa 
oBJETiVa 09/11/2021 e 10/11/2021

19 afiXaÇÃo do GaBariTo oficial dEfiNiTiVo da ProVa oBJETiVa 24/11/2021

20 rESUlTado PrEliMiNar da ProVa oBJETiVa 24/11/2021

21 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra o rESUlTado PrEliMiNar da ProVa oBJETiVa 25/11/2021 e 26/11/2021

22 rESUlTado dEfiNiTiVo da ProVa oBJETiVa 01/12/2021

23 rESUlTado PrEliMiNar da ProVa diScUrSiVa 14/12/2021

24 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra o rESUlTado PrEliMiNar da ProVa diScUr-
SiVa 15/12/2021 e 16/12/2021

25 rESUlTado dEfiNiTiVo da ProVa diScUrSiVa 22/12/2021

26 EdiTal dE coNVocaÇÃo Para ENVio doS docUMENToS rEfErENTES À ProVa 
dE TÍTUloS 22/12/2021

27 PErÍodo dE ENVio doS docUMENToS rEfErENTES À ProVa dE TÍTUloS 23/12/2021 e 24/12/2021

28 rESUlTado PrEliMiNar da ProVa dE TÍTUloS 11/01/2022

29 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra o rESUlTado PrEliMiNar da ProVa dE TÍTUloS 12/01/2022 e 13/01/2022

30 rESUlTado dEfiNiTiVo da ProVa dE TÍTUloS 18/01/2022

31 rESUlTado fiNal PrEliMiNar 18/01/2022

32 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra o rESUlTado fiNal PrEliMiNar 19/01/2022 e 20/01/2022

33 rESUlTado fiNal dEfiNiTiVo 26/01/2022

aNeXo iii
iNForMaÇÕes dos carGos

1. carGos de NÍVeL MÉdio coMPLeto

cargo 01 assistente de Procuradoria

atribuições

atividade de mediana complexidade, em grau de auxílio, e execução 
qualificada de tarefas relacionadas com as atividades da Procuradoria-
Geral do Estado; execução de trabalhos de comunicação e telefonia, 

transmissão e recebimento de mensagens, e outras atribuições compatí-
veis com as atribuições do cargo.

Nível de Escolaridade Ensino Médio completo

requisitos para investidura no cargo Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente expedido por 
instituição reconhecida pelos órgãos governamentais.

remuneração r$1.257,30 (mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 02 assistente de Procuradoria - informática

atribuições

atividade de natureza especializada que envolve confecção, controle, 
acompanhamento e execução de programas, elaborando a documentação 

de programas e sistemas com vista ao melhor aproveitamento dos 
recursos computacionais, fornecendo apoio técnico às áreas envolvidas 
e ministrando programas de treinamento específicos em sua área de 

atuação, e outras atribuições compatíveis com as atribuições do cargo.

Nível de Escolaridade Ensino Médio completo

requisitos para investidura no cargo
Certificado de conclusão de curso técnico profissionalizante na área de 
informática, em nível médio, ou equivalente expedido por instituição de 

ensino reconhecida pelos órgãos governamentais.

remuneração r$1.257,30 (mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 03 assistente de Procuradoria - contabilidade

atribuições

atividade de natureza especializada que envolve a execução de tarefas 
relacionadas à contabilidade, escrituração, autorização de despesa e 

verificação da regularidade de ato ou fato contábil, e outras atribuições 
compatíveis com as atribuições do cargo.

Nível de Escolaridade Ensino Médio completo

requisitos para investidura no cargo
Certificado de conclusão do curso Técnico em Contabilidade ou equi-
valente expedido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos 

governamentais.

remuneração r$1.257,30 (mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

2. carGos de NÍVeL sUPerior coMPLeto

cargo 04 técnico de Procuradoria - administração

atribuições

atividades que envolvem criatividade, supervisão, orientação, coorde-
nação, pesquisa, análise, interpretação, planejamento, implantação e 

controle, em grau de maior complexidade, ou execução, sob supervisão 
superior, de tarefas no campo da  administração, tais como: adminis-

tração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, admi-
nistração de material, administração financeira, relações públicas, bem 
como outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam 

conexos; atividades de naturezas acessória e complementar, em apoio às 
atividades da Procuradoria-Geral do Estado, além de outras atribuições 

compatíveis com as atribuições do cargo.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma de graduação de nível superior em administração expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelos órgãos governamentais 

e inscrição na entidade de classe.

remuneração r$ 3.238,47 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete 
centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.
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cargo 05 técnico de Procuradoria - Biblioteconomia

atribuições

atividades que envolvem criatividade, supervisão, orientação, coor-
denação, pesquisa, análise, interpretação, planejamento e execução 

especializada, em grau de maior complexidade, ou execução, sob 
supervisão superior, de trabalhos biblioteconômicos e bibliográficos 
objetivando o desenvolvimento e conservação de bibliotecas e seus 

acervos ou centros de documentação e arquivos, bem como colocando as 
informações à disposição dos usuários, e outras atribuições compatíveis 

com as atribuições do cargo.
Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma de graduação de nível superior em Biblioteconomia

expedido por entidade de ensino superior reconhecida pelos órgãos 
governamentais e inscrição na entidade de classe.

remuneração r$ 3.238,47 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete 
centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais..

Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 06 técnico de Procuradoria – ciências contábeis

atribuições

atividades que envolvem supervisão, planejamento, coordenação, con-
trole, pesquisa, análise, interpretação, planejamento e execução espe-

cializada, em grau de maior complexidade, ou execução, sob supervisão 
superior, de trabalhos relativos à administração financeira e patrimonial, 
contabilidade e auditoria, compreendendo análises, perícia de balanços, 

prestação de contas, demonstrações, conferências, cálculos, laudos 
periciais e contábeis, laudos judiciais e extrajudiciais, mapas, planilhas, 
inclusive funcionando como assistente técnico, bem como exercer outras 

atribuições compatíveis com as atribuições do cargo.
Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma de graduação de nível superior em ciências contábeis expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelos órgãos governamen-

tais e inscrição na entidade de classe.

remuneração r$ 3.238,47 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete 
centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais..

Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 07 técnico de Procuradoria – direito

atribuições

atividades que envolvem supervisão, planejamento, coordenação, 
pesquisa, controle, análise, interpretação, planejamento e execução 

especializada, em grau de maior complexidade, ou execução, sob super-
visão superior, de trabalhos relativos às atividades da Procuradoria-Geral 

do Estado, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos, espe-
cialmente em apoio às atividades dos Procuradores do Estado; acom-
panhamento supervisionado de processos judiciais e administrativos; 

triagem, classificação e arquivamento de processos; protocolo judicial e 
administrativo; pesquisa jurídica e outras atribuições compatíveis com as 

atribuições do cargo.
Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo diploma de Bacharel em direito expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelos órgãos governamentais.

remuneração r$ 3.238,47 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete 
centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 14 (quatorze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservadas aos candidatos 
com deficiência.

cargo 08 técnico de Procuradoria – informática

atribuições

atividades que envolvem supervisão, planejamento, coordenação, 
controle, pesquisa, análise, interpretação, planejamento e execução 
especializada, em grau de maior complexidade, ou execução, sob 

supervisão superior, de trabalhos relativos a serviço de informática e 
outras atribuições

compatíveis com as atribuições do cargo.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo

diploma de graduação de nível superior na área de ciência da com-
putação, tecnologia em processamento de dados ou engenharia da 

computação expedido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelos órgãos governamentais.

remuneração r$ 3.238,47 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete 
centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 09 técnico de Procuradoria – Matemática / estatística / economia

atribuições

atividades que envolvem supervisão, planejamento, coordenação, 
controle, pesquisa, análise, interpretação, planejamento e execução 

especializada, em grau de maior
complexidade, ou execução, sob supervisão superior, de trabalhos rela-
tivos à administração financeira e patrimonial, compreendendo análises, 
auditorias, perícias, cálculos, laudos periciais, inclusive funcionando como 
assistente técnico, bem como exercer outras atribuições compatíveis com 

as atribuições do cargo.
Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma de graduação de nível superior na área de economia, estatística 
ou matemática expedidas por instituição de ensino superior reconhecida 

pelos órgãos governamentais e inscrição na entidade de classe.

remuneração r$ 3.238,47 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete 
centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 10 técnico de Procuradoria – técnico em Gestão de Procuradoria

atribuições

atividades que envolvem criatividade, supervisão, orientação, pesquisa, 
análise, interpretação, planejamento e execução especializada, em grau 
de maior complexidade, ou execução, sob supervisão superior, de tarefas 

de naturezas acessória e complementar, em apoio às atividades da 
Procuradoria-Geral do Estado.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma de graduação de nível superior em qualquer área de formação 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelos órgãos 

governamentais.

remuneração r$ 3.238,47 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete 
centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

aNeXo iV
soLicitaÇÃo de ateNdiMeNto esPeciaL

Eu (favor preencher com letra de forma - todos os campos são obri-
gatórios),

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 c-209/PGe, soLicito, de acordo 
com laudo médico/documento comprobatório em anexo, atendimento es-
pecial no dia de aplicação das prova(s) e/ou etapa(s) conforme a seguir 
(selecione o tipo de prova e (ou) o(s) tratamento(s) especial(is) necessá-
rio(s)):

1 Necessidades físicas:
(   ) sala térrea (dificuldade para locomoção)
(   ) sala individual (candidato com doença contagiosa / ou-
tras). Especificar: __________________________.
(   ) mesa para cadeira de rodas
1.1 auxílio para preenchimento (transcritor)
(   ) 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 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)

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: _________________________
_____________________________.
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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)

Protocolo: 689660

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
ProcESSo liciTaTÓrio N.º 014/2021
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo Licitatório nº 
014/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do decreto nº 
10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação de 
Empresa Especializada em Fornecimento de Material Gráfico para Reposi-
ção e Abastecimento do Estoque da Imprensa Oficial do Estado do Pará, 
tendo como vencedora a empresa:

 EMPrESa cNPJ Valor

item
5, 6, 7,13,

14, 16, 17,18 e 19
 

Grafica E EdiTora SaNTa crUZ lTda 02.373.761/0001-14 r$
29.440,00

item
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 20, 21 e 23

dUPlicoPY SUPriMENToS GraficoS 
- EirEli 28.859.855/0001-91 r$

63.003,80

Valor global Homologado de r$ 29.440,00 (vinte e nove mil quatrocentos 
e quarenta reais) da Empresa Grafica E EdiTora SaNTa crUZ lTda.
Valor global Homologado de r$ 63.003,80 (Sessenta e três mil e três reais 
e oitenta centavos) da Empresa DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS – 
EirEli. ambos atendendo o interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa,06 de agosto de 2021.
Jorge luiz Guimarães Panzera
Presidente da ioE

Protocolo: 689462

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 474 de 06 de aGosto 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 2021/827546, 
de 29/07/2021;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora Maria de Nazaré rodrigues de Souza, matrícula 
nº 8086095/1, ocupante do cargo exclusivamente comissionado de Secre-
tário de diretoria, lotada na Procuradoria Jurídica, Suprimento de fundos, 
no valor total de r$ 1.000,00 (um mil reais), para atender despesas de 
pronto pagamento rotineiros da Procuradoria Jurídica, o qual deverá obser-
var a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339039 r$ 1.000,00

II – ESTABELECER o prazo para aplicação do suprimento de fundo 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.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de agosto de 
2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 689485

diÁria
.

Portaria Nº 469 de 06 de aGosto 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 2021/815244 (PaE), de 27/07/2021.
rESolVE:
I – AUTORIZAR a servidora Marcella Yumi da Rocha Takeshita, matrícula 
n° 5948298/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, a viajar a 
município de Marapanim/Pa, no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, a 
fim de realizar o atendimento domiciliar relativo ao Censo Previdenciário.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
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, 06 de agosto de 
2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 689482
Portaria Nº 475 de 06 de aGosto 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 2021/849088 (PaE), de 04/08/2021.
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor renan Eduardo Soares rodrigues, matrícula 
nº 5956730/1, ocupante da função de Técnico em Gestão de informáti-
ca, a viajar ao município de Maracanã/Pa, no período de 19/08/2021 a 
20/08/2021, a fim de organizar a infraestrutura tecnológica do Caminhão 
– Unidade Móvel do IGEPREV e acompanhar o início do serviço de atendi-
mento aos beneficiários deste Instituto para sanar possíveis contratempos 
que venham a ocorrer no local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme o item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 689551
Portaria Nº 473 de 06 de aGosto 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 n° 2021/841784 (PaE), de 03/08/2021.
rESolVE:
I – AUTORIZAR Edinaldo Souza e Silva, matrícula nº 57216801/1, servidor 
da Secretaria de
Educação do Estado Pará – SEDUC, ocupante do cargo de Motorista, a via-
jar ao município Soure/PA, no período de 09/08/2021 a 17/08/2021, a fim 
de conduzir o Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV, durante o período 
de atendimento do censo Previdenciário no município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 08 e ½ (oito e 
meia) 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, 06 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 689552

.

.

oUtras MatÉrias
.

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

editaL de credeNciaMeNto Nº 001/2021
aViso de caNceLaMeNto

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV/PA, no 
uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o teor do Edital de credenciamento nº 001/2021.
CONSIDERANDO que a participação das instituições financeiras, adminis-
tradores, gestores, distribuidores de fundos de investimento (renda fixa e 
renda variável) no certame fica condicionada a etapa de credenciamento e 
habilitação, a qual ocorreria através do sistema E-prev, no endereço eletrô-
nico: http://www.igeprev.pa.gov.br/content/credenciamento;
coNSidEraNdo que o sistema E-prev quando do ato de credenciamento 
apresentou problemas técnicos, tal como a incapacidade de suportar o 
volume de informações, os dados e os documentos apresentados pelos 
participantes;
coNSidEraNdo que em virtude das inconsistências apresentadas pelo 
sistema houvera a necessidade de publicação das retificações ao Edital nº 
002 e 003, as quais alargavam o prazo da primeira (Habilitação e creden-
ciamento) e segunda (análise do credenciamento) etapa;
coNSidEraNdo, ainda sim, que dentro do novo prazo do certame o sis-
tema E-prev tornou a apresentar inconsistências, impossibilitando aos 
participantes a igual possibilidade de se cadastrarem e concorrerem re-
gularmente;
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coNSidEraNdo a necessidade desta autarquia em garantir a segurança, 
a transparência e a igualdade de condições a todas as partes, bem como de 
não causar danos ou prejuízos ao instituto e /ou terceiros;
rESolVE-SE cancelar o Edital de credenciamento nº 001/2021, informan-
do-se, desde já, que o iGEPrEV/Pa promoverá novo processo de creden-
ciamento e nova abertura dos prazos do certame;
Por fim, INFORMAMOS que o novo processo de credenciamento será ampla-
mente divulgado no site do IGEPREV-PA e no Diário Oficial do Estado do Pará.
Belém, 07 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 689478
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 077/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
Considerando deferimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo iGEPrEV ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2021/822776 2018/52279-3 Elias coelho de Souza
2 2021/822746 2017/52951-6 Maria Zilmar de Souza oliveira
3 2021/822746 2017/50208-7 Sérgio Maurício da costa Nascimento
4 2021/822746 2017/53213-5 raimundo de oliveira Pereira

5 2021/822746 2017/53403-1 deborah Mayara alves Moraes
 Giovanna alves Moraes

6 2021/822746 2017/53455-0 roneriana rodrigues Soares
 Thiago levy da conceição da cruz

7 2021/822727 2019/52347-4 Maria inêz da costa Monteiro
8 2021/822727 2019/52392-9 raimundo carlos Gomes
9 2021/822708 2020/50936-8 alda almeida da rocha
10 2021/822708 2019/51181-7 Maria do rosário da fátima da oliveira
11 2021/822708 2019/51514-8 Maria da conceição ribeiro de Souza
12 2021/822708 2019/53252-2 iraides da costa coelho
13 2021/822708 2019/53413-1 Maria Pereira de lacerda
14 2021/822708 2020/50482-0 Beatriz lopes Gomes
15 2021/822681 2018/52283-0 Wilber abel Navarro Veintemilla
16 2021/822609 2019/50978-0 Maria avelino da Silva Marinho
17 2021/822609 2019/50989-2 antonia fonseca da Silva
18 2021/822609 2019/52427-3 anacleta almeida ataide
19 2021/822580 2017/52715-7 carlos Mascarenhas ferreira
20 2021/822580 2017/52921-0 Maria José da Silva Pinheiro
21 2021/682079 2019/50436-7 Margareth Elza Gomes albino ribeiro
22 2021/682110 2018/50965-0 armando lopes Maia
23 2021/568064 2017/53670-4 Marcos Vinicius Moraes Santos
24 2021/568064 2017/52662-0 José de Souza Martins filho

25 2021/568064 2017/53112-1 Joelly Tamilly ferreira rosa
 Maria Arcângela da Silva Rosa

26 2021/568064 2017/52650-7 Heloísa Maria Veloso andrade
27 2021/568064 2017/52466-9 ana Maria Queiroz da cunha
28 2021/568064 2017/52458-9 francisco das chagas ferreira de Souza
29 2021/568064 2017/52325-8 José ribamar de Sousa
30 2021/682130 2019/51294-4 iran amaral de almeida
31 2021/682130 2019/51231-0 Maria luzia Vieira Queiroz
32 2021/682252 2019/51066-5 raimunda da Silva Paulo
33 2021/504760 2019/51251-4 Neuza Pereira dos anjos
34 2021/504760 2019/51081-4 Valtermil costa Tavares
35 2021/504760 2019/52331-7 raimunda de oliveira rolim
36 2021/504760 2019/50975-7 Maria Julia ramos de oliveira
37 2021/504760 2019/51415-6 Maria do carmo da Silva Moraes
38 2021/504760 2019/51209-2 Maria Helena Mota Soares

39 2021/266829 2019/50813-1 Maria célia Batista Pinho
40 2021/505567 2019/51407-6 carlos alberto rodrigues dos Santos
41 2021/505567 2019/53613-7 Nágila Maria de Melo Marina
42 2021/505567 2019/51960-2 Maria do Socorro Montalvão de Souza
43 2021/505567 2019/51957-9 Maria izabel corrêa Silva
44 2021/505567 2019/51428-0 Maria de Jesus chagas
45 2021/505567 2019/50842-6 antônio rodrigues da costa
46 2021/505567 2019/51211-7 raimundo ferreira dos Santos
47 2021/505567 2019/51179-2 cecília Gomes da costa
48 2021/505567 2019/51083-6 Maria do rosário de fátima Marinho da Silva
49 2021/505567 2019/50874-3 laurita Vales Barbosa da Silva
50 2021/505567 2019/50784-2 Maria antônia dos Santos Barra

Belém, 06 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Protocolo: 689565
eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 040/2021
Pregão Eletrônico Nº 016/2021
Processo: 2021/630213
data da assinatura: 04/08/2021
Vigência: 04/08/2021 a 03/08/2022
Exercício: 2021 e 2022
objeto: fornecimento de áGUa MiNEral, sob demanda, para o instituto 
de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - iGEPrEV, na quantidade e 
especificações estabelecidas neste contrato e no termo de referência do 
Edital nº 16/2021.
o valor total deste contrato é de r$ 196.300,00 (cento e noventa e seis 
mil e trezentos reais).
contratado: Empresa MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS - EirEli, 
com sede na Travessa dr. Enéas Pinheiro, 2462, térreo, Marco, Belém-Pa, 
66095-015,
PaTricia MaSloVa doS SaNToS MorEira GodoY
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 05de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 689630
eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 041/2021
Termo de dispensa de licitação nº 011/2021
data da assinatura: 05/08/2021
Vigência 05/08/2021 à 04/08/2022
Exercício: 2021 e 2022
Objeto: O presente termo tem com objetivo a aquisição de Certificados 
digitais e prestação de serviços que visa atender às necessidades, do iGE-
PrEV, para atividades laborais de todos os servidores, inclusive os que 
ainda serão contratados, deste instituto de Previdência, baseado no pla-
nejamento para o ano de 2021, apêndice deste Termo de referência, em 
conformidade com o art. 24, incisos ii e XVi e art. 23, alínea “a” da lei nº 
8.666/1993.
o valor total deste contrato é de r$ 14.200,00 (Quatorze mil e duzentos reais).
contratado: iMPrENSa oficial do ESTado, com sede na rua Tv. do 
Chaco nº 2271, Bairro Marco – Belém/Pa, CEP 66.093-410, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o 
nº. 04.835.476/0001-01, neste ato representado por JorGE lUiZ GUiMa-
rÃES PaNZEra.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 05 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 689633
eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato
contrato administrativo: 038/2020
Ata de registro de preços nº 07/2019 –
Pregão presencial nº 11/2019 – TCE/AP
Processo: 2020/615767
data da assinatura: 05/08/2021
Exercício: 2021
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 25% 
ao contrato na prestação de serviço, sob demanda, de desenvolvimen-
to, manutenção e sustentação em sistemas de informação para atividades 
deste instituto, com base no artigo 65, inciso i, “b”, c/c seu §1º, da lei 
n.º 8.666/93.
contratado: TEcH lEad SErViÇoS E coMÉrcio dE iNforMáTica lTda, 
Pessoa Jurídica de direito Privado, com sede na Tv. dom romualdo de 
Seixas, 1476. Ed. Evolution, Salas 706 e 707, bairro do Umarizal, Belém/
Pa, cEP 66.055-200, inscrita no cNPJ/Mf sob nº. 11.887.021/0001-97, 
neste ato representado por GEraldo alVES do NaSciMENTo JUNior, 
BraSilEiro.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 05 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 689636
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eXtrato de coNtrato
contrato de adesão nº oPE-0012570550-VS1
Processo: 2021/540858
data da assinatura: 28/06/2021
Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022.
Exercício: 2021 e 2022
objeto: o objeto do presente ajuste refere-se aquisição de licença e 
suporte técnico e remoto, aos softwares previstos na proposta comercial 
apresentada pela coNTraTada, parte desse acordo, a ser disponibilizado a 
coNTraTaNTE, nos termos da política de suporte técnico da coNTraTada.
o custo global deste contrato de adesão é de r$ 116.618,76 (cento e 
dezesseis mil e seiscentos e dezoito reais e setenta e seis centavos)
contratado: HEWlETT PacKard BraSil lTda, inscrita no cNPJ/
Mf 61.797.924/0002-36, com sede na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na alameda rio Negro nº 750, Bairro alphaville 
industrial, Barueri/SP cEP 06454-000, representada neste ato por seu 
representante legal claUdio raUPP foNSEca.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 30 de junho de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 689665

iNeXiGiBiLidade
inexigibilidade: 25/2021
Processo: 2021/540858
data: 28/06/2021
Valor Global: r$ 116.618,76 (cento e dezesseis mil e seiscentos e dezoito 
reais e setenta e seis centavos).
objeto: o objeto do presente ajuste refere-se aquisição de licença e 
suporte técnico e remoto, aos softwares previstos na proposta comercial 
apresentada pela coNTraTada, parte desse acordo, a ser disponibilizado a 
coNTraTaNTE, nos termos da política de suporte técnico da coNTraTada.
fundamento legal: 
caput do art. 25 da lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e ParEcEr 
JUrÍdico nº 125/2021-ProJUr iGEPrEV.
- Unidade Orçamentária: Programa do PPA 2020/2023: - 1508 – 
Governança Pública
- Classificação Funcional Programática:  - 0261000000: Recursos Próprios 
diretamente - arrecadados pela administração indireta.
- Fonte de Recursos: - 0261000000: Recursos Próprios Diretamente 
arrecadados pela administração indireta.
- Nº da Ação: 246017 – Plano Interno (PI): 4120008238C
- Natureza da Despesa: - 339040 – Serviços de Tecn. da Inform. e Comum.
razão Social: HEWlETT PacKard BraSil lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
61.797.924/0002-36, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na alameda rio Negro nº 750, Bairro alphaville industrial, Barueri/
SP cEP 06454-000, representada neste ato por seu representante legal 
claUdio raUPP foNSEca.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Franklin José Neves Contente
ordenador de despesa
iGEPrEV

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Exercício: 2021                                            
Número da inexigibilidade: 25/2021 
Processo: 2021/540858
data: 28/06/2021
ordenador: franklin josé neves contente
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Giussepp Mendes
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 689666

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

eXtrato de Portaria Nº. 161 de 03 de aGosto de 2021.
Processo: 2021/739090.
designar: Servidora EliNEa rUTH MElo caMPoS, matrícula nº 3194345/1, 
ocupante do cargo de Sociólogo.
Motivo: Desempenhar a função de Agente Publico de Controle – APC, nesta 
Escola de Governança Pública do Estado do Pará.
a contar de 01/07/2021.

Protocolo: 689495

diÁria
.

extrato de Portaria Nº 161/2021 de 04 de Julho de 2021.
Processo: 2021/811562
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
Objetivo: Cumprimento de agenda institucional pela ação do Fórum de 
Governança Pública por Todo Pará, desta EGPa.
Servidor: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl, matrícula nº 5650267/2, 
diretora Geral / cPf: 178.120.202-82, 3 e ½ (três e meia) diárias.

Período 10/08 a 13/08/2021.
origem: Belém
destino: Goianésia do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUla da GraÇa frEirE MacHado
diretora de administração e finanças/EGPa
extrato de Portaria Nº 168/2021 de 06 de agosto de 2021.
Processo: 2021/812013
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
Objetivo: Cumprimento de agenda institucional pela ação do Fórum de 
Governança Pública por Todo Pará, desta EGPa.
Servidor: lUcilio oTaVio NErY dacoSTa, coordenador do Núcleo de Va-
lorização do Servidor, matrícula nº 57176472/5, cPf: 331.183.102-00, 4 e 
½ (quatro e meia) diárias.
Período 09/08 a 13/08/2021.
origem: Belém
destino: Goianésia do Pará.
extrato de Portaria Nº 169/2021 de 06 de agosto de 2021.
Processo: 2021/843292
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pelo Programa de Gover-
nança por todo Pará, desta EGPa.
Servidor: NEUZa Maria BraGa MarTiNS, Especialista em Educação 
classe i / coordenadoria do centro de desenvolvimento competências 
e Habilidades Profissionais em Governança Pública – CDHP, matrícula nº 
57227705/2, cPf: 223.032.352-00, 4 e ½ (quatro e meia) diárias.
Período: 09/08 a 13/08/2021.
origem: Belém
destino: Goianésia do Pará.
extrato da Portaria Nº 170 de 06 de agosto de 2021
Processo: 2021/849098
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa
Servidor: rodriGo da SilVa MENdES, matrícula nº 5942550/1, cPf: 
908.155.802-15, Secretário de coordenação / 2 e ½ (duas e meia) diárias
Período 11/08 a 13/08/2021.
origem: Belém
destino: Breves
extrato de Portaria Nº 171 de 06 de agosto de 2021.
Processo: 2021/848276
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
Objetivo: Cumprimento de agenda institucional pela ação do Fórum de 
Governança Pública por Todo Pará, desta EGPa.
Servidor: EVErToN  MarcEl MEdEiroS BarBoSa, Secretário de dire-
toria, matrícula nº 54185713/2, cPf: 881.322.342-00, 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias.
Período 09/08 a 13/08/2021.
origem: Belém
destino: Goianésia do Pará.
extrato de Portaria Nº 172/2021 de 06 de agosto de 2021.
Processo: 2021/811970
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pelo Programa de Gover-
nança por todo Pará, desta EGPa.
Servidor: iSaBEla riBEiro rEiS cHarro QUiriNo, coordenador de Nú-
cleo / Núcleo de comunicação Social - NcS, matrícula nº 5921520/2, cPf: 
031.263.412-92, 4 e ½ (quatro e meia) diárias.
Período: 10/08 a 14/08/2021.
origem: Belém
destino: Goianésia do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 689445

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 555 de 05 de aGosto de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos da manifestação da coNJUr n. 261/2021, nos 
autos do Processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria n. 
1802-GS/SEfa de 01/08/2018 ( Proc. SiaT nº 002018730016831-5), e;
CONSIDERANDO a observância aos princípios constitucionais da ampla de-
fesa e do contraditório, insculpidos no Art. 5º, LV, da Constituição Federal;
r E S o l V E:
i- rETorNar os autos à comissão responsável pela condução do feito, 
consoante Manifestação nº 261/2021-CONJUR (fls. 160), exarada nos au-
tos do Processo administrativo disciplinar, protocolado no SiaT sob o n. 
002018730016831-5, oportunizando o regular seguimento do feito, asse-
gurando a imprescindibilidade do direito à defesa após a conclusão da fase 
instrutória;
ii - rEdESiGNar, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual 
5.810 de 24/01/1994, por 60 (sessenta) dias, a partir da data de publi-
cação, a comissão Processante, constituída através da Portaria n. 1802-
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GSaT/SEfa de 01/08/2018, presidida pela servidora fláVia PaMPolHa 
PINHEIRO, Auditora Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional 
nº 5858089/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE  ESTado da faZENda
EM, 05 / 08 / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 689438
Portaria Nº 1633 de 06 de JULHo de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, rilton Haroldo dos Santos regateiro de 
matrícula 5361281/3 função Secretario de Gabinete e Paulo Miguel Garcia 
Câmara de matrícula 6063080-3 função Administrador, ambas lotadas na 
célula de recursos e Materiais - cGrM/dad/SEfa, respectivamente fiS-
cal e fiScal SUBSTiTUTo do contrato administrativo nº 066/2021/SEfa, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a empresa 
iNdUSTria E coMÉrcio dE colcHÕES orTHoVida lTda, tendo como 
objeto aquisição de colchões, conforme condições e exigências estabeleci-
das neste instrumento, pelo período de 12 (doze) meses.
art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 689400
Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 

de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002754, de 02 de agosto de 2021 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002142, de 13 de abril de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rENaTa dE oliVEira caValcaNTE fErNaNdES.
cPf: 250.948.402-82.
Marca/ModElo: VW/foX coNNEcT SB.
cHaSSi: 9BWaB45Z4K4010125.
Portaria Nº 2021330002756, de 04 de agosto de 2021 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2020330002789, de 02 de julho de 2020, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSUE da SilVa MoNTEiro.
cPf: 059.235.222-68.
Marca/ModElo: ciTroEN/c3 aircroSS EXca.
cHaSSi: 935SUN6aWcB583034.
Portaria Nº 2021330002757, de 04 de agosto de 2021 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002076, de 26 de março de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: laiS araUJo cESar.
cPf: 947.227.222-34.
Marca/ModElo: fiaT/Palio ESSENc 1.6 dl.
cHaSSi: 9Bd196293d2064511.
Portaria Nº 2021330002759, de 05 de agosto de 2021 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2020330003252, de 01 de setembro de 
2020, que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarcElo GoMES aZEVEdo.
cPf: 466.985.312-00.
Marca/ModElo: fiaT/arGo driVE 1.3 GSr.
cHaSSi: 9Bd358a47JYH35633.

Protocolo: 689204
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002755, de 04 de agosto de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GENiVal riBEiro ViaNa.
cPf: 458.441.192-15.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XMK354542.
Portaria Nº 2021330002752, de 30 de julho de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alcidEli BriTo diNiZ.
cPf: 292.246.592-68.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850JZ209580.

Portaria Nº 2021330002753, de 30 de julho de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SUElY NaZarE MoKarZEl dE oliVEira liNHarES.
cPf: 023.799.452-68.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT SE aTdT1.5.
cHaSSi: 9BfZB55S9M8843314.

Protocolo: 689206

Portarias de recoNHeciMeNto 
de iMUNidade de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002758, de 05 de agosto de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aSSociacao ‘’coloriNdo a Vida’’.
cNPJ: 09.112.341/0001-23.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 9BM979277NB214654 M.BENZ/MPolo SENior U
Portaria Nº 2021330002737, de 28 de julho de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ProViNcia MaE da MiSEricordia.
cNPJ: 02.210.468/0001-36.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 9Bd19713NK3369257 fiaT/SiENa aTTracT 1.0

Protocolo: 689210
Portaria Nº 1590 de 03 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias à servidora EUSTalia liGia rEiS 
dE SoUZa PESSoa, i.f. nº 5151848/1, assistente administrativo, lotada 
na cEEaT- iPVa/iTcd, para serem usufruídas no período de 02/09/2021 a 
01/10/2021, referentes ao exercício de 01/08/2020 a 31/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 689558

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1617, 06 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 
de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando o processo nº 2021/836683-rESolVE:
coNcEdEr a servidora, ciNTia Maria dE oliVEira raiol rodri-
GUES, Técnico de administração, mat. nº 57234537/01, portadora do cPf 
nº458.310.842-72, Suprimento
de fundos no valor total de r$ 400,00 ( Quatrocentos reais ), para suprir 
as despesas da dad- cGPE- VaBE, referente ao mês de agosto , observan-
do a classificação orçamentária
abaixo: 17101.04.122.1297.8338- oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES ad-
MiNiSTraTiVaS - foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo
os recursos deverão ser aplicados  em até 30(trinta) dias a contar da data 
do recebimento.
E a prestação de Contas deverá ser até o 5º dia útil após o período de 
aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em Exercício
Portaria Nº 1596, 06 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 
de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando o processo nº 2021/347650 – RESOLVE:
CONCEDER ao servidor MAURO CÉSAR CARVALHO RAMOS, cargo Datiló-
grafo, Matricula nº 5208696/1, portadora do cPf nº 129.331.392-00, Su-
primento de fundos no
valor total de r$ 1.900,00 (Mil e Novecentos reais), o qual deverá obser-
var a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (Mil e Setecentos reais)
33.90.39-o.S.T.P. JUridica : 200,00(duzentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-rE-
dENÇÃo, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do
exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar 
da data do recebimento.
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº1597, 06  de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 
de 29/01/2021,
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publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando o processo nº 2021/840573 - rESolVE:
coNcEdEr a servidora lEila NoGUEira da SilVa, cargo assistente admi-
nistrativo, Matricula nº3252329/1, portadora do cPf nº 300.685.252.49, 
Suprimento de fundos
no valor total de r$ 1.700,00 (Mil e Setecentos reais), o qual deverá ob-
servar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.700,00 (Mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-caS-
TaNHal, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do exercício corrente,
e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do rece-
bimento.
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 689550

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 1616 de 05 de agosto de 2021 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor adailToN ViEira BEZErra, nº 0400223702, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ, 
objetivo de conduzir veículo para acompanhar o técnico de rede na oEaT 
ToMÉ-aÇU, no período de 12.08.2021 à 13.08.2021, no trecho Tucuruí - 
Tomé-açu - Tucuruí.
Portaria Nº 1542 de 29 de julho de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
a servidora MariVoNE aMoriM VaZ, nº 0520684701, daTiloGrafo, oU-
Vidoria faZENdária, objetivo de desenvolver atividade administrativa 
na cEcoMT iTiNGa, no período de 15.08.2021 à 31.08.2021, no trecho 
Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 1548 de 30 de julho de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
a servidora MoNica HElENa SoarES PErEira, nº 5717349201, TEcNico 
EM GESTÃo PÚBlica, dirEToria dE GESTao coNTaBil E fiScal, objeti-
vo de desenvolver atividade administrativa na cEcoMT iTiNGa, no período 
de 15.08.2021 à 31.08.2021, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 1529 de 28 de julho de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
a servidora alfrEdiNa dE MiraNda TEiXEira, nº 0003316201, aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE 
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver atividade adminis-
trativa na cEcoMT iTiNGa, no período de 15.08.2021 à 31.08.2021, no 
trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 1531 de 28 de julho de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE alBErTo BarroS MoHaNa, nº 0324914001, aSSiST.
TEcNico, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver atividade administrativa na cE-
coMT iTiNGa, no período de 15.08.2021 à 31.08.2021, no trecho Belém 
- itinga - Belém.
Portaria Nº 1635 de 06 de agosto de 2021 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor GaBriEl BorGES TriNdadE, nº 0324843702, MoToriSTa, 
cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de conduzir a equipe 
de servidores, no período de 10.08.2021 à 13.08.2021, no trecho Belém - 
Goianésia do Pará - Belém.

Protocolo: 689189

editaL de NotiFicaÇÃo
.

a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGUeira, coordena-
dora da  cEraT Marabá, desta Secretaria de Estado da fazenda, no uso de 
suas atribuições legais, COMUNICA aos titulares, sócios ou representantes 
legais da firma abaixo relacionada, que foi  prorrogado o prazo de conclu-
são dos trabalhos, por mais 60 dias, conforme estabelece o artigo 29 da 
i.N. nº 18, de 16/08/2007 da Secretária de Estado da fazenda.
raZÃo Social: KalUMa TraNSPorTE dE carGa eireli
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.674.373-6
1º TErMo dE ProrroGaÇÃo dE fiScaliZaÇÃo Nº 032021920000055-5
Válido até: 08/10/2021.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 689477
a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGUeira, coordena-
dora da  cEraT Marabá, desta Secretaria de Estado da fazenda, no uso de 
suas atribuições legais, COMUNICA aos titulares, sócios ou representantes 
legais da firma abaixo relacionada, que foi  prorrogado o prazo de conclu-
são dos trabalhos, por mais 60 dias, conforme estabelece o artigo 29 da 
i.N. nº 18, de 16/08/2007 da Secretária de Estado da fazenda.
raZÃo Social: BUriTiraNa faBricacao dE MadEira laMiNada EirEli
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.658.847-1
1º TErMo dE ProrroGaÇÃo dE fiScaliZaÇÃo Nº 032021920000056-3
Válido até: 08/10/2021.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 689483

torNar seM eFeito
.

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 1618 de 06 de agosto de 2021 TorNar SEM EfEiTo a 
PorTaria Nº 1545 de 29/07/2021, que concedeu 6 e 1/2 (seis e meia) 
diárias, no período de 08.08.2021 à 14.08.2021 ao servidor GilcEMir 
APARECIDO NARDELLI ,identificação funcional nº 05914788/1, Fiscal -A, 
por motivos de que  o curso de capacitação foi cancelado.

Protocolo: 689222

.

.

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de 
recUrsos FaZeNdÁrios – tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto
Em 12/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 16680, aiNf nº 
072013510000493-1, contribuinte G. fErrEira da SilVa & cia. lTda - 
ME, insc. Estadual nº. 15275117-3
Em 12/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 16508, aiNf nº 
052015510001279-6, contribuinte f. a. lEao PErEira coMErcio ME, 
insc. Estadual nº. 15249450-2
Em 12/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17062, aiNf nº 
372017510000629-0, contribuinte cooPEraTiVa aGroPEcUaria E aGroiN-
dUSTrial do ESTado do Para - coaGro, insc. Estadual nº. 15289548-5
Em 12/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17068, aiNf nº 
372016510001405-8, contribuinte cooPEraTiVa aGroPEcUaria E aGroiN-
dUSTrial do ESTado do Para - coaGro, insc. Estadual nº. 15289548-5
Em 12/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17076, aiNf nº 
022017510000305-7, contribuinte cooPEraTiVa aGroPEcUaria E aGroiN-
dUSTrial do ESTado do Para - coaGro, insc. Estadual nº. 15289548-5
Em 12/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17082, aiNf nº 
022017510000309-0, contribuinte cooPEraTiVa aGroPEcUaria E aGroiN-
dUSTrial do ESTado do Para - coaGro, insc. Estadual nº. 15289549-3
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
ACÓRDÃO N.7945 - 1ª CPJ. RECURSO N. 17183 - VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N.: 182018510000128-5). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.  EMENTa: icMS. SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária. falTa dE 
rETENÇÃo E rEcolHiMENTo 1. deixar de recolher, na qualidade de subs-
tituto tributário, o imposto apurado através de levantamento fiscal cabível 
constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte às pena-
lidades legais e tem como consequência a cobrança do imposto devido 
e multa. 2. com o advento da lei n. 8.877/2019, deve ser reconhecida 
sua retroatividade benéfica, com base do artigo 106, II, “c”, do CTN, uma 
vez que aquele instituto apresentou uma redução no patamar da multa a 
ser aplicada e não há coisa julgada no caso específico.3. Recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
07/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 14/07/2021.
ACÓRDÃO N.7944 - 1ª CPJ. RECURSO N. 18644 - VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N.: 092020510000120-9). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.  EMENTa: icMS. NÃo ENTrEGa da diEf. coNTriBUiNTE 
EXclUido do SiMPlES NacioNal.  1. o contribuinte excluído de ofício 
do regime do Simples Nacional fica sujeito às obrigações determinadas 
aos demais contribuintes estaduais, desde a determinação dos efeitos da 
exclusão. inteligência do artigo 32 da lei complementar 123/06. 2. Uma 
vez que a exclusão de ofício se dá por ter o contribuinte deixado de apre-
sentar sua comunicação de exclusão obrigatória (art. 29, I, LC 123/06), 
considera-se vencido o prazo de apresentação das declarações referentes 
a períodos anteriores, na data em que se derem os efeitos da exclusão. 
3. deixar de entregar, no prazo regulamentar, declaração de informações 
econômico-fiscais - DIEF constitui infração à legislação tributária e sujeita 
o contribuinte às cominações legais. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 12/07/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 14/07/2021.
ACÓRDÃO N.7943 - 1ª. CPJ. RECURSO N. 18680 - VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N.: 082018510004466-6). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.  EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. falTa dE ES-
criTUraÇÃo do liVro fiScal rEGiSTro dE ENTradaS. 1. deixar de 
escriturar documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadoria, 
no livro de registro de entradas, constitui infração à legislação tributária 
e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente prevista. 2. recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
14/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 14/07/2021.
ACÓRDÃO N.7942 - 1ª CPJ. RECURSO N. 18621 - DE OFÍCIO (PROCESSO/
aiNf N.: 092017510000687-6). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo.  EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. rEGiME Tri-
BUTário difErENciado. 1. deve ser mantida a decisão singular que, 
apoiada em diligência e em provas juntadas aos autos, declara a parcial 
procedência do auto de infração. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 14/07/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 14/07/2021.
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ACÓRDÃO N.7941 - 1ª CPJ. RECURSO N. 18773 - VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N.: 072017510000029-3). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira.  EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. fal-
Ta dE rEcolHiMENTo. 1. o estabelecimento localizado neste Estado que 
adquirir, em operações interestaduais, as mercadorias discriminadas no 
apêndice i do anexo i do ricMS-Pa, sem que o imposto tenha sido retido 
no Estado de origem, fica sujeito ao recolhimento antecipado do ICMS 
correspondente à operação subsequente, nos termos do artigo 2º, §3º, 
da lei nº 5.530/1989, c.c artigo 107 do anexo i do ricMS-Pa. 2. deixar 
de recolher o icMS, no prazo regulamentar, relativamente à mercadoria 
sujeita à antecipação na entrada em território paraense, constitui infração 
à legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente pre-
vista. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 14/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 14/07/2021.
ACÓRDÃO N.7940 - 1ª CPJ. RECURSO N. 18397 - VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N.: 092019510000343-0). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira.  EMENTa: aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. falTa dE 
rEcolHiMENTo. 1. o estabelecimento localizado neste Estado que adqui-
rir, em operações interestaduais, as mercadorias discriminadas no apên-
dice i do anexo i do ricMS/Pa, sem que o imposto tenha sido retido no 
Estado de origem, fica sujeito ao recolhimento antecipado do ICMS corres-
pondente à operação subsequente, nos termos do artigo 2º, §3º, da lei nº 
5.530/1989, c.c artigo 107 do anexo i do ricMS-Pa. 2. deixar de recolher 
o icMS, no prazo regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita à an-
tecipação na entrada em território paraense, constitui infração à legislação 
tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente prevista. 3. re-
curso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 14/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 14/07/2021.
ACÓRDÃO N.7939 - 1ª CPJ. RECURSO N. 18710 - VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N.: 042018510000260-8). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.  EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. ProcE-
dÊNcia. 1. Não há nulidade do aiNf quando a capitulação da infringência 
está bem definida e não se verifica cerceamento do direito de defesa do 
contribuinte. 2. a aquisição de mercadorias, destinadas ao uso/consumo 
ou à integração ao ativo fixo, efetuada de outra unidade da Federação, con-
figura fato gerador do ICMS - Diferencial de Alíquota, conforme premissa 
constitucional de eficácia plena e autoaplicável, amparada no artigo 155, 
§2º, da cf/1988. 3. a decisão proferida no STf em sede de repercussão 
geral, tema 1.093, teve seus efeitos modulados, motivo pelo qual não se 
aplica a presente lide. 4. deixar de recolher icMS - diferencial de alíquota, 
relativo à operação com mercadoria, oriunda de outra Unidade da fede-
ração, destinada ao uso/consumo ou à integração ao ativo permanente 
do estabelecimento, constitui infração à legislação tributária e sujeita o 
contribuinte às cominações legais. 5. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/07/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 12/07/2021.
ACÓRDÃO N.7938 - 1ª CPJ. RECURSO N. 18592 - VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N.: 042017510006638-2). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo.  EMENTa: icMS. oPEraÇÕES coM MErcadoriaS dE 
cESTa BáSica - NÃo rEcolHiMENTo do iMPoSTo. 1. Não há que se 
falar em nulidade do AINF, quando se verifica que o conjunto de informa-
ções prestadas e de documentos apresentados como prova configura a 
infração cometida. 2. deixar de recolher o icMS sobre as operações com 
mercadorias de cesta básica estadual no prazo estabelecido na legislação 
tributária estadual, sujeita o contribuinte às sanções previstas na legisla-
ção, independente do imposto devido. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 12/07/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 12/07/2021.
*ACÓRDÃO N. 7870 – 1ª CPJ. RECURSO N. 17199 – DE OFÍCIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 042016510004089-0). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo 
aUGUSTo VElHo VilHENa JUNior. coNSElHEiro dESiGNado: Mar-
coS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. aUSÊNcia dE rEcolHiMEN-
To. iMProcEdÊNcia. iNSUficiÊNcia dE ProVa. 1. a prova é elemento 
imprescindível para a constituição do crédito tributário. 2. a ausência da 
devida dilação probatória atenta contra a própria materialidade da infração 
e repercute na existência do aiNf. 3. deve ser reconhecida a improcedên-
cia do aiNf quando da sua lavratura não se reconhece a materialidade 
da infração, não havendo a devida comprovação da ocorrência do fato 
imputado. 4. recurso conhecido e provido para, em revisão de ofício, re-
conhecer a improcedência do aiNf por ausência de prova da materialidade 
da infração. dEciSÃo: Maioria dE VoToS. Voto contrário: conselheiro 
alberto augusto Velho Vilhena Junior, pelo conhecimento e improvimento 
do recurso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 24/05/2021. daTa do acÓr-
dÃo: 31/05/2021.
* republicado por ter saído com incorreções.

Protocolo: 689457
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101000889 de 06/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005256/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: Wilhan Carlos Silva dos Santos – CPF: 009.370.182-95
Marca: CHEV/ONIX PLUS 10TAT PR2 Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000891 de 06/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005245/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: Delcy Mario Gomes de Lima – CPF: 038.633.602-49
Marca: VOLKSWAGEN GOL 1.0. Tipo: Pas/Automóvel

Portaria n.º202101000893 de 06/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005248/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: Brenda Santa Brigida Correa Dantas – CPF: 011.274.772-85
Marca: NISSAN/KICKS ACTIVE CVT 1.6 FLEX. Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000895 de 06/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005215/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: Francisco Lisboa da Rocha – CPF: 112.685.142-68
Marca: CHEV/ONIX PLUS 10TMT LTZ ECONOFLEX Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000897 de 06/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005166/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: Silvana Helena Albuquerque Farias Gomes – CPF: 
030.008.354-82
Marca: VW/GOL 1.0 Tipo: Pas/Automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004249, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005267/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: Renato Cavalcante de Lima – CPF: 512.502.502-00
Marca/Tipo/chassi
GM/PriSMa JoY/Pas/automovel/9BGrJ6910aG200872
Portaria n.º202104004251, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005243/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 da Silva Correa – CPF: 094.850.152-91
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 10/Pas/automovel/94dBfaN17GB202033
Portaria n.º202104004253, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005240/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: Fabricio Ferreira Wanderley – CPF: 513.504.752-20
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS af/Pas/automovel/9BWdl5BZ1KP618784
Portaria n.º202104004255, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005286/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: Adeilson Costa Pereira – CPF: 015.188.632-64
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3392827
Portaria n.º202104004257, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005030/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: Weliton da Silva Maria – CPF: 401.023.272-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa PlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f34N8151088
Portaria n.º202104004259, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005261/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 de Assis Silva Ferreira – CPF: 088.783.312-87
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS 1.3/Pas/automovel/8aP359a0dKU034647
Portaria n.º202104004261, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005259/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: Virgiani Goncalves Calandrini – CPF: 765.309.572-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1/Pas/automovel/9BGEB69a0lG230328
Portaria n.º202104004263, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005284/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 Gomes da Silva – CPF: 281.067.412-49
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U8KT006960
Portaria n.º202104004265, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005283/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: Alcir Alvares Almeida – CPF: 302.032.872-15
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/GraNd liViNa 18Sl/Pas/automovel/94dJBal10EJ477425
Portaria n.º202104004267, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005255/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: Vitor celio Rodrigues de Freitas – CPF: 303.941.392-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BTXG2093549
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Portaria n.º202104004269, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 62021730001300/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 Arlindo de Sousa Lobato – CPF: 238.962.132-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo driVE 1.3 GSr/Pas/automovel/9Bd358a47KYJ56697
Portaria n.º202104004271, de 06/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005273/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: Carlos Alberto Freitas da Luz – CPF: 605.231.902-04
Marca/Tipo/chassi
i/cHEV crUZE lTZ NB aT/Pas/automovel/8aGBN69S0Kr107238

Protocolo: 689421
Portaria Nº 556 de 05 de agosto de 2021
o Secretário de Estado da fazenda,no uso de suas atribuições, conside-
rando o disposto no artigo 162 da constituição federal, art. 1º e 3º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, 
resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota Parte do  icMS  aos  Municípios,  refe-
rente  ao período  de  01 a 31 de julho de 2021.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do icMs– período de 01 a 31.07.2021

MUNicÍPio   coNTa MUNicÍPioS (1) fUNdEB  (2) ToTal  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2 1.447.818,01 361.954,50 1.809.772,51

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 381.953,51 95.488,38 477.441,89
acará 170.098-7 818.105,87 204.526,47 1.022.632,34
afUá 170.039-1 556.320,32 139.080,08 695.400,40

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 1.099.248,37 274.812,09 1.374.060,46
alENQUEr 170.027-8 899.300,14 224.825,03 1.124.125,17
alMEriM 170.028-6 2.831.954,03 707.988,51 3.539.942,54
alTaMira 170.076-6 4.965.123,21 1.241.280,80 6.206.404,01
aNaJáS 170.040-5 494.483,30 123.620,82 618.104,12

aNaNiNdEUa 170.074-0 8.826.183,83 2.206.545,96 11.032.729,79
aNaPU 170.659-4 888.399,55 222.099,89 1.110.499,44

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 415.373,06 103.843,26 519.216,32
aUrora do Pará 170.271-8 392.731,25 98.182,81 490.914,07

aVEiro 170.029-4 594.097,23 148.524,31 742.621,53
BaGrE 170.041-3 424.506,94 106.126,73 530.633,67
BaiÃo 170.051-0 510.366,39 127.591,60 637.957,99

BaNNacH 170.664-0 515.137,45 128.784,36 643.921,81
BarcarENa 170.052-9 9.783.166,17 2.445.791,54 12.228.957,71

BElÉM 170.001-4 38.442.298,77 9.610.574,69 48.052.873,47
BElTErra 170.660-8 566.075,90 141.518,98 707.594,88

BENEVidES 170.075-8 3.003.756,37 750.939,09 3.754.695,47
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 571.932,41 142.983,10 714.915,52

BoNiTo 170.094-4 715.517,80 178.879,45 894.397,25
BraGaNca 170.086-3 1.014.794,86 253.698,71 1.268.493,57

BraSil NoVo 170.283-1 611.851,46 152.962,87 764.814,33
BrEJo G. do araGUaia 170.024-3 436.870,72 109.217,68 546.088,40

BrEU BraNco 170.284-0 1.092.560,43 273.140,11 1.365.700,54
BrEVES 170.042-1 880.276,04 220.069,01 1.100.345,05
BUJarU 170.096-0 397.378,89 99.344,72 496.723,61

cacHoEira do arari 170.103-7 406.284,63 101.571,16 507.855,79
cacHoEira do Piriá 170.681-0 359.772,30 89.943,07 449.715,37

caMETá 170.053-7 844.613,66 211.153,41 1.055.767,07
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 18.867.748,85 4.716.937,21 23.584.686,07

caPaNEMa 170.084-7 1.174.822,32 293.705,58 1.468.527,90
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 679.053,05 169.763,26 848.816,31

caSTaNHal 170.003-0 5.895.606,10 1.473.901,52 7.369.507,62
cHaVES 170.043-0 518.149,28 129.537,32 647.686,60
colarES 170.004-9 266.658,45 66.664,61 333.323,06

coNc. araGUaia 170.058-8 878.505,02 219.626,25 1.098.131,27
coNcordia do Pará 170.097-9 594.128,59 148.532,15 742.660,73
cUMarU do NorTE 170.285-8 1.128.552,22 282.138,06 1.410.690,28

cUrioNÓPoliS 170.017-0 1.774.875,03 443.718,76 2.218.593,78
cUrraliNHo 170.044-8 433.638,81 108.409,70 542.048,51

cUrUá 170.678-0 310.078,97 77.519,74 387.598,72
cUrUÇá 170.005-7 423.278,21 105.819,55 529.097,77

doM EliZEU 170.083-9 1.403.707,02 350.926,76 1.754.633,78
Eldorado do caraJáS 170.286-6 887.605,81 221.901,45 1.109.507,26

faro 170.031-6 495.994,82 123.998,71 619.993,53
florESTa do araGUaia 170.677-2 696.925,52 174.231,38 871.156,90

GarrafÃo do NorTE 170.072-3 417.737,30 104.434,32 522.171,62
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 761.609,53 190.402,38 952.011,91

GUrUPá 170.045-6 554.753,27 138.688,32 693.441,59
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 612.043,64 153.010,91 765.054,55
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 574.767,89 143.691,97 718.459,86

iNHaNGaPi 170.007-3 357.476,24 89.369,06 446.845,30
iPiXUNa do Pará 170.276-9 983.257,96 245.814,49 1.229.072,45

iriTUia 170.070-7 442.537,07 110.634,27 553.171,34
iTaiTUBa 170.032-4 4.630.910,47 1.157.727,62 5.788.638,08

iTUPiraNGa 170.020-0 1.127.055,08 281.763,77 1.408.818,85
JacarEacaNGa 170.288-2 4.127.324,36 1.031.831,09 5.159.155,45

JacUNdá 170.021-9 721.394,45 180.348,61 901.743,06
JUrUTi 170.033-2 1.962.482,78 490.620,70 2.453.103,48

liMoEiro aJUrU 170.055-3 381.251,26 95.312,81 476.564,07
MÃE do rio 170.071-5 476.406,85 119.101,71 595.508,56

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 285.141,40 71.285,35 356.426,75
MaraBá 170.022-7 16.602.705,02 4.150.676,26 20.753.381,28

MaracaNÃ 170.009-0 382.191,72 95.547,93 477.739,65
MaraPaNiM 170.010-3 392.875,39 98.218,85 491.094,23
MariTUBa 170.675-6 3.159.106,85 789.776,71 3.948.883,57

MEdicilÂNdia 170.077-4 1.015.088,02 253.772,00 1.268.860,02
MElGaÇo 170.046-4 472.143,57 118.035,89 590.179,46
MocaJUBa 170.056-1 424.378,34 106.094,59 530.472,93

MoJU 170.057-0 2.259.314,77 564.828,69 2.824.143,46
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 502.473,90 125.618,47 628.092,37

MoNTE alEGrE 170.034-0 871.586,06 217.896,52 1.089.482,58
MUaNá 170.105-3 465.513,46 116.378,36 581.891,82

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 416.851,21 104.212,80 521.064,02
NoVa iPiXUNa 170.666-7 487.262,85 121.815,71 609.078,56

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 315.135,13 78.783,78 393.918,91
NoVo ProGrESSo 170.289-0 2.352.663,09 588.165,77 2.940.828,86

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 1.560.192,73 390.048,18 1.950.240,91
ÓBidoS 170.035-9 984.244,45 246.061,11 1.230.305,56

oEiraS do Pará 170.047-2 445.262,65 111.315,66 556.578,31
oriXiMiNá 170.036-7 4.255.387,12 1.063.846,78 5.319.233,90

oUrEM 170.093-6 379.472,18 94.868,05 474.340,23
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 1.663.369,99 415.842,50 2.079.212,49

PacaJáS 170.018-9 1.177.600,83 294.400,21 1.472.001,04
PalESTiNa do Pará 170.291-2 416.522,09 104.130,52 520.652,62

ParaGoMiNaS 170.068-5 5.430.296,61 1.357.574,15 6.787.870,77
ParaUaPEBaS 170.019-7 37.116.943,92 9.279.235,98 46.396.179,91
PaU d’arco 170.296-3 392.936,09 98.234,02 491.170,11
PEiXE-Boi 170.088-0 271.662,24 67.915,56 339.577,80
PiÇarra 170.670-5 834.044,49 208.511,12 1.042.555,61
PlacaS 170.661-6 581.851,69 145.462,92 727.314,61

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 400.664,89 100.166,22 500.831,11
PorTEl 170.048-0 1.011.549,71 252.887,43 1.264.437,14

PorTo dE MoZ 170.079-0 683.337,33 170.834,33 854.171,66
PraiNHa 170.037-5 685.706,75 171.426,69 857.133,44

PriMaVEra 170.089-8 723.435,32 180.858,83 904.294,15
QUaTiPUrU 170.680-2 334.170,16 83.542,54 417.712,70
rEdENÇÃo 170.059-6 2.279.638,36 569.909,59 2.849.547,95
rio Maria 170.060-0 1.103.888,53 275.972,13 1.379.860,66

roNdoN Pará 170.081-2 1.108.844,86 277.211,21 1.386.056,07
rUrÓPoliS 170.030-8 694.280,21 173.570,05 867.850,26

SaliNÓPoliS 170.091-0 580.832,40 145.208,10 726.040,50
SalVaTErra 170.102-9 404.183,06 101.045,76 505.228,82

STa BarBara do Pará 170.278-5 541.274,12 135.318,53 676.592,65
SaNTa crUZ arari 170.100-2 297.021,28 74.255,32 371.276,60
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 1.288.826,52 322.206,63 1.611.033,15

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 404.677,31 101.169,33 505.846,63
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 1.282.878,81 320.719,70 1.603.598,51

SaNTa Maria Pará 170.012-0 485.742,98 121.435,74 607.178,72
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 2.110.642,16 527.660,54 2.638.302,69

SaNTarÉM 170.038-3 5.798.356,41 1.449.589,10 7.247.945,51

SaNTarÉM NoVo 170.092-8 270.828,23 67.707,06 338.535,29

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 587.972,59 146.993,15 734.965,73
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6 348.282,81 87.070,70 435.353,51

SÃo doM.do araGUaia 170.297-1 591.948,76 147.987,19 739.935,94
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SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 386.461,04 96.615,26 483.076,30
SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 3.576.072,57 894.018,14 4.470.090,71

SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 369.789,10 92.447,28 462.236,38
SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7 1.182.908,43 295.727,11 1.478.635,54

SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 260.462,46 65.115,61 325.578,07
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 381.779,17 95.444,79 477.223,96

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 442.581,95 110.645,49 553.227,43
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 628.640,49 157.160,12 785.800,62

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 399.683,58 99.920,89 499.604,47
SaPUcaia 170.672-1 434.813,16 108.703,29 543.516,45

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 590.893,51 147.723,38 738.616,88
SoUrE 170.600-4 454.017,64 113.504,41 567.522,05

TailÂNdia 170.099-5 1.619.819,72 404.954,93 2.024.774,65
TErra alTa 170.277-7 318.414,80 79.603,70 398.018,50

TErra SaNTa 170.293-9 1.091.690,46 272.922,61 1.364.613,07
ToME-aÇU 170.095-2 1.232.305,44 308.076,36 1.540.381,80

TracUaTEUa 170.685-3 382.326,36 95.581,59 477.907,95
TrairÃo 170.294-7 619.686,42 154.921,60 774.608,02
TUcUMÃ 170.064-2 1.419.664,34 354.916,09 1.774.580,43
TUcUrUÍ 170.026-0 9.702.499,52 2.425.624,88 12.128.124,40

UliaNÓPoliS 170.280-7 1.098.861,43 274.715,36 1.373.576,78
UrUará 170.078-2 1.049.858,56 262.464,64 1.312.323,20
ViGia 170.016-2 612.357,80 153.089,45 765.447,25
ViSEU 170.082-0 586.708,19 146.677,05 733.385,24

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 7.028.255,89 1.757.063,97 8.785.319,86
XiNGUara 170.066-9 2.137.992,30 534.498,07 2.672.490,37

ToTal  287.690.334,80 71.922.583,70 359.612.918,50

Protocolo: 689237
Portaria Nº 557 de 05 de agosto de 2021
o Secretário de Estado da fazenda,no uso de suas atribuições, conside-
rando o disposto no artigo 162 da constituição federal, art. 1º e 3º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, 
resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota  Parte do iPVa aos  Municípios,  refe-
rente  ao período de  01 a 31 de julho de 2021.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do iPVa– período de 01 a 31.07.2021

MUNicÍPio   coNTa MUNicÍPio  (1) fUNdEB  (2) ToTal  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2   324.882,73 81.220,71 406.103,44

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5   18.130,22 4.532,56 22.662,78
acará 170.098-7   41.552,44 10.388,12 51.940,56
afUá 170.039-1   1.417,60 354,40 1.772,00

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3   36.178,59 9.044,66 45.223,25
alENQUEr 170.027-8   46.596,39 11.649,09 58.245,48
alMEriM 170.028-6   19.978,03 4.994,49 24.972,52
alTaMira 170.076-6   747.196,73 186.799,18 933.995,91
aNaJáS 170.040-5   2.771,59 692,90 3.464,49

aNaNiNdEUa 170.074-0   2.748.717,69 687.179,44 3.435.897,13
aNaPU 170.659-4   76.196,28 19.049,08 95.245,36

aUGUSTo corrÊa 170.085-5   49.114,91 12.278,71 61.393,62
aUrora do Pará 170.271-8   36.041,59 9.010,42 45.052,01

aVEiro 170.029-4   1.799,07 449,77 2.248,84
BaGrE 170.041-3   532,76 133,19 665,95
BaiÃo 170.051-0   31.814,38 7.953,60 39.767,98

BaNNacH 170.664-0   6.276,56 1.569,15 7.845,71
BarcarENa 170.052-9   445.474,51 111.368,62 556.843,13

BElÉM 170.001-4   10.691.980,59 2.672.993,75 13.364.974,34
BElTErra 170.660-8   37.563,52 9.390,88 46.954,40

BENEVidES 170.075-8   227.782,97 56.945,74 284.728,71
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1   42.408,09 10.602,01 53.010,10

BoNiTo 170.094-4   27.160,44 6.790,11 33.950,55
BraGaNca 170.086-3   380.425,63 95.106,42 475.532,05

BraSil NoVo 170.283-1   91.042,30 22.760,61 113.802,91
BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3   20.832,23 5.208,08 26.040,31

BrEU BraNco 170.284-0   66.336,66 16.584,16 82.920,82
BrEVES 170.042-1   63.303,69 15.825,94 79.129,63
BUJarU 170.096-0   30.198,64 7.549,65 37.748,29

cacHoEira do arari 170.103-7   7.849,18 1.962,32 9.811,50
cacHoEira do Piriá 170.681-0   27.220,16 6.805,08 34.025,24

caMETá 170.053-7   103.900,15 25.975,05 129.875,20

caNaÃ doS caraJáS 170.671-3   435.844,79 108.961,20 544.805,99
caPaNEMa 170.084-7   427.348,13 106.837,03 534.185,16

caPiTÃo PoÇo 170.069-3   131.273,82 32.818,44 164.092,26
caSTaNHal 170.003-0   1.254.325,23 313.581,32 1.567.906,55

cHaVES 170.043-0   - 0,00  -
colarES 170.004-9   7.537,02 1.884,27 9.421,29

coNc. araGUaia 170.058-8   135.743,34 33.935,86 169.679,20
coNcordia do Pará 170.097-9   61.093,23 15.273,33 76.366,56
cUMarU do NorTE 170.285-8   11.775,13 2.943,78 14.718,91

cUrioNÓPoliS 170.017-0   108.031,51 27.007,90 135.039,41
cUrraliNHo 170.044-8   822,68 205,67 1.028,35

cUrUá 170.678-0   3.820,59 955,15 4.775,74
cUrUÇá 170.005-7   45.939,59 11.484,89 57.424,48

doM EliZEU 170.083-9   141.250,77 35.312,71 176.563,48
Eldorado do caraJáS 170.286-6   124.526,24 31.131,55 155.657,79

faro 170.031-6   34,52 8,63 43,15
florESTa do araGUaia 170.677-2   25.245,17 6.311,32 31.556,49

GarrafÃo do NorTE 170.072-3   26.772,75 6.693,20 33.465,95
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4   57.607,78 14.401,99 72.009,77

GUrUPá 170.045-6   1.009,85 252,47 1.262,32
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5   100.652,86 25.163,24 125.816,10
iGaraPÉ-Miri 170.054-5   59.058,33 14.764,62 73.822,95

iNHaNGaPi 170.007-3   17.669,42 4.417,36 22.086,78
iPiXUNa do Pará 170.276-9   42.477,73 10.619,45 53.097,18

iriTUia 170.070-7   35.246,02 8.811,50 44.057,52
iTaiTUBa 170.032-4   568.665,82 142.166,46 710.832,28

iTUPiraNGa 170.020-0   265.966,33 66.491,59 332.457,92
JacarEacaNGa 170.288-2   14.906,30 3.726,59 18.632,89

JacUNdá 170.021-9   161.070,25 40.267,57 201.337,82
JUrUTi 170.033-2   15.334,76 3.833,71 19.168,47

liMoEiro aJUrU 170.055-3   1.327,59 331,91 1.659,50
MÃE do rio 170.071-5   85.834,88 21.458,73 107.293,61

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1   6.142,24 1.535,56 7.677,80
MaraBá 170.022-7   2.125.593,60 531.398,43 2.656.992,03

MaracaNÃ 170.009-0   17.488,69 4.372,19 21.860,88
MaraPaNiM 170.010-3   25.328,39 6.332,09 31.660,48
MariTUBa 170.675-6   443.662,84 110.915,72 554.578,56

MEdicilÂNdia 170.077-4   85.730,70 21.432,69 107.163,39
MElGaÇo 170.046-4   2.177,30 544,33 2.721,63
MocaJUBa 170.056-1   18.520,54 4.630,15 23.150,69

MoJU 170.057-0   77.678,18 19.419,57 97.097,75
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0   47.379,08 11.844,80 59.223,88

MoNTE alEGrE 170.034-0   89.523,29 22.380,82 111.904,11
MUaNá 170.105-3   2.550,72 637,70 3.188,42

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3   16.161,62 4.040,43 20.202,05
NoVa iPiXUNa 170.666-7   36.587,58 9.146,91 45.734,49

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1   28.508,85 7.127,20 35.636,05
NoVo ProGrESSo 170.289-0   196.777,89 49.194,49 245.972,38

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4   188.187,14 47.046,82 235.233,96
ÓBidoS 170.035-9   65.142,32 16.285,62 81.427,94

oEiraS do Pará 170.047-2   5.606,87 1.401,73 7.008,60
oriXiMiNá 170.036-7   59.368,50 14.842,14 74.210,64

oUrEM 170.093-6   33.583,52 8.395,90 41.979,42
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0   107.210,59 26.802,65 134.013,24

PacaJáS 170.018-9   91.662,00 22.915,53 114.577,53
PalESTiNa do Pará 170.291-2   7.132,06 1.783,01 8.915,07

ParaGoMiNaS 170.068-5   658.620,83 164.655,22 823.276,05
ParaUaPEBaS 170.019-7   2.033.076,52 508.269,15 2.541.345,67
PaU d’arco 170.296-3   9.460,44 2.365,14 11.825,58
PEiXE-Boi 170.088-0   24.229,58 6.057,40 30.286,98
PiÇarra 170.670-5   15.474,32 3.868,59 19.342,91
PlacaS 170.661-6   33.316,30 8.329,09 41.645,39

PoNTa dE PEdraS 170.104-5   10.305,62 2.576,39 12.882,01
PorTEl 170.048-0   14.745,77 3.686,48 18.432,25

PorTo dE MoZ 170.079-0   10.561,54 2.640,40 13.201,94
PraiNHa 170.037-5   7.969,80 1.992,46 9.962,26

PriMaVEra 170.089-8   26.297,56 6.574,40 32.871,96

QUaTiPUrU 170.680-2   17.206,50 4.301,64 21.508,14

rEdENÇÃo 170.059-6   775.717,46 193.929,40 969.646,86



36  diário oficial Nº 34.663 Segunda-feira, 09 DE AGOSTO DE 2021

rio Maria 170.060-0   72.470,03 18.117,51 90.587,54
roNdoN Pará 170.081-2   199.973,74 49.993,45 249.967,19

rUrÓPoliS 170.030-8   62.509,11 15.627,30 78.136,41
SaliNÓPoliS 170.091-0   123.230,73 30.807,69 154.038,42
SalVaTErra 170.102-9   18.228,71 4.557,21 22.785,92

STa BarBara do Pará 170.278-5   40.239,22 10.059,82 50.299,04
SaNTa crUZ arari 170.100-2   577,00 144,26 721,26
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1   239.461,80 59.865,46 299.327,26

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0   39.810,01 9.952,51 49.762,52
STa Maria BarrEiraS 170.062-6   36.223,19 9.055,80 45.278,99

SaNTa Maria Pará 170.012-0   103.449,59 25.862,38 129.311,97
SaNTaNa araGUaia 170.061-8   123.063,03 30.765,75 153.828,78

SaNTarÉM 170.038-3   1.722.214,96 430.553,76 2.152.768,72
SaNTarÉM NoVo 170.092-8   8.767,07 2.191,79 10.958,86

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8   50.546,05 12.636,52 63.182,57
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6   19.097,91 4.774,47 23.872,38

SÃo doMiNGoS araGUaia 170.297-1   68.281,88 17.070,47 85.352,35
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1   30.714,09 7.678,54 38.392,63

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4   107.363,35 26.840,84 134.204,19
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4   41.209,29 10.302,34 51.511,63

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7   73.531,24 18.382,78 91.914,02
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9   5.716,13 1.429,02 7.145,15
Sao Joao PiraBaS 170.090-1   16.958,03 4.239,51 21.197,54

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5   24.691,59 6.172,89 30.864,48
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2   137.197,20 34.299,33 171.496,53

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9   2.207,28 551,84 2.759,12
SaPUcaia 170.672-1   20.632,31 5.158,09 25.790,40

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4   9.786,17 2.446,54 12.232,71
SoUrE 170.600-4   21.855,10 5.463,79 27.318,89

TailÂNdia 170.099-5   248.628,29 62.157,08 310.785,37
TErra alTa 170.277-7   14.809,24 3.702,31 18.511,55

TErra SaNTa 170.293-9   5.215,40 1.303,85 6.519,25
ToME-aÇU 170.095-2   224.904,15 56.226,03 281.130,18

TracUaTEUa 170.685-3   28.131,59 7.032,92 35.164,51
TrairÃo 170.294-7   26.881,32 6.720,33 33.601,65
TUcUMÃ 170.064-2   251.378,92 62.844,75 314.223,67
TUcUrUÍ 170.026-0   386.191,61 96.547,94 482.739,55

UliaNÓPoliS 170.280-7   58.722,39 14.680,61 73.403,00
UrUará 170.078-2   138.231,54 34.557,91 172.789,45
ViGia 170.016-2   89.787,14 22.446,80 112.233,94
ViSEU 170.082-0   27.846,29 6.961,55 34.807,84

ViTÓria do XiNGU 170.295-5   47.565,87 11.891,48 59.457,35
XiNGUara 170.066-9   235.448,84 58.862,20 294.311,04

ToTal  33.439.323,90 8.359.830,99 41.799.154,89

Protocolo: 689245
Portaria Nº 558 de 05 de agosto de 2021
o Secretário de Estado da fazenda,no uso de suas atribuições, conside-
rando o disposto no artigo 162 da constituição federal, art. 1º e 3º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, 
resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota  Parte do iPi aos  Municípios,  referente
 ao período  de  01 a 31 de julho de 2021.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do iPi de 01 a 31.07.2021

MUNicÍPio   coNTa BaSE * (1) PaSEP  (2) MUNiciPioS  (1-2)
aBaETETUBa 170.050-2 45.635,90 456,36 45.179,54

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 12.039,35 120,39 11.918,96
acará 170.098-7 25.787,08 257,87 25.529,21
afUá 170.039-1 17.535,48 175,35 17.360,12

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 34.648,82 346,49 34.302,33
alENQUEr 170.027-8 28.346,36 283,46 28.062,90
alMEriM 170.028-6 89.264,52 892,65 88.371,87
alTaMira 170.076-6 156.503,01 1.565,03 154.937,98
aNaJáS 170.040-5 15.586,34 155,86 15.430,48

aNaNiNdEUa 170.074-0 278.205,44 2.782,05 275.423,39
aNaPU 170.659-4 28.002,77 280,03 27.722,74

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 13.092,75 130,93 12.961,83
aUrora do Pará 170.271-8 12.379,07 123,79 12.255,28

aVEiro 170.029-4 18.726,22 187,26 18.538,96
BaGrE 170.041-3 13.380,66 133,81 13.246,85

BaiÃo 170.051-0 16.086,99 160,87 15.926,12
BaNNacH 170.664-0 16.237,37 162,37 16.075,00

BarcarENa 170.052-9 308.369,98 3.083,70 305.286,28
BElÉM 170.001-4 1.211.719,25 12.117,19 1.199.602,05

BElTErra 170.660-8 17.842,98 178,43 17.664,55
BENEVidES 170.075-8 94.679,81 946,80 93.733,01

BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 18.027,58 180,28 17.847,30
BoNiTo 170.094-4 22.553,46 225,53 22.327,92

BraGaNca 170.086-3 31.986,81 319,87 31.666,94
BraSil NoVo 170.283-1 19.285,84 192,86 19.092,99

BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3 13.770,37 137,70 13.632,67
BrEU BraNco 170.284-0 34.438,02 344,38 34.093,64

BrEVES 170.042-1 27.746,71 277,47 27.469,25
BUJarU 170.096-0 12.525,57 125,26 12.400,31

cacHoEira do arari 170.103-7 12.806,28 128,06 12.678,22
cacHoEira do Piriá 170.681-0 11.340,19 113,40 11.226,79

caMETá 170.053-7 26.622,62 266,23 26.356,39
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 594.720,27 5.947,20 588.773,07

caPaNEMa 170.084-7 37.030,95 370,31 36.660,64
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 21.404,07 214,04 21.190,03

caSTaNHal 170.003-0 185.832,26 1.858,32 183.973,94
cHaVES 170.043-0 16.332,31 163,32 16.168,98
colarES 170.004-9 8.405,20 84,05 8.321,15

coNc. araGUaia 170.058-8 27.690,89 276,91 27.413,98
coNcordia do Pará 170.097-9 18.727,21 187,27 18.539,94
cUMarU do NorTE 170.285-8 35.572,49 355,72 35.216,77

cUrioNÓPoliS 170.017-0 55.944,89 559,45 55.385,44
cUrraliNHo 170.044-8 13.668,50 136,68 13.531,81

cUrUá 170.678-0 9.773,83 97,74 9.676,10
cUrUÇá 170.005-7 13.341,93 133,42 13.208,51

doM EliZEU 170.083-9 44.245,50 442,46 43.803,05
Eldorado do caraJáS 170.286-6 27.977,75 279,78 27.697,97

faro 170.031-6 15.633,99 156,34 15.477,65
florESTa do araGUaia 170.677-2 21.967,42 219,67 21.747,74

GarrafÃo do NorTE 170.072-3 13.167,28 131,67 13.035,60
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 24.006,29 240,06 23.766,23

GUrUPá 170.045-6 17.486,08 174,86 17.311,22
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 19.291,90 192,92 19.098,98
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 18.116,95 181,17 17.935,78

iNHaNGaPi 170.007-3 11.267,82 112,68 11.155,14
iPiXUNa do Pará 170.276-9 30.992,75 309,93 30.682,82

iriTUia 170.070-7 13.948,98 139,49 13.809,49
iTaiTUBa 170.032-4 145.968,47 1.459,68 144.508,78

iTUPiraNGa 170.020-0 35.525,30 355,25 35.170,05
JacarEacaNGa 170.288-2 130.095,20 1.300,95 128.794,24

JacUNdá 170.021-9 22.738,69 227,39 22.511,30
JUrUTi 170.033-2 61.858,38 618,58 61.239,79

liMoEiro aJUrU 170.055-3 12.017,22 120,17 11.897,05
MÃE do rio 170.071-5 15.016,57 150,17 14.866,40

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 8.987,79 89,88 8.897,91
MaraBá 170.022-7 523.325,03 5.233,25 518.091,78

MaracaNÃ 170.009-0 12.046,86 120,47 11.926,39
MaraPaNiM 170.010-3 12.383,62 123,84 12.259,78
MariTUBa 170.675-6 99.576,53 995,77 98.580,76

MEdicilÂNdia 170.077-4 31.996,05 319,96 31.676,09
MElGaÇo 170.046-4 14.882,19 148,82 14.733,36
MocaJUBa 170.056-1 13.376,60 133,77 13.242,84

MoJU 170.057-0 71.214,66 712,15 70.502,51
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 15.838,21 158,38 15.679,83

MoNTE alEGrE 170.034-0 27.472,80 274,73 27.198,07
MUaNá 170.105-3 14.673,20 146,73 14.526,47

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 13.139,35 131,39 13.007,95
NoVa iPiXUNa 170.666-7 15.358,75 153,59 15.205,17

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 9.933,21 99,33 9.833,87
NoVo ProGrESSo 170.289-0 74.157,04 741,57 73.415,47

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 49.178,00 491,78 48.686,22

ÓBidoS 170.035-9 31.023,85 310,24 30.713,61

oEiraS do Pará 170.047-2 14.034,89 140,35 13.894,54

oriXiMiNá 170.036-7 134.131,79 1.341,32 132.790,48
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oUrEM 170.093-6 11.961,14 119,61 11.841,53
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 52.430,20 524,30 51.905,90

PacaJáS 170.018-9 37.118,53 371,19 36.747,34
PalESTiNa do Pará 170.291-2 13.128,97 131,29 12.997,68

ParaGoMiNaS 170.068-5 171.165,49 1.711,65 169.453,84
ParaUaPEBaS 170.019-7 1.169.943,44 11.699,43 1.158.244,01
PaU d’arco 170.296-3 12.385,53 123,86 12.261,67
PEiXE-Boi 170.088-0 8.562,92 85,63 8.477,29
PiÇarra 170.670-5 26.289,47 262,89 26.026,58
PlacaS 170.661-6 18.340,24 183,40 18.156,84

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 12.629,14 126,29 12.502,85
PorTEl 170.048-0 31.884,52 318,85 31.565,68

PorTo dE MoZ 170.079-0 21.539,11 215,39 21.323,72
PraiNHa 170.037-5 21.613,80 216,14 21.397,66

PriMaVEra 170.089-8 22.803,02 228,03 22.574,99
QUaTiPUrU 170.680-2 10.533,20 105,33 10.427,87
rEdENÇÃo 170.059-6 71.855,27 718,55 71.136,72
rio Maria 170.060-0 34.795,08 347,95 34.447,13

roNdoN Pará 170.081-2 34.951,31 349,51 34.601,80
rUrÓPoliS 170.030-8 21.884,04 218,84 21.665,20

SaliNÓPoliS 170.091-0 18.308,11 183,08 18.125,03
SalVaTErra 170.102-9 12.740,04 127,40 12.612,64

SaNTa BarBara  Pará 170.278-5 17.061,21 170,61 16.890,60
SaNTa crUZ arari 170.100-2 9.362,25 93,62 9.268,63
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 40.624,42 406,24 40.218,17

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 12.755,62 127,56 12.628,06
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 40.436,94 404,37 40.032,57

SaNTa Maria Pará 170.012-0 15.310,85 153,11 15.157,74
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 66.528,43 665,28 65.863,14

SaNTarÉM 170.038-3 182.766,91 1.827,67 180.939,24
SaNTarÉM NoVo 170.092-8 8.536,63 85,37 8.451,27

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 18.533,17 185,33 18.347,84
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6 10.978,04 109,78 10.868,26

SÃo doM. araGUaia 170.297-1 18.658,50 186,59 18.471,92
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 12.181,43 121,81 12.059,62

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 112.719,48 1.127,19 111.592,29
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 11.655,93 116,56 11.539,37

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7 37.285,83 372,86 36.912,97
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 8.209,90 82,10 8.127,80
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 12.033,86 120,34 11.913,52

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 13.950,39 139,50 13.810,89

SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 19.815,04 198,15 19.616,89

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 12.598,21 125,98 12.472,23

SaPUcaia 170.672-1 13.705,51 137,06 13.568,46
SEM. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 18.625,24 186,25 18.438,99

SoUrE 170.600-4 14.310,85 143,11 14.167,74

TailÂNdia 170.099-5 51.057,48 510,57 50.546,90

TErra alTa 170.277-7 10.036,58 100,37 9.936,22

TErra SaNTa 170.293-9 34.410,59 344,11 34.066,49

ToME-aÇU 170.095-2 38.842,84 388,43 38.454,42
TracUaTEUa 170.685-3 12.051,11 120,51 11.930,59

TrairÃo 170.294-7 19.532,81 195,33 19.337,48
TUcUMÃ 170.064-2 44.748,48 447,48 44.301,00
TUcUrUÍ 170.026-0 305.827,33 3.058,27 302.769,05

UliaNÓPoliS 170.280-7 34.636,63 346,37 34.290,26

UrUará 170.078-2 33.092,03 330,92 32.761,11

ViGia 170.016-2 19.301,80 193,02 19.108,79
ViSEU 170.082-0 18.493,32 184,93 18.308,38

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 221.533,91 2.215,34 219.318,58
XiNGUara 170.066-9 67.390,52 673,91 66.716,61

ToTal  9.068.133,98 90.681,33 8.977.452,65

oBS*: BaSE coM dEdUÇÃo dE 20% SoBrE a rEcEiTa ToTal rEfErENTE 
coNTBUiÇÃo ao fUNdEB.

Protocolo: 689248

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

adJUdicaÇÃo GloBal iTEM oBJETo EMPrESa Valor ESTiMado Valor coTado

G1

1
 

3 mil unidades de 
camisas brancas BSH iNdUSTriaS E 

coMErcio dE PEÇaS do 
VESTUario EirEli.

r$ 135.690,00 r$ 81.750,00

2 3 mil unidades de 
camisas azuis r$ 138.150,00 r$ 81.750,00

 
 ToTal: r$ 163.500,0

Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 689342

.

.

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
Edital de convocação nº 124/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, 
para tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado 
abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo i

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

KESSia TaPaJoS dE SoUSa PETTEr 219º Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

daNiEl BarBoSa dE MoraiS 220º Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

rENaTa BraGa da SilVa 221º Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

KEllY riE SUGiMoTo liMa cUNHa 222º Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

JEaNilSoN doS SaNToS MoTa JUNior 223º Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° 
andar – Belém/PA

PoLo iii

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

MaNoEl SalVador dE aZEVEdo diaS 102º Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° andar – 
Belém/Pa

rodriGo da SilVa fErrEira 103º Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2° andar – 
Belém/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 09 de agosto de 2021.

Protocolo: 689346
reVoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021
o BaNPará S/a comunica que o pregão que visa a contratação de empresa 
de alarmes e monitoramento em epígrafe teve seu processo rEVoGado, 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devida-
mente comprovado nos autos do processo nº 0033/2020 NUSEP.
comissão de licitação

Protocolo: 689200

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 759 de 06 aGosto 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.
coNSidEraNdo a necessidade de disciplinar as atividades de acompanha-
mento, fiscalização e avaliação dos contratos de gestão celebrados entre o 
poder Público e as organizações Sociais de Saúde (oSS);
coNSidEraNdo a necessidade de aumentar a capacidade de analise téc-
nica das demandas relacionadas à avaliação dos Hospitais regionais, sob 
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a Gestão das Organizações Sociais no âmbito da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública.
CONSIDERANDO a defasagem da estrutura orgânica legalmente criada 
para essa finalidade.
rESolVE:
alterar a PorTaria Nº 1.223 de 01 de outubro de 2013, designando 
os seguintes servidores para compor o Grupo Técnico de avaliação de 
Gestão dos Hospitais, no qual tem por objetivo proceder à verificação do 
desenvolvimento das atividades e resultados obtidos pela organização 
Social, com a aplicação dos recursos sob sua gestão, cumprimento das 
diretrizes e metas definidas no contrato de gestão elaborando relatório 
circunstanciado, em atendimento ao artigo 33 do decreto Estadual 21/2019:
I – Albenir Dias da Silva – Matricula: 5955766/1 Enfermeiro
ii- ana cristina da Silva dias- Matricula: 5361079- ag administrativo
III – Andréa Pompeu Barroso – Matricula: 59562881/1 - Enfermeira
IV – Andrey Lucas Saraiva Sepeda- Matricula: 5934469/2
V- antônio Salvador Vicente Nascimento- Matricula: 5638569 - contador
Vi- amanda correa dias- Matricula: 5955956/1- contadora
Vii- Brena Mendes de Sousa- Matricula: 5958049-1- Enfermeira
Viii- Elaine cordeiro felix- Matricula: 571936191/5- administradora
IX- Elizabete Gouvêa Alfaia- Matricula: 5594979/4 – Economista
Xi- Elton ferreira de carvalho- Matricula: 5958862/1- contador
Xii- George Kalif lima- Matricula: 5956198/1- Médico
Xiii- João de assunção Bara Junior- Matricula: 5958134/1- administrador
XiV- João dos Santos Mota- Matricula: 85944/3- Economista
XV- larissa dos Santos cardoso- Matricula: 5955484/1- Enfermeira
XVi- leonardo S. costa- Matricula: 57201397 - contador
XVii- luciana Barros lopes- Matricula: 57194991-1- ag administrativo
XIX- Márcio Roni Correa Lima- Matricula: 54189029 – 1- Administrador
XX- Maria Gorette alexandre de Mello- Matricula: 5913591 - contadora
XXI- Naiana Dias Gurjão Santos- Matricula: 54187713/3 - Fonoaudióloga
XXii- Natalia defensor Norat- Matricula: 5939561/3- ag administrativo
XXiV- Simone Soares do lago- Matricula: 5958032/1- Enfermeira
XXV- Suzana Gomes de lima andrade- Matricula- 57190611/1 - administradora
XXVi- Tatiana Valois- Matricula: 5958684/1- contadora
XXVii- Wander luiz cunha da Silva- Matricula: 57224392/1- contador
XXVii- Yuri ovalles Palmeira- Matricula: 5898187-3 - advogado
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário.
Belém, 06 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 689507
Portaria N° 0640 de 05 de aGosto 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 2021/839981.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora aNdrÉa 
caroliNa cHaGaS dE MiraNda, matrícula nº 5177286/5, lotada na di-
ViSÃo dE coNTrolE dE doENÇaS TraNSMiSSÍVEiS para responder pelo 
cargo comissionado de cHEfE da diViSÃo dE coNTrolE dE doENÇaS 
TraNSMiSSÍVEiS/ daS-3, no período de 02.08.2021 a 31.08.2021, em 
substituição a titular roSiclÉia da SilVa SoUSa fErrEira, matrícula nº 
5157994/1, que se encontra em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0709 de 05 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o TEor do PaE Nº 2020/703735.
rESolVE:
aUToriZar, o afastamento da servidora carMEN lÚcia dE araÚJo PaES, 
matrícula nº 5722152/6, cargo ENfErMEiro, lotada no HoSPiTal rEGio-
NAL - TUCURUÍ, para participar do “Curso de Mestrado Profissional Gestão 
e Serviços em Saúde”, oferecido pela Fundação Santa Casa de Misericórdia 
do Pará em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a ser re-
alizado na cidade de Belém/Pa, nos período de 31/01/2021 a 31/08/2022, 
com ônus parcial.
Portaria N° 0711 de 05 de aGosto 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 2021/807204.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora Maria clÉa dE alENcar UcHÔa, matrícula nº 
54193780/2, lotada na UNidadE ESPEcial - aBriGo JoÃo PaUlo ii, para 
responder pelo cargo comissionado de cHEfE dE UNidadE ESPEcial/ 
daS-3, no período de 02.08.2021 a 31.08.2021, em substituição a titular 
PaTrÍcia ErVEdoSa riBEiro PiNHEiro, matrícula nº 5858453/2, que se 
encontra em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
05.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 689196
Portaria N° 0852 de 06 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/789627.

rESolVE:
rEMoVEr, o servidor PaUlo roBErTo carValHo dE oliVEira, cargo 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula n° 57197609/1, do dEParTaMENTo 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS para O CENTRO DE SAÚDE – NOVA MA-
raMBaia/aTENÇÃo PSicoSSocial.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
06.08.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
DIRETORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE – SESPA.

Protocolo: 689546
Portaria N° 0712 de 06 de aGosto 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 2021/857067.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora carla 
fErNaNdES fiGUEirEdo MEllo, matrícula nº 5957183/1, para responder 
pela diViSÃo dE MEdicaMENToS E MaTErial TÉcNico, no período de 
06.08.2021 a 11.08.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
06.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 689583

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 987 de 29 de JULHo de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/786191.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora SaNdra HElENa SoUZa do ValE, matrícula nº. 25747/1, Téc-
nico a, lotada na divisão de Prestação de contas, goze 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.05.1989 a 30.04.1992.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2021 a 30.10.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 986 de 29 de JULHo de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039 de 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/514517.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora riTa dE caSSia fraNco 
carValHo, matrícula nº. 57174834/1, cargo de Médico Veterinário, 
regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no departamento de 
Vigilância Sanitária, goze de Licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da PORTARIA Nº 146 de 27.02.2014, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará n° 32.607 de 10.03.2014, correspondente ao Triênio de 
16.08.2009 a 15.08.2012, no período de 01.10.2021 a 30.10.2021 no total 
de 30 (Trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 995 de 03 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039 de 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/804838.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora KaTia cilENE da SilVa, 
matrícula nº. 5290473/2, cargo de agente administrativo, regime Jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotada na Seção de Tratamento fora de domicílio, 
goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da PorTaria Nº 357 
de 22.06.2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32.192 de 
05.07.2012, correspondente ao Triênio de 10.03.2008 a 09.03.2011, no 
período de 01.09.2021 a 30.09.2021 no total de 30 (Trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 989 de 30 de JULHo de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº 28.190 de 11.04.1996 e considerando o teor do 
Processo 2021/786621.
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rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora GlÓria Maria BElÉM 
MoraES, matrícula nº. 5092850/1, cargo Enfermeiro, regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, lotada na diretoria operacional com atuação no cN-
cdo, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Porta-
ria nº. 598 de 30.04.2021, correspondente ao Triênio de 13.06.2001 a 
12.06.2004, no período de 16.08.2021 a 14.09.2021, no total de 30 (trin-
ta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 997 de 04 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/805947.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora EdMircE da SilVa fErrEira, matrícula nº. 57192705/1, cargo 
Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na diretoria de 
desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19.11.2013 a 18.11.2016.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 04.10.2021 a 02.12.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 988 de 29 de JULHo de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/358153 e 2021/798723.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora VEra lUcE caNTo BErTaGNoli, matrícula nº. 5888350/1, che-
fe de divisão de Educação e Saúde, lotada na diretoria Técnica, goze 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.03.2017 
a 28.02.2020.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 20.09.2021 a 18.11.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 993 de 03 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/747896.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora EdVaN SilVa doS aNJoS, matrícula nº. 57197556/1, cargo 
agente administrativo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
departamento de Saneamento e Engenharia Sanitária, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 26.05.2011 a 25.05.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 13.09.2021 a 11.11.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 994 de 03 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do Processo nº 
2021/747896.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora EdVaN SilVa doS aNJoS, matrícula nº. 57197556/1, cargo 
agente administrativo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
departamento de Saneamento e Engenharia Sanitária, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 26.05.2014 a 25.05.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 12.11.2021 a 10.01.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689352

errata
.

Fica retiFicado No coNtrato adMiNistratiVo teMPorÁrio,
PUBLicado No doe N° 34.661 de 06/08/2021, QUe adMitiU di-
Versos serVidores, o seGUiNte;
NoME do SErVidor: SallETE daMaScENo lEÃo
oNde se LÊ: TÉcNico EM PaToloGia clÍNica
Leia-se: TÉcNico dE laBoraTÓrio
fica rETificado No coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário,
PUBlicado No doE N° 34.658 dE 04/08/2021, QUE adMiTiU diVErSoS 
SErVidorES, o SEGUiNTE;
NoME do SErVidor: VEralda ValENTE VaScoNcEloS
oNde se LÊ: TÉcNico EM PaToloGia clÍNica
Leia-se: TÉcNico dE laBoraTÓrio
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
06.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcicio.

Protocolo: 689614

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 006/sesPa/2020
Processo: 2021/713443
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação dos leitos 
coVid-19, no Hospital regional de Tucuruí, determinando a manutenção 
de até 29 (vinte e nove) leitos UTi-coVid-19 e 16 (dezesseis) leitos clí-
nicos-coVid-19, conforme disponibilização de leitos na central Estadual 
de regulação, pelo prazo de 60 dias totalizando até  Hospital regional de 
Tucuruí.
• 29 leitos UTI-COVID19;
• 16 leitos Clínicos-COVID-19
Para execução deste termo aditivo, serão considerados os valores a seguir 
indicados:
1. leitos clinico coVid: diária do leito por r$ 1.166,66 (mil, cento e ses-
senta e seis reais e sessenta centavos);
2. leito de UTi-coVid: diária do leito por r$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
Valor Total: r$ 3.903.993,60 a ser repassado conforme disponibilização de 
leitos na central Estadual de regulação.
data de assinatura: 30/07/2021
dotação orçamentária: 7684 Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNSTiTUTo dirETriZES
End.: avenida amazonidas s/nº Vila Permanente cEP 68.455-664 Tucuruí-Pa.
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 689603
coNtrato de GestÃo Nº 004/sesPa/2021
Processo N°: 2021/616263
objeto: o presente coNTraTo dE GESTÃo , coM BaSE Na lei Estadu-
al nº 021, de 14 de fevereiro de 2019  , te por objetivo estabelecer o 
compromisso entre s partes para o gerenciamento, operacionalização e 
execução dos atendimentos dos casos de coVid-19 e/ou síndrome respi-
ratórias Agudas, no “Centro Especializado de Atendimento COVID-19- polo 
Parauapebas”, no anexo do hospital Geral de Parauapebas, situado á av. 
a, Quadra Especial, s/n, bairro cidade Nova, município de Parauapebas, 
com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado , em regime 
de 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal 
e gratuita, exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
conformidade com os anexos a seguir elencados, que integram o presente 
instrumento.
1. anexo Técnico i- Plano de trabalho/descrição de serviços
2. anexo Técnico ii- indicadores de Qualidade
3. Termo de cessão de Uso de Bens
data da assinatura: 06/08/2021
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da assinatura
Valor Global: r$ 14.519.996,40 (quatorze milhões, quinhentos e dezenove 
mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos )
orçamento: dotação orçamentária:7684; Elemento de despesa: 335043; 
fonte: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNSTiTUTo dirETriZES
Endereço: av. industrial, nº 780, conjunto 1.111, bairro Jardim Santo andré- SP
cNPJ: 10.946.361/0001-89 cEP 09.080-500
Ordenador: Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário Adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 689611
1º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 003/sesPa/2021
Processo: 2021/467267
objeto: o presente instrumento tem por objeto a repactuação de serviços 
ambulatoriais e hospitalares, com inclusão definitiva de serviços e metas 
no Hospital regional Público dos caetés, de modo que a coNTraTada 
ofereça atendimento em regime ininterrupto de Urgência e Emergência, 
sob demanda espontânea, a pacientes poli traumatizados vitimas de fe-
rimentos por arma de fogo (faf), ferimentos por arma branca (faB) e 
trauma crânio encefálico (TCE), conforme descrição nos anexos técnicos 
deste aditivo, iniciando em 01/08/2021.
Valor Total: r$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) dividido em 
três parcelas mensais.
data de assinatura: 05/08/2021
dotação orçamentária: 8877  Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
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contratado: iNSTiTUTo NacioNal dE dESENVolViMENTo Social E HU-
MaNo -iNSdH
End.: rua dr. cristiano ottoni, nº 233, centro, Pedro leopoldo -MG cEP 
33.600-000
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 689607

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 097/sesPa/2021
Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônica do tipo “MENor 
PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de medicamentos, para atendimento das demandas 
administrativas da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.
daTa da aBErTUra: 20/08/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br
UaSG: 925856.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0103001381 e 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), 06 de agosto de 2021.
aNGEla caNTo
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 689466

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 046 /sesPa/2021.
Processo: 2021/474641.
oBJETo: aquisição do medicamento, aZaTioPriNa 50 MG, para atendimento 
de pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
CONTRATADO: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – FURP.
cNPJ: 43.640.754/0001-19.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, inciso Viii, da lei federal Nº 8.666/93.
Valor: r$ 291.200,00 (duzentos e noventa e um mil e duzentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103001381.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 046/2021
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 046/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 689532

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2021
Nº do iNstrUMeNto: 2º terMo aditiVo ao coNtrato assis-
teNciaL Nº 004/2019.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 e a aSSociaÇÃo BENEficiENTE SÃo JoSÉ 
– ABSJ, tendo como mantenedora o HOSPITAL SÃO JOSÉ, CNPJ nº 
26.494.265/0001-85, cNES nº 07641.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, 
da lei nº. 8.666/93.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: inclusão de fundamentação legal referen-
te à Portaria n.º 1059/2021, que corresponde ao exercício financeiro de 
Maio/2021.
PorTaria: GM/MS Nº 1.059, dE 24 dE Maio dE 2021 que “libera, em 
caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de 

leitos de Unidades de Terapia intensiva - UTi Tipo ii adulto e Pediátrico, 
para atendimento exclusivo dos pacientes coVid-19, dos Estados, distrito 
federal e Municípios”, e seus artigos.
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Belém, 06 de agosto de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETario adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 689338

coNVÊNio
.

convênio n°: 04/2021
Processo: 2021/585708
objeto: “aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Uni-
dade de atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de Portel”
data de assinatura: 05/08/2021
Vigência: 05/08/2021 a 02/12/2021
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 8289; Elemento de despe-
sa: 444042; Fontes: 0103 – 0303 – 0101 – 0301 - 0149 - 0349.
Valor Total: r$ 490.899,00
Valor concedente: r$ 466.354,05
Valor contrapartida: r$ 24.544,95
convenente: Prefeitura Municipal de Portel
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
Ordenador: Rômulo Rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública

Protocolo: 689159

FÉrias
.

Portaria N°1.018 de 06 de aGosto 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 2021/840753.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 03.08.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora JoaNa cÉlia dE SoUSa coSTa, 
identidade funcional nº 5372917/1, ocupante do cargo de aUXiliar dE 
iNforMáTica arEa SaÚdE, lotada na diretoria de desenvolvimento e au-
ditoria dos Serviços de Saúde, concedidas através da Portaria coletiva nº 
803/08.07.2021, publicada no doE nº 34.633/09.07.2021.
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. 06.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689365
eXcLUsÃo de PUBLicaÇÃo
EXclUir, da Portaria coletiva de ferias nº 975/ 05.08.2021, publicado no 
doE n°.34.661/06.08.2021, o nome do servidor criSToValdo JEroNi-
Mo da SilVa MoNTEiro, id. funcional nº 5130786-1, no período de 01 
de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021, referente ao exercício 
2020/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 06.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689138
Portaria N° 1.015 de 06 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/848773
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 03.08.2021, o perí-
odo de gozo das férias da servidora PaTricia MiriaM SaYUri SaTo Bar-
roS da coSTa, id. funcional nº 54188000-2 ocupante do cargo de farma-
cêutico, lo tado no Laboratório Central, concedidas através da Portaria In-
dividual nº 803/ 08.07.2021, publicada no doE nº 34.633 dE 09.07.2021.
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. 06.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689257
Portaria N° 1.016 de 06 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/846989
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rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 09.08.2021, o perí-
odo de gozo das férias do servidor JoSE lUiZ TaNoEiro foNTES JUNior, 
id. funcional nº 55586862-3 ocupante do cargo de chefe da divisão de 
controle Sanitário da Habitação e Trabalho, lo tado na divisão. de cont. Sa-
nitário da Habitação e Trabalho, concedidas através da Portaria individual 
nº 803/ 08.07.2021, publicada no doE nº 34.633 dE 09.07.2021.
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. 06.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689271
eXcLUsÃo de PUBLicaÇÃo
EXclUir, da Portaria coletiva de ferias nº 975/ 05.08.2021, publicado 
no doE n°.34.661/06.08.2021, o nome da servidora lElia doS SaNToS 
BarroS, id. funcional nº 57207290-1, no período de 15 de Setembro de 
2021 a 14 de outubro de 2021, referente ao exercício 2018/2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 06.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689322

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 985 de 29 de JULHo de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da 
competência delegada através da Portaria nº. 050/17.01.2006, Publicado 
no doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do Processo nº. 
2021/187947.
r E S o l V E:
caNcElar 30 (Trinta) dias, no período de 01.08.2021 a 30.08.2021 da li-
cença Prêmio referente ao triênio de 01.08.1986 a 31.07.1989, concedida 
através da Portaria nº. 708 de 24.05.2021, publicada no doE nº 34.607 
de 10.06.2021, da servidora Maria dE NaZarÉ ValENTE, matrícula nº. 
81140/1, cargo agente administrativo, regime jurídico de Estatutário Efe-
tivo, lotada no departamento de controle de Endemias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 06.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 689356
Portaria Nº. 1.012 de 05 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/848710.
rESolVE:
caNcElar, a partir de 16.08.2021, de acordo com o artigo 93, § 1º da lei 
nº. 5810 de 24.01.1994, a licença Sem Vencimentos, concedida através da 
Portaria nº. 1.000/18.08.2020 publicada em doE nº 34.321/24.08.2020, 
da servidora flaVia daNiEllE aMaral SilVa, matrícula nº. 55586597/1, 
ocupante do cargo de Nutricionista, lotada no centro de Saúde - Pedreira/
atenção Psicossocial.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado
de Saúde Pública em: 05.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 689307

.

.
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.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 544 de diária de 06/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora auricélia para participar de reunião com os 
servidores lotados em São francisco do Pará e U.E. colônia do Prata para 
solicitar a ciência do mesmo a respeito do Memo nº 379/2021-GdV/dGTES/
SESPA cujo assunto é a Notificação do Servidor Estatutário não Estável.
origem: castanhal-Pa-Brasil
Destino: – São Francisco do Pará/Ig. Açú- PA- Brasil.
Período: 10/08/2021. Nº de diárias: meia diária.

Servidor: cícero alves ferreira
Matrícula: 0478954
cPf: 108.102.502-68
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 689398
Portaria Nº 547 de diária de 06/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com os servidores lotados em Maracanã 
para solicitar a ciência dos mesmos a respeito do Memo nº 379/2021-
GDV/DGTES/SESPA cujo assunto é a Notificação do Servidor Estatutário 
não Estável.
Origem: Castanhal – PA, Brasil.
destino: Maracanã- Brasil/ Período: 12 /08/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidora: auricélia de castro oliveira | cPf: 243.686.282-68 |  Matrícula:  
5167442-1| cargo:  auxiliar de informática.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 689394
Portaria Nº 546 de diária de 06/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora auricélia para participar de reunião com os 
servidores lotados em Terra alta, Marapanim e curuçá para solicitar a ciên-
cia do mesmo a respeito do Memo nº 379/2021-GdV/dGTES/SESPa cujo 
assunto é a Notificação do Servidor Estatutário não Estável.
origem: castanhal-Pa-Brasil
Destino: – Terra Alta/Marapanim/Curuçá- PA- Brasil.
Período: 11/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
Matrícula: 57206406-1
cPf: 410.549.542-91
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 689402
Portaria Nº 548 de diária de 06/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora auricélia para participar de reunião com os 
servidores lotados em Maracanã para solicitar a ciência do mesmo a respei-
to do Memo nº 379/2021-GDV/DGTES/SESPA cujo assunto é a Notificação 
do Servidor Estatutário não Estável.
origem: castanhal-Pa-Brasil
Destino: – Maracanã- PA- Brasil.
Período: 12/08/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
Matrícula: 5705304-1
cPf: 233.862.232-49
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 689406
Portaria Nº 545 de diária de 06/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com os servidores lotados: em Terra alta, 
Marapanim, e curuçá para solicitar a ciência dos mesmos a respeito do 
Memo nº 379/2021- GDV/DGTES/SESPA cujo assunto é a Notificação do 
Servidor Estatutário não Estável.
Origem: Castanhal – PA, Brasil.
Destino: Marapanim/Curuçá/Terra Alta– PA- Brasil/ Período: 11 /08/2021. 
Nº de diárias: meia diária.
Servidora: auricélia de castro oliveira | cPf: 243.686.282-68 |  Matrícula:  
5167442-1| cargo:  auxiliar de informática.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 689376
Portaria Nº 543 de diária de 06/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da reunião com os servidores lotados em São fran-
cisco do Pará e U.E.colônia do Prata para solicitar a ciência dos mesmos 
a respeito do Memo. Nº 379/2021-GdV/dGTES/SESPa cujo assunto é a 
Notificação do Servidor Estatutário não Estável.
Origem: Castanhal – PA, Brasil.
destino: São francisco do Pará/ig. açú- Brasil/ Período: 10 /08/2021. Nº 
de diárias: meia diária.
Servidora: auricélia de castro oliveira | cPf: 243.686.282-68 |  Matrícula:  
5167442-1| cargo:  auxiliar de informática.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 689198
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Portaria Nº 257 de 05/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Na SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE E SETorES rElacioNadoS aS aÇÕES dE SaMU E rUE.
PErÍodo: 16 a 20/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
claUdio SEVEriNo cUNHa dE SoUSa 5814740 cHEfE dE diViSÃo
ErNESTiNa NaZarÉ cardoSo alVES 58757491 ENfErMEiro

roNaldo da SilVa SaNToS 1122321 MEdico VETEriNario
NilMa doS SaNToS NEVES 572094121 aG. dE arTES PraTicaS

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 689387

Portaria Nº 258 de 05/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ViSiTa TÉcNica 
Na SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E SETorES rElacioNadoS aS 
aÇÕES dE SaMU E rUE.
VEÍcUlo oficial fiaT doBlo, Placa QEc-6E63
PErÍodo: 16 a 20/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 689389

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

errata
.

cir
MARAJÓ I – SUS/PA

coMiSSÃo iNTErGESTorES rEGioNaiS do 
SiSTEMa ÚNico do Pará

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – 
SESPa

7º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE – REGIÃO DAS 
ilHaS MaraJÓ i

afuá-cachoeira do arari-chaves-Muaná-Ponta de 
Pedras-Salvaterra-Santa cruz do arari-São Sebas-

tião da Boa Vista-Soure

CIR MARAJÓ I – SUS/PA

resolução nº 02 de 09 de julho de 2021
aprova o credenciamento do Projeto da UBS fluvial com Saúde Bucal “de-
sembargador osvaldo Pojucan Tavares” do município de Ponta de Pedras.
O Diretor do 7º CRS/SESPA presidente da CIR – Marajó I, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
- considerando a lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, prevenção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
-considerando o decreto 7508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a 
lei nº 8080 de 1990, para dispor sobre a organização do sistema único de 
saúde (SUS), o planejamento da saúde , a assistência á saúde e a articu-
lação interfederativa, e dá outras providências.
-considerando a Portaria 2436 de 21 de Setembro de 2017, que aprova a 
Política Nacional da Atenção Básica, no âmbito do SUS.
-Considerando ainda a liberação consensual da CIR Marajó 1 – em reunião 
ordinária realizada no dia 17 de junho de 2021 que aprovou o credenciamento 
do Projeto da UBS fluvial com Saúde Bucal do município de Ponta de Pedras.
resolve:
art. 1º - aprovar o credenciamento do Projeto da UBS fluvial com Saúde 
Bucal “desembargador osvaldo Pojucan Tavares” do município de Ponta 
de Pedras.

art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se às disposições em contrário.
Belém, 09 de julho de 2021.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior  BENEdiTo MoraES BarrETo JUNior
Diretor do 7ºCRS/Presidente da CIR Marajó I Vice-presidente da CIR Marajó I

Protocolo: 689327

.

.
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.

diÁria
.

Portaria Nº 178 de 06 de aGosto de 2021
objetivo: realizar capacitação aos técnicos do município coordenadores 
dos programas ViGiaGUa, ViGiSolo e VSPEa considerando a necessidade 
de adequação as orientações da PorTaria Nº 888 de 04 de maio de 2021.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidores (es): abraão correa Pamtoja, 5,5 diárias de 16 à 21/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 689317
Portaria Nº 177 de 06 de aGosto de 2021
objetivo: realizar capacitação aos técnicos dos programas ViGiaGUa, 
ViGiSolo e VSPEa considerando a necessidade de adequação as 
orientações da PorTaria Nº 888 de 04 de maio de 2021.
origem: BrEVES/Pá - MElGaÇo/Pa.
Servidores (es): oão otávio Gomes de oliveira, 3,5 diárias de 16 à 
19/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 689315

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria de diÁria No 216 de 03 de aGosto de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: Participar de capacitação referente a licitações e contratos na 
administração Pública, a ser realizada na Escola de Governo.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
Destino: Belém /PA – Brasil.
Período: 23/08/2021 a 28/08/2021. N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
alessandro reis Pereira
cPf: 786.386.662-68
Matrícula: 54193886/1
cargo: agente de Portaria
denílson Gomes da Silva
cPf: 656.193.742-20
Matrícula: 57194772/1
cargo: agente administrativo
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 689306

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 19 de 04 de aGosto de 2021.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições 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 os termos do Processo Nº 2021/788952
rESolVE:
TorNar SE EfEiTo a Publicação da PorTaria Nº 196 de 20 de Julho de 
2021, publicada no diário oficial Nº 34.646 de 22 dE JUlHo dE 2021, 
protocolo n° 683444, em nome dos servidores Vicente de Paula Gonçalves 
Junior- Matrícula: 571917712 cargo: Técnico em radiologia, referente 
à concessão de diárias no período de 01/08/2021 a 03/08/2021 para o 
Município de Belém.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9°crS, 06 de agosto de 2021.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 689255
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Portaria N° 0292/2021, de 06/08/2021
Portaria individual
objetivo: conduzir o veículo com servidores para realizar reunião técnica 
com as equipes de vigilância e zoonoses, vigilância em leishmanioses e 
vigilância entomológica da doença de chagas, para montagem de PIT (Pos-
to de informação de Triatomíneos e reconhecimento da UVS (Unidade de 
Vigilância a Zoonoses).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Vitória do Xingu
Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 0,5 diárias 
(completa) de 12/08/2021 a 12/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 689372

.

.

errata
.

         errata
Protocolo Publicação: 688513
Portaria N° 0288/2021 de 03/08/2021
Publicada no doE N°34.659 de 05/08/2021.
onde se lê: Participar de reunião no Nível central, com objetivo de tratar 
de assuntos administrativos e participar da reunião da cir.
leia-se: Participar de reunião no Nível central, com objetivo de tratar de 
assuntos administrativos e participar da reunião da ciB.
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.

Protocolo: 689393

.

.

diÁria
.

Portaria N° 0293/2021, de 06/08/2021
Portaria coletiva
objetivo: realizar avaliação da rede de frios para recebimento da vacina 
contra covid-19.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Vitória do Xingu e Porto de Moz
Servidor: 57224801/1 / GEralda PErEira dE SoUSa doS SaNToS (TEc. 
dE ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 09/08/2021 a 13/08/2021
Servidor: 57224794/1 / fraNciSca roSalia fariaS fErrEira (TEc. dE 
ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 09/08/2021 a 13/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 689357
Portaria N° 0289/2021, de 05/08/2021
Portaria coletiva
objetivo: realizar fiscalização em ambiente de trabalho (área rural) me-
diante ao oficio nº 6058/2021 - MPT com objetivo de verificar o cumpri-
mento das obrigações que constam no Tac 10/2017/MPT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo
Servidor: 5426421 / GElcidES SoarES ModESTo (Técnica Pat. clínica) / 
1,5 diárias (completa) de 10/08/2021 a 11/08/2021
Servidor: 5939905/1 / JoSENilda fiMa dE araUJo SoUSa (aSSiSTENTE 
Social) / 1,5 diárias (completa) de 10/08/2021 a 11/08/2021
Servidor: 5900489/1 / roSilENE cordEiro corrEa (Técnica de Enfer-
magem) / 1,5 diárias (completa) de 10/08/2021 a 11/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 689361
Portaria N° 0290/2021, de 05/08/2021
Portaria individual
objetivo: conduzir o veículo com servidores para realizar fiscalização em 
ambiente de trabalho (Área Rural) mediante ao oficio nº 6058/2021 - MPT 
com objetivo de verificar o cumprimento das obrigações que constam no 
Tac 10/2017/MPT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo

Servidor: 0498789/ fraNciSco foNTENElE dE PiNHo (agente de Saúde 
Pública) / 1,5 diárias (completa) de 10/08/2021 a 11/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 689366
Portaria N° 0291/2021, de 06/08/2021
Portaria coletiva
objetivo: Realizar reunião técnica com as equipes de vigilância e zoono-
ses, vigilância em leishmanioses e vigilância entomológica da doença de 
chagas, para montagem de PiT (Posto de informação de Triatomíneos e 
reconhecimento da UVS (Unidade de Vigilância a Zoonoses).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Vitória do Xingu
Servidor: 57209275/1 / iVaNildo BarBoSa dE oliVEira (agente de con-
trole de Endemias) / 0,5 diárias (completa) de 12/08/2021 a 12/08/2021
Servidor: 5909839/2 / MarTa rEiS PaiVa rEGiNaTTo (Enfermeira) / 0,5 
diárias (completa) de 12/08/2021 a 12/08/2021
Servidor: 5892334/1 / GElMa Maria SilVa da SilVa (Enfermeira) / 0,5 
diárias (completa) de 12/08/2021 a 12/08/2021
Servidor: 5946028/1 / laiS alVES KUll (dirETor dE ENdEMiaS) / 0,5 
diárias (completa) de 12/08/2021 a 12/08/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 689370

.

.
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.

Portaria Nº 395 de 06 de agosto de 2021.
Nome: João Wanderley Silva oliveira.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498903.
cPf: 234.667.902-04.
Período: 08 a 13/08/2021.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém-Pa.
objetivo: participar da reunião da ciB e reunião sobre planejamento.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 689422
Portaria Nº 396 de 06 de agosto de 2021
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 08 a 14.08.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém-Pa.
objetivo: conduzir técnicos deste 12ºcrS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 689424
Portaria Nº 397 de 06 de agosto de 2021
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505600.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 09 a 13.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Xinguara.
objetivo: conduzir técnicos do setor de Entomologia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 689425
Portaria Nº 398 de 06 de agosto de 2021.
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 09 a 13.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco e água azul do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 689426
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

adMissÃo de serVidor
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 028/2021-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 025/2021, em 
favor da empresa, NUclEar cENTEr clÍNica dE diaGNÓSTicoS Por 
iMaGENS lTda, para prestação de serviço na área de medicina nuclear a 
fim de atender a demanda reprimida para a realização de exames espe-
cializados e tratamentos na divisão de medicina nuclear do hospital ophir 
loyola, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, no valor total de r$ 
560.082,00 (quinhentos e sessenta mil e oitenta e dois reais), com funda-
mento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo nº 2021/494237.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 689596

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico N°078/2021 – HoL

objeto: aquisição de poltronas hospitalares reclináveis
data da abertura: 19/08/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 06 de agosto de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 689280

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 026/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 05/08/2021
Empresa contratada: BioSaÚdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Valor Total: r$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinqüenta reais)
objeto: : aquisição de oPMES para realizar procedimento cirúrgico em 
favor da paciente aliNE criSTiNa da SilVa E SilVa.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/254391
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0269/aÇÃo: 261425
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 689417
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 027/2021-HoL - Pae

data de Homologação: 05/08/2021
Empresa contratada: BiolifE ProdUToS MÉdicoS lTda
Valor Total: r$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)
objeto: aquisição de oPMES para realizar procedimento cirúrgico em favor 
da paciente aliNE criSTiNa da SilVa E SilVa.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/254391
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0269/aÇÃo: 261425
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 689419
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 028/2021-HoL - Pae

data de Homologação: 06/08/2021
Empresa contratada: NUclEar cENTEr clÍNica dE diaGNÓSTicoS Por 
iMaGENS lTda
Valor Total: r$ 560.082,00 (quinhentos e sessenta mil e oitenta e dois 
reais), objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇo Na árEa dE MEdiciNa NUclE-
ar a fiM dE aTENdEr a dEMaNda rEPriMida Para a rEaliZaÇÃo dE 
EXaMES ESPEcialiZadoS E TraTaMENToS Na diViSÃo dE MEdiciNa 
NUclEardo HoSPiTal oPHir loYola, pelo período de 180 (cento e oi-
tenta) dias.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/494237
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0103/0269
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 689595
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 029/2021-HoL - Pae

data de Homologação: 30/07/2021
Empresa contratada: GUErBET ProdUToS radiolÓGicoS lTda
Valor Total: r$ 7.988,20 (sete mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte 
centavos)
Objeto: aquisição de contraste radiológico azul patente.

fundamento legal: art. 24, inciso ii da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/688843
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0269/aÇÃo: 261425
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 689578

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 027/2021-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 026/2021, em fa-
vor da empresa, BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – EPP, para Aquisição 
de oPMES para realizar procedimento cirúrgico em favor do paciente da 
paciente aliNE criSTiNa da SilVa E SilVa, em caráter emergencial, por 
dispensa de licitação, no valor total de r$ 6.900,00 (seis mil e novecentos 
reais), com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2021/254391
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 689435
terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 

Nº 026/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 026/2021, em 
favor da empresa, BioSaÚdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, para aqui-
sição de oPMES para realizar procedimento cirúrgico em favor do paciente 
da paciente aliNE criSTiNa da SilVa E SilVa, em caráter emergencial, 
por dispensa de licitação, no valor total de r$ 22.050,00 (vinte e dois mil e 
cinqüenta reais), com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2021/254391
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 689431
terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 

Nº 029/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 025/2021, em 
favor da empresa, GUErBET ProdUToS radiolÓGicoS lTda, aquisição 
de contraste radiológico azul patente, no valor total de R$ 7.988,20 (sete 
mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), com fundamento no 
art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93. Processo nº 2021/688843.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 689593

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 342/2021- 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 
Nº 34.461 de 15/01/2021.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 74, da lei nº 5,810/94, férias regula-
mentares aos servidores deste Órgão, no período determinado conforme 
abaixo relacionados de outubro/2021.

Matricula Nome aquisitivo Gozo

5943049/1 adalBErTo faBricio TEiXEira rEZENdE 04/07/2020 a 
03/07/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5913584/3 afoNSo JoSE NaSciMENTo dE liMa JUNior 01/08/2020 a 
31/07/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5955092/2 alcioNE BarroS fErrEira doS SaNToS 01/08/2020 a 
31/07/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5912600/2 aliNE daMaScENo SEaBra 01/07/2020 a 
30/06/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

54180548/2 alZira HErUNdiNa carMo dE SaNTaNa 29/08/2020 a 
28/08/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

57204856/4 aNa carla PiNTo da SilVa 05/02/2020 a 
04/02/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57230510/1 aNa lUcia dE SoUSa 23/06/2019 a 
22/06/2020

04/10/2021 a 
02/11/2021

5813778/1 aNa Maria TraVaSSoS fErrEira 01/10/2020 a 
30/09/2021

08/10/2021 a 
06/11/2021

57227685/2 aNa PaUla dE aZEVEdo BaNHoS raPoSo 04/07/2019 a 
03/07/2020

18/10/2021 a 
16/11/2021

5053234/1 aNa VaNia dE SoUZa Baia 15/09/2019 a 
14/09/2020

01/10/2021 a 
30/10/2021

5942717/1 aNdErSoN JorGE SilVa araUJo PaiXao 02/07/2020 a 
01/07/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021
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5921290/1 aNdrEa cHriSTiNa doS rEiS SilVa 10/07/2020 a 
09/07/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

5908872/1 aNGElica MENEZES BESSa oliVEira 25/10/2019 a 
24/10/2020

04/10/2021 a 
02/11/2021

54180034/3 aNGElica NaVaS PErEira 20/04/2020 a 
19/04/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5956079/1 aNToNiEl rodriGUES riBEiro 01/08/2020 a 
31/07/2021

10/10/2021 a 
08/11/2021

57174643/2 ariElMa frEiTaS aNdradE 10/07/2020 a 
09/07/2021

11/10/2021 a 
09/11/2021

57200570/1 arilSoN PiMENTEl VilHENa 01/08/2020 a 
31/07/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

55586437/1 arMaNdo PaNToJa da SilVa 28/06/2020 a 
27/06/2021

10/10/2021 a 
08/11/2021

5901959/1 BarBara corrEia BarradaS 24/08/2019 a 
23/08/2020

04/10/2021 a 
02/11/2021

5895236/2 BrUNa riBEiro dE araUJo lira 08/02/2020 a 
07/02/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

54191838/3 BrUNo coSTa coElHo 01/08/2020 a 
31/07/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5855233/2 carla PaTricia fiEl doS SaNToS 25/08/2020 a 
24/08/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5904920/1 ciNTHia lENY raMoS GoNcalVES 10/05/2020 a 
09/05/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

5049687/6 claUdio ToBiaS acaTaUaSSU NUNES 12/04/2020 a 
11/04/2021

21/10/2021 a 
19/11/2021

5878357/3 coSME alEXaNdrE corrEa dE SoUZa 01/04/2020 a 
31/03/2021

13/10/2021 a 
11/11/2021

5946770/1 criSTiaNE PiTEira cardoSo 26/09/2020 a 
25/09/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

59427031 criSTiaNo laGEMaNN da SilVa 02/07/2020 a 
01/07/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

5895250/1 criSTiNa MarGarETH da coSTa GUiMaraES 03/11/2019 a 
02/11/2020

15/10/2021 a 
13/11/2021

5903360/1 daNiEllE caSTro doS aNJoS 04/12/2019 a 
03/12/2020

11/10/2021 a 
09/11/2021

57196702/1 daNilo JoSE BarroS dE MoraES 01/05/2020 a 
30/04/2021

08/10/2021 a 
06/11/2021

589739/3 dEBora criSTiNa da SilVa fariaS 04/07/2020 a 
03/07/2021

10/10/2021 a 
08/11/2021

5903298/1 EdiaNE PaTricia SoarES do ValE 03/12/2019 a 
02/12/2020

04/10/2021 a 
02/11/2021

5851114/3 EdiNEia rodriGUES doS SaNToS 02/05/2020 a 
01/05/2021

11/10/2021 a 
09/11/2021

57195288/1 EdNElSoN PirES fErrEira 03/03/2021 a 
02/09/2021

13/10/2021 a 
01/11/2021

5594995/2 Elci caSTro GoMES 19/07/2019 a 
18/07/2020

01/10/2021 a 
30/10/2021

5920681/1 EliEl SoarES dE alBUQUErQUEr 10/07/2019 a 
09/07/2020

02/10/2021 a 
31/10/2021

5865999/2 EliZaBETE raNGEl da lUZ PErEira 03/10/2020 a 
02/10/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

55589955/3 EriKa diENiSE SilVa dE SoUZa 01/08/2020 a 
31/07/2021

11/10/2021 a 
09/11/2021

5087724/1 ErMiNia liMa raMoS 01/03/2021 a 
31/08/2021

01/10/2021 a 
20/10/2021

3258335/1 EUliNa NaZarETH NaVaro liMa 11/09/2020 a 
10/09/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5915720/1 EVErToN doS rEiS BaNdEira 22/08/2019 a 
21/08/2020

01/10/2021 a 
30/10/2021

3256120/1 faTiMa rodriGUES ValE 01/08/2020 a 
31/07/2021

10/10/2021 a 
08/11/2021

54193428/3 GilBErTo PiNHEiro NUNES da SilVa 05/08/2019 a 
04/08/2020

20/10/2021 a 
18/11/2021

5915786/1 GlEYciaNE fariaS da SilVa 27/08/2020 a 
26/08/2021

11/10/2021 a 
09/11/2021

5916377/1 HElEN GEaNE alVES doS SaNToS 12/09/2020 a 
11/09/2021

12/10/2021 a 
10/11/2021

57231076/2 HEVErNNiN TaMara fErrEira BarroS 25/08/2019 a 
24/02/2020

21/10/2021 a 
09/11/2021

5737672/1 iEda dE liMa raMoS 28/02/2019 a 
27/02/2020

05/10/2021 a 
03/11/2021

57195780/2 iVaNi MENdES dE SoUZa 10/07/2020 a 
09/07/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5942699/1 iVoNETE dE araÚJo dEUS dE carValHo 02/07/2020 a 
01/07/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5933133/3 iZaBEla dE SoUZa PorTal 01/04/2020 a 
31/03/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5903451/1 iZETE coSTa liMa PErEira 20/06/2020 a 
19/12/2020

12/10/2021 a 
31/10/2021

57196004/2 JacQUEliNE fErrEira dE carValHo 08/01/2020 a 
07/07/2021

04/10/2021 a 
23/10/2021

5908829/1 JaiNa dE NaZarE fErrEira SoUZa 03/10/2020 a 
02/10/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5635748/1 JaNETH do Socorro Maia SilVa 28/03/2020 a 
27/03/2021

10/10/2021 a 
08/11/2021

5915743/1 JoaNa PaUla crUZ da SilVa 27/08/2020 a 
26/08/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

57230683/1 Joao lUiZ BarroS da SilVa 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5903307/1 JoclEaNY TaYlaNE da SilVa KaZiHara 30/11/2019 a 
29/11/2020

04/10/2021 a 
02/11/2021

7003161/1 JoSE lUiZ MoraES cUNHa 01/06/2020 a 
31/05/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57227381/1 JoSE MaUricio GoNcalVES GoNcalVES 01/05/2020 a 
30/04/2021

14/10/2021 a 
12/11/2021

5942707/1 JoSiaNE dE carValHo PiNHEiro 02/07/2020 a 
01/07/2021

13/10/2021 a 
11/12/2021

5894618/2 JoSiaNE oliVEira doS SaNToS 02/07/2019 a 
01/07/2020

11/10/2021 a 
09/11/2021

57190643/1 Karla EriKa SoUSa liSBoa 01/04/2020 a 
31/03/2021

04/10/2021 a 
03/11/2021

5437369/2 KaTia roSaNa MENEZES roSario SaNTa BrÍGida 02/07/2019 a 
01/07/2020

11/10/2021 a 
09/11/2021

57189775/2 KEll SilVaNa dE SoUSa E SoUSa 03/10/2020 a 
02/10/2021

13/10/2021 a 
11/11/2021

5902799/1 KEllY criSTiNa NUNES WaNZElEr 27/09/2020 a 
26/09/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

57195330/1 laZiEl cardoSo da coNcEiÇÃo 03/03/2020 a 
02/03/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57230516/1 lENiSE MarTiNS PErEira daMaScENo 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57227338/1 loUriVal faVacHo GalVao 01/05/2020 a 
30/04/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5890177/2 lUciaNa aNdradE dE aMoriM 01/08/2020 a 
31/07/2021

10/10/2021 a 
08/11/2021

57209535/2 lUciaNa BaTiSTa MoNTEiro 01/08/2020 a 
31/01/2021

17/10/2021 a 
05/11/2021

5941639/2 lUcYaNa BarBoSa cardoSo lEao 04/07/2020 a 
03/07/2021

17/10/2021 a 
15/11/2021

5813603/1 MaNoEl PENEdo diNiZ 01/10/2020 a 
30/09/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5888953/3 MarcEllo PacHEco dE alMEida SEifErT 01/07/2020 a 
30/06/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

8001527/1 MarcElo da SilVa araUJo 01/04/2020 a 
31/03/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5915807/1 Marcia caroliNa arraES aBBaTE 22/08/2019 a 
21/08/2020

05/10/2021 a 
03/11/2021

57230501/1 Marcia NoVaiS dE alMEida 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57230499/1 Marcia PaTricia dE alMEida GoMES 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5904642/1 MarcoS dE SoUZa loPES frEirE filHo 01/04/2020 a 
31/03/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

5185165/1 MarGarETH roSE da SilVa SoUTo 01/05/2019 a 
29/04/2020

01/10/2021 a 
30/10/2021

3260291/1 Maria aUXiliadora fErrEira VEraS 03/07/2019 a 
02/07/2020

11/10/2021 a 
09/11/2021

5908788/1 Maria criSTiNa alVES da SilVa 03/10/2020 a 
02/10/2021

03/10/2021 a 
01/11/2021

54180804/2 Maria da Gloria rocHa do NaSciMENTo 01/08/2020 a 
31/07/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5956091/1 Maria da PaZ fErrEira dE carValHo 01/08/2020 a 
31/07/2021

08/10/2021 a 
06/11/2021

5436940/1 Maria dE faTiMa SaNToS fErrEira 15/04/2019 a 
14/04/2020

08/10/2021 a 
06/11/2021

5436907/1 Maria do roSario fErNaNdES 15/04/2019 a 
14/09/2020

04/10/2021 a 
02/11/2021

57195986/1 Maria doS SaNToS  crUZ 01/04/2020 a 
31/03/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

5906739/1 Maria EliSaBETE oliVEira da SilVa 01/08/2020 a 
31/07/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

3258769/1 Maria EMÍlia aZEVEdo 01/02/2020 a 
30/01/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5635586/1 Maria JoSE dE oliVEira BraNdao 01/05/2020 a 
30/04/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021
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5485851/1 Maria Socorro doS SaNToS 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

3186580/2 Maria VaNda caTao arNoUd 01/06/2020 a 
31/05/2021

18/10/2021 a 
16/11/2021

5152178/1 MarilENE dE MaGalHÃES PiNTo 02/07/2020 a 
01/07/2021

11/10/2021 a 
09/11/2021

5220181/3 MariSTEla BacEllar crUZ NUNES 02/07/2020 a 
01/07/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

5635594/2 MariZilda MiraNda do carValHo 10/07/2020 a 
09/07/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57188789/2 MarlETE NaSciMENTo dE caSTro 30/06/2020 a 
29/06/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

3260763/1 MarTiNHo SErGio araUJo NoVaiS 09/01/2020 a 
08/01/2021

18/10/2021 a 
16/11/2021

54182392/1 MoNica criSTiNa MoraES SoSiNHo TorrES 01/01/2020 a 
31/12/2020

11/10/2021 a 
09/11/2021

5894643/2 NaTacHa SaMara GoNÇalVES dE aMoriM 03/04/2021 a 
02/10/2021

13/10/2021 a 
01/11/2021

5425638/3 NEidE aKiKo UMEZaKi MaciEl 06/06/2020 a 
05/06/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57229934/1 NElio roBErTo da coSTa 01/06/2020 a 
31/05/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5956061/1 NEY alVES coElHo 01/08/2020 a 
31/07/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57203067/2 NilcE Maria PaMPloNa corrEa 01/09/2020 a 
31/08/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

57203067/1 NilcE Maria PaMPloNa corrEa 08/09/2020 a 
07/09/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

626830/2 NilcEa PErEira doS SaNToS 28/03/2020 a 
27/03/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57203012/1 Nilda HElENa dE alENcar QUEiroZ 01/09/2020 a 
31/08/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5635730/1 NiVia aUrora riBEiro SaraiVa 28/03/2020 a 
27/03/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5942715/1 oNicE do Socorro fiGUEirEdo MarTiNS 02/07/2020 a 
01/07/2021

10/10/2021 a 
08/11/2021

73504099/1 PaTricia iSaBEl BaHia MENdES frEirE 04/07/2020 a 
03/07/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

5185551/2 PaUla GUiMaraES SoUSa SilVa 27/09/2020 a 
26/09/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5888956/2 PriScilla do Socorro GUiMaraES lEal 01/07/2020 a 
30/06/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

54185903/1 PriScilla ElaiNE SoarES QUiNdErE 01/07/2020 a 
30/06/2021

08/10/2021 a 
06/11/2021

57197243/1 raiMUNda doS SaNToS rocHa 01/05/2020 a 
30/04/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

3259480/1 raiMUNdo NoNaTo dE liMa 06/08/2020 a 
05/08/2021

02/10/2021 a 
31/10/2021

5942698/1 raNdSoN MacHado da SilVa 02/07/2020 a 
01/07/2021

13/10/2021 a 
11/11/2021

5903458/1 rENaTa criSTiNa aBrEU E SilVa 18/12/2019 a 
17/12/2020

11/10/2021 a 
09/11/2021

5908682/1 rENaTo MillESoN coSTa do ESPiriTo SaNTo 18/09/2020 a 
17/09/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

83801/2 roSa Maria SalES 01/01/2020 a 
30/06/2020

13/10/2021 a 
01/11/2021

55590077/2 roSaNa KEila dE oliVEira PErEira 10/07/2020 a 
09/07/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

5767580/1 roSaNa PErEira dE liMa 01/04/2020 a 
31/03/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

5612993/3 roSaNGEla do Socorro caNTUaria da SilVa fErrEira 17/10/2020 a 
16/10/2021

18/10/2021 a 
16/11/2021

5908305/1 roSaNE coNcEicao dE oliVEira raMoS 01/10/2020 a 
30/09/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57230509/1 roSENa SoUZa UcHoa 01/07/2019 a 
30/06/2020

01/10/2021 a 
30/10/2021

5908893/1 roSilEidE aViZ dE aViZ 15/10/2020 a 
14/10/2021

18/10/2021 a 
16/11/2021

5915740/1 SalVador clEBSoN PUrEZa SoarES 18/08/2020 a 
17/08/2021

10/10/2021 a 
08/11/2021

5893397/2 SaNdra HElENa MorEira coNcEicao 01/09/2020 a 
31/08/2021

10/10/2021 a 
08/11/2021

57223710/1 SaNdra lUcia MorEira BraGa 01/02/2019 a 
31/01/2020

01/10/2021 a 
30/10/2021

5053382/2 SaNdra ValEria rocHa dE oliVEira XaViEr 14/09/2019 a 
13/09/2020

01/10/2021 a 
30/10/2021

57188588/3 SElda SaNToS dE oliVEira 01/09/2019 a 
31/08/2020

04/10/2021 a 
02/11/2021

5956118/1 SHEila doS rEiS dE SoUZa 01/08/2020 a 
31/07/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

57230503/1 SilVaNia claUdia doS SaNToS 01/07/2020 a 
30/06/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

57196251/2 SilVia lETicia PErEira rEiS 03/11/2019 a 
02/11/2020

13/10/2021 a 
11/11/2021

55589892/1 SilVia PaNToJa doS SaNToS 02/07/2020 a 
01/07/2021

07/10/2021 a 
05/11/2021

57227281/1 SiMoNE do Socorro MoraES PaiXao araÚJo 03/11/2020 a 
02/05/2021

04/10/2021 a 
23/10/2021

5087473/1 SoNia GorETH dE frEiTaS ViaNa 01/06/2020 a 
31/05/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5813719/1 SoNia rEGiNa doS SaNToS oliVEira 01/10/2020 a 
30/09/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

57230470/1 TaNUSa NaZarE SaNTaNa dE aNdradE 01/07/2020 a 
30/06/2021

15/10/2021 a 
13/11/2021

5813727/1 TaTiaNa dE PiNHo aYala 01/10/2020 a 
30/09/2021

10/10/2021 a 
08/11/2021

5893517/1 TaTiaNa doS rEMEdioS SoUSa dE BarroS 08/08/2019 a 
07/08/2020

10/10/2021 a 
08/11/2021

5737664/1 TErEZiNHa dE JESUS riBEiro dE SoUZa 01/07/2020 a 
30/06/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5956146/1 THaiS alBErNar PESSoa 01/08/2020 a 
31/07/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5895178/2 THaiNa caBral BENdEr 02/05/2020 a 
01/05/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5904441/2 THaliTa da lUZ coSTa 01/08/2020 a 
31/07/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5920197/1 THiaGo aUGUSTo SaNToS TorrES 01/07/2019 a 
30/06/2020

01/10/2021 a 
30/10/2021

7001230/1 TiaGo raMoS aZEVEdo 02/10/2019 a 
01/10/2020

01/10/2021 a 
30/10/2021

57227339/1 ValMir aMaral dE liMa 01/05/2020 a 
30/04/2021

04/10/2021 a 
02/11/2021

5926340/1 VaNia criSTiNa BriTo dE araUJo 01/06/2020 a 
31/05/2021

11/10/2021 a 
09/11/2021

3259218/1 ViToria do Socorro MoraES corrEa MarQUES 01/04/2020 a 
31/03/2021

01/10/2021 a 
30/10/2021

5853702/2 WaldENicE oliVEira ViaNa 01/04/2019 a 
31/03/2020

18/10/2021 a 
16/11/2021

5853702/3 WaldENicE oliVEira ViaNa 01/01/2019 a 
31/12/2019

18/10/2021 a 
16/11/2021

5915827/1 WaldilENE MiraNda MaciEl 22/08/2019 a 
21/08/2020

11/10/2021 a 
09/11/2021

5903450/1 WaNia lUcia TaVarES dE caSTro 23/11/2019 a 
22/11/2020

10/10/2021 a 
08/11/2021

57224461/1 WElliNGToN SilVa do NaSciMENTo 11/02/2021 a 
10/02/2022

12/10/2021 a 
31/10/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
diretoria Geral do Hospital ophir loyola
Joel Monteiro de Jesus
Em, 11 de junho de 2021

Protocolo: 689539

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 545/2021 – 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 contido no processo nº 2021/523643 de 
17/05/2021.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 13/05/2021, o servidor EVEraldo fUrTado 
carValHo, Técnico de Segurança do Trabalho, matrícula nº 5951694/1, lotado 
no Grupo de Trabalho de Assistência ao Servidor – GTAS, admitido sob o regime 
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, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 689359
recoNHeciMeNto de desPesa - dea

interessado: HoSPiTal oPHir loYola - PaE
Processo: 2021/326430
Valor: r$ 1.541,70 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos).
Justificativa: o valor de R$ 1.541,70, é referente ao pagamento de verbas 
retroativas de 13º Salário relativo ao abono de Permanência a contar de 
31/07/2014 para a servidora lÍdia fErrEira aZUlai.
Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.319092 Fonte: 0103 – Ação: 231696
ordenador de despesa: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 689543
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 664/2021 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e 201 seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-
co, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicância ou proces-
so administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2019/135938 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de abandono de cargo, infração capitulada no 
artigo 178, inciso iV e no artigo 190, inciso ii, da lei n.º 5.810/94, e prati-
cada, em tese, pelo servidor J.r.M.S., Matrícula nº 57195291/1.
rESolVE:
i - determinar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar, para apurar os fatos constantes do Processo nº 2019/135938 e seus 
anexos, que trata de suposto caso de abandono de cargo, infração capitu-
lada no artigo 178, inciso iV e no artigo 190, inciso ii, da lei n.º 5.810/94;
ii - designar para compor a comissão de Processo administrativo disciplinar, 
aNdrÉa MorEira da rocHa, Enfermeira, Matrícula n.º 57174905/1e Pa-
TrÍcia SUElY caValcaNTE NoNaTo, assistente administrativo, Matrícula 
nº 57193112/1 para, sob a presidência do primeiro, dar seguimento ao 
item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iV - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação 
deste instrumento, para apresentação do Relatório, com possibilidade de 
prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 05 de agosto de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 689136

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 663/2021 – cPPs/GaBP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo disciplinar n° 
2019/442094 instaurado por meio da PorTaria Nº 638/2020 - GaBP/
fScMP, de 04 de novembro de 2021, publicada no doE nº 34.409, de 
17 de novembro de 2020 e alterada pela PorTaria Nº 729/2020 - cPPS/
GaBP/fScMP, de 14 de dezembro de 2020, publicada no doE nº 34.437, 
de 16/12/2020, para apurar suposto caso de inassiduidade habitual;
coNSidEraNdo os termos do laudo Pericial realizado no dia 05/05/2021.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 141/2021 - cPad/GaBP/
fScMP;
rESolVE:
i - rEdESiGNar para compor a comissão de Processo administrativo 
disciplinar os servidoras: adriaNa lÚcia doS aNJoS MEirElES calaN-
driNE, Enfermeira, Matrícula nº5855381/2; o servidor HailToN loPES 
BriTo, assistente administrativo, Matrícula n.º 5175267/1 e PaTrÍcia 
SUElY caValcaNTE NoNaTo, assistente administrativo, Matrícula nº 
57193112/1 para, sob a presidência da primeira, concluir os trabalhos re-
ferentes ao processo acima referenciado;
ii - coNValidar todos os atos do processo anteriormente praticados;
iii - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação 
deste instrumento, para apresentação do relatório conclusivo.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 05 de agosto de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 689132

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL iNtiMaÇÃo
Na condição de Presidente da comissão de Processo administrativo 
disciplinar, designada pela PorTaria Nº 660/2021, de 03 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.659, de 05 de agosto de 2021, para apurar 
os fatos descritos no processo de protocolo nº. 2017/215221, iNTiMo 
a senhora ElENE NaZarÉ MoNTEiro PaES a comparecer perante esta 
comissão, no dia 10/08/2021, às 09:00h, para prestar depoimento nos 
autos do presente processo, na condição de testemunha.
o comparecimento deve ocorrer na sala da comissão Permanente de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar e sindicância - CPAD, situada no Prédio 

Centenário da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, acesso pela Rua 
Bernal do couto, n. 988, Umarizal, Belém-Pa, esquina com a av. Generalíssi-
mo deodoro, endereço eletrônico: cpps.fscmpa@santacasa.pa.gov.br.
Patrícia Suely cavalcante Nonato
Presidente do Pad n.° 2017/215221

Protocolo: 689397

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 668/2021 – GesP/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,
r E S o l V E:
i-TorNar SEM EfEiTo, o Extrato de contrato Temporário, de 05/08/2021, 
publicado no doE nº 34.661, de 06/08/2021, que admitiu JoYcE KarEN 
liMa ValE, farmacêutica, a contar de 09/08/2021, conforme autorização 
2021/746825.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 06 de agosto de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 689511

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a coNfEc-
ÇÃo E iNSTalaÇÃo dE PaiNÉiS EM Mdf Para o NoVo HEMocENTro 
rEGioNal dE caSTaNHal.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 19/08/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09h00min Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022 e 0301000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 689408
PreGÃo eLetrÔNico Nº 063/2021

eM GraU de rePetiÇÃo
 oBJETo: aquisição de filTro PEdiáTrico dE lEUcorEdUÇÃo dE Pla-
QUETAS PARA USO EM BANCADA conforme especificações contidas neste 
Termo de referência, pelo período de 12 (doze) Meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 19/08/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 689448
PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021

oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para o forNEci-
MENTo dE
MoBiliárioS EM Mdf Para o NoVo HEMocENTro rEGioNal dE caS-
TaNHal.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 20/08/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09h00min Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022 e 0301000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 689475
PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/2021

oBJETo: aquisição de insumos para realização de testes de esterilidade em 
amostras de sangue para serem utilizados na sede da fundação HEMoPa, 
com equipamento em comodato, pelo período de 12 (doze) meses.
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Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 20/08/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10302150782880000
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000, e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 689320

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 054/2021 - HeMoPa
A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
Licitação designada pela PORTARIA Nº 221/2021 – AJUR/GAPRE/HEMOPA, 
30 de março de 2021, torna público que a sessão do Pregão Eletrônico 
054/2021 - Processo 2019/565235 - aquisição de insumos para realização 
de testes de esterilidade em amostras de sangue para serem utilizados na 
sede da fundação HEMoPa, com equipamento em comodato, pelo período 
de 12 (doze) meses, restou DESERTO pela 1ª vez.
os autos do Processo administrativo Nº 2019/565235 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 06 de agosto de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 689383

t.
.

torNar seM eFeito
.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HeMoPa, no uso de suas atribuições legais, resolve TorNar 
SEM EfEiTo a publicação do contrato administrativo n. 062/2021, decor-
rente de Adesão a Ata de Registro de Preços n. 188/20 – Processo Admi-
nistrativo n. 2021/151259, publicada no Diário Oficial nº 34.657 de 03 de 
agosto de 2021.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– Fundação HEMOPA, em 06 de agosto de 2021
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa
 

Protocolo: 689302

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 458 de 05 de aGosto de 2021
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicada no doE. N° 34.259 de 
22.06.2020.
rESolVE,
aUToriZar, a liberação parcial, da servidora aNa carla BarBoSa fi-
GUEirEdo, Enfermeira, matricula n°5835429/2, para participar das ati-
vidades do Programa de MESTrado ProfiSSioNal GESTÃo E SErVi-
ÇoS EM SaÚdE promovido pela fundação Santa casa de Misericordia do 
Pará - fScMPa, de acordo com o cronograma de atividades, no período de 
05/08/2020 e término 29/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
iVETE GadElHa VaZ
Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 689423
Portaria Nº 445, de 04 de aGosto de 2021

a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
PaE: 2021/839165
rESolVE:
EXclUir, o nome do servidor abaixo relacionado, da Portaria n° 242 de 
15/04/2021, publicada no doE nº 34.559 de 22/04/2021, que concedeu 
férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – FHCGV, no mês de ABRIL/2021.

PErÍodo aQUiSiTiVo 2019/2020 

MaTricUla NoME PEriodo
57210005 2 MiGUEl PoMPEU BriTo PUrEZa 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Protocolo: 689497
Portaria Nº 547, de 04 de aGosto de 2021

a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 19 de Junho de 2020, publicado no doE n° 34.259 de 22 
de Junho de 2020.
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para, sob a Presidência do 
primeiro para compor a comissão Executiva do Processo Seletivo Simpli-
ficado da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

NoME MaTrÍcUla

arTHUr WilKEr SalES coSTa 5852420/6

aNToNio KlEBErSoN fErrEira dE liMa 54191605/1

EdiaNE VaNiSE PiNHEiro caValcaNTE 54187937/2

GilVaNildE TENorio MENdES doS SaNToS 5054478/2

GirlENE MiraNda MUNiZ 57194400/1

MarGarETH Maria BraUN GUiMaraES iMBiriBa 5091551/1

MoNica floricE alBUQUErQUE alENcar 54193861/1

TaTiaNa VEra PiNHEiro rEiS 5829887/2

WaldEr MarcElo TorrES GoNÇalVES 5825119/3

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 689481
Portaria Nº 444, de 04 de aGosto de 2021

a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
PaE: 2021/839053
rESolVE:
EXclUir, o nome da servidora abaixo relacionada, da PorTaria Nº 371, 
de 11 de outubro de 2018, publicada no doE nº 33.723 de 19/10/2018, 
que concedeu férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital 
de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV, no mês de NOVEMBRO/2018.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2017/2018 

MaTricUla NoME PEriodo
2023571 3 riTa SElMa TEiXEira alBiM 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Protocolo: 689493

.

.

errata
.

errata da PUBLic aÇÃo N. 685447, PUBLicada No doe 
N° 34652 de 28/07/2021.

oNde se LÊ:
iNEXiGiBilidadE: 24/2021
Valor: r$ 10.250,00 (dEZ Mil E dUZENToS E ciNQUENTa rEaiS)
objeto: aquisição de 140 (cento e quarenta) braçadeiras neonatal em nylon 
com manguito (duas vias e uma via) em velcro para uso neonatal desta 
fundação Pública Estadual Hospital de Clinicas Gaspar Vianna – FPEHCGV.
Data de Ratificação: 22/07/2021
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288;
fonte: 0149;
Natureza de despesa: 339030 e
Plano interno: 7684coVid Pa
origem do recurso Estadual
contratado:
NOME: CIRUBEL COMÉRCIO E REP. DE PROD. MED E HOSPITALAR – EI-
rEli.
Endereço: RUA DOS MUNDURUCUS, 3616 – GUAMÁ – CEP 66063-495 – 
BElÉM -Pa
Telefone: (91) 355-1366 / 3355-1399 / 98217-2600
E-Mail: gerencia2@cirubel.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz
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Leia -se:
iNEXiGiBilidadE: 24/2021
Valor: r$ 10.250,00 (dEZ Mil E dUZENToS E ciNQUENTa rEaiS)
objeto: aquisição de 140 (cento e quarenta) braçadeiras neonatal em nylon 
com manguito (duas vias e uma via) em velcro para uso neonatal desta 
Fundação Pública Estadual Hospital de Clinicas Gaspar Vianna – FPEHCGV.
Data de Ratificação: 22/07/2021
fundamento legal: art. 25, i, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288;
fonte: 0269, 0104
Natureza de despesa: 339030 e
Plano interno: 104008288c
origem do recurso Estadual
contratado:
NOME: CIRUBEL COMÉRCIO E REP. DE PROD. MED E HOSPITALAR – EI-
rEli.
Endereço: RUA DOS MUNDURUCUS, 3616 – GUAMÁ – CEP 66063-495 – 
BElÉM -Pa
Telefone: (91) 355-1366 / 3355-1399 / 98217-2600
E-Mail: gerencia2@cirubel.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 689345

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 81/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Balão Intra-Aórtico (BIA) compatível com o aparelho Data Sco-
pe para realização de procedimentos cardíacos em pacientes do SUS por 
um período de 12 (doze) meses na fundação Pública Estadual Hospital de 
Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do Termo de 
referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento 
nos prazos e condições constantes no referido termo.
 Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 17/08/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 689128
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 82/2021
 a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Endopróteses Aórticas, cancelados no Pregão Eletrônico N° 
12/2021, para procedimentos de radiologia intervencionista, em regime 
de antecipação, utilizados nos procedimentos endo vasculares em pacien-
tes do SUS, com assistência técnica durante o implante, por um período de 
12 (doze) meses na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (FHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo 
i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e con-
dições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 20/08/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 689148

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 113/2021
Valor: r$ 514,87 (QUiNHENToS E QUaTorZE rEaiS E oiTENTa E SETE 
cENTaVoS).
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– FPEHCGV.
Data de Ratificação: 06/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288
fonte: 0103
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: E. TaMUSiNo E cia lTda.
Endereço: RUA SENADOR JOSÉ HENRIQUE Nº 224 – SALA 501/50 -EMP. 
alfrEd NoBEl - ilHa do lEiTE
rEcifE / PE
cEP nº 50.070-460
Telefone: (81) 3223 -2470
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 689518

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 114/2021
Valor: r$ 8.108,25 (oiTo Mil, cENTo E oiTo rEaiS E ViNTE E ciNco 
cENTaVoS).
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– FPEHCGV.
Data de Ratificação: 05/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684
fonte: 0103, 0269, 0261, 0149 e suas respectivas subfontes e superavits
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c e/ou 7684 coVidPa
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: E. TaMUSiNo E cia lTda.
Endereço: RUA SENADOR JOSÉ HENRIQUE Nº 224 – SALA 501/502 - EMP. 
alfrEd NoBEl - ilHa do lEiTE
rEcifE / PE
cEP nº 50.070-460
Telefone: (81) 3223 -2470
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 689553
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 113/2021

Valor: r$ 1.500,00 ( Mil E QUiNHENToS rEaiS ).
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em paciente do SUS, 
na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FPEHCGV.
Data de Ratificação: 06/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288
fonte: 0103
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: BioTEcH diSTriBUidora E rEPrESENTaNTE EirEli
Endereço: TraVESSa QUiNTiNo BocaÍUVa Nº 2301, Sala 1014 - crE-
MaÇÃo
BElÉM / Pa
cEP nº 66045-315
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 689522

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 27/2021
Valor: r$ 203.500,00 (duzentos e três mil e quinhentos reais)
objeto: aquisição de Sensores de temperatura da marca BElMoNT MEdi-
cal “criTicool” e “alloN”, para atender à necessidade por 12(doze) me-
ses, do centro cirúrgico da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Data de Ratificação: 06/08/2021
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 002612, 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes 
e superavits.
origem do recurso: Estadual
coNTraTado: PaNMEdica NEGÓcioS HoSPiTalarES lTda
Endereço: RUA AUGUSTA, 1378 – S/L – 01304-001
SÃo PaUlo/SP - cEP: 01304-001
Telefone: (11) 98105-7550/4840
E-Mail: pan@panmedica.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 689615
..

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 074/2021-GaB/Hrc, caMetÁ, 05/08/2021.
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, no uso de suas atribuições 
legais através da PORTARIA Nº 704/2021 – CCG de 06 de maio de 2021, 
Publicado no doE nº 34.576 e considerando os termos do processo 
2021/817463......
rESolVE:
1- dETErMiNar, de acordo com o art. 98 da lei 5810, de 24 de janeiro 
de 1994, ao servidor rEGiNaldo PiNTo rodriGUES, Médico, Matrícula 
5105412-1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 02/08/2021 
à 31/08/2021. correspondente ao restante do triênio de 04/07/1995 à 
03/07/1998.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE
EliZETE carValHo da VEiGa
diretora do Hospital regional de cametá
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Portaria 075/2021-GaB/Hrc, caMetÁ, 05/08/2021.
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, no uso de suas atribuições 
legais através da PORTARIA Nº 704/2021 – CCG de 06 de maio de 2021, 
Publicado no doE nº 34.576 e considerando os termos do processo 
2021/817463......
rESolVE:
1 - coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5810, de 24 de janeiro 
de 1994, ao servidor rEGiNaldo PiNTo rodriGUES, Médico, Matrícula 
5105412-1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 01/09/2021 
à 30/09/2021. correspondente ao Triênio de 04/07/2004 à 03/07/2007.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE
EliZETE carValHo da VEiGa
diretora do Hospital regional de cametá

Protocolo: 689314

diÁria
.

Portaria: 073/2021 - GaB/Hrc
NoME: JUaNil doS SaNToS MoNTEiro
MaTricUla: 57205456-1
carGo: MoToriSTa
OBJETIVO: Realizar transporte de material histopatológico do Hospital Re-
gional de cametá para o lacEN/Pa, buscar informações sobre situações de 
veículos e cartões combustíveis no departamento de Transporte (SESPa).
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 03 à 05/08/2021
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS 
E QUarENTa E ciNco cENTaVoS)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc

Protocolo: 689323
..

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria
.

Portaria Nº 070/2021-dir/Hrs de 06 de aGosto de 2021.
A Diretora do Hospital Regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 048/dir/HrS, de 16.06.21, publicada 
no doE nº 34.619, de 23.06.21.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Salinópolis, 06 de agosto de 2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 689620
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

errata

Portaria Nº 177 de 26.07.2021, PUBLicada No doe 
Nº 34.661 de 06.08.2021

assunto: diáriaS
onde lê se: Getúlio alves ramalho Junior
Leia-se: afonso costa Picanço

Protocolo: 689429

coNtrato

eXtrato do coNtrato
ProcESSo: 2019/618627
Nº do coNTraTo: 27/2021
oBJETo: a presente contratação tem como objeto a execução dos Serviços 
de construção e Pavimentação da Pa-220, Trecho entroncamento rodovia 
PA-136 – Entronc. PA-395, sub trecho entroncamento Rodovia PA-136 / 
Km 22 (Lote I), com extensão de 22,00 km, na Região de Integração do 
Guamá, sob a Jurisdição do 1º Núcleo Regional, conforme especificações 
contidas no Termo de referência nº 051/2020-dirTEc, anexo i e seus 
apêndices do Edital.

Valor GloBal: r$ 16.363.093,41 (dezesseis milhões, trezentos e ses-
senta e três mil, noventa e três reais e quarenta e um centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 22/07/2021.
foro: coMarca dE BElÉM  PraZo: 13 MESES
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2021 – SETRAN.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
dotação orçamentária Unidade orçamentária: 29101, Programa de Traba-
lho: 26.782.1486.7429, Natureza da despesa: 449051, fonte de recurso: 
012500000 e origem do recurso: TESoUro.
dadoS da coNTraTada:
NoME: lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli.
cNPJ: 03.992.929/0001-32
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 689510

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de serViÇos 
coM reFLeXo FiNaNceiro

ProcESSo: 2018/276147 aNEXo: 2021/283598
coNTraTo: 084/2018
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo de acréscimo e Supressão de 
Serviços, com reflexo financeiro ao Contrato nº 084/2018, é decorrente da 
solicitação feita pela empresa contratada, com fundamento no art. 65, i, 
alínea “a” e “b”, c/c § 1º da lei nº 8.666/93.
Valor do coNTraTo: r$ 14.507.301,72 (quatorze milhões, quinhentos e 
sete mil, trezentos e um reais e setenta e dois centavos).
Valor SUPriMido: r$ 1.861.736,56 (um milhão, oitocentos e sessenta e 
um mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 1.746.289,37 (um milhão, setecentos e qua-
renta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).
Valor GloBal: r$ 16.253.591,09 (dezesseis milhões, duzentos e cin-
quenta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e nove centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; 
Natureza da despesa: 449051; origem do recurso: Tesouro; fonte do 
recurso: 0124000000.
daTa da aSSiNaTUra: 05/08/2021.
coNTraTada: coNSTrUTora NorTE do TaPaJÓS lTda.
cNPJ: 01.717.048/0001-88
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 689516
eXtrato

3º terMo aditiVo de acrÉsciMo de serViÇos 
coM reFLeXo FiNaNceiro

ProcESSo Nº. 2018/301799 aNEXo: 2021/285329
Nº do coNTraTo: 093/2018
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo de acréscimo de Serviços, com 
reflexo financeiro ao Contrato nº 093/2018 é decorrente de solicitação feita 
pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” “b” c/c §1º da 
lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria Jurídica e Setor 
Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor do coNTraTo: r$ 23.622.978,40 (vinte e três milhões, seiscentos 
e vinte e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 5.878.626,35 (cinco milhões, oitocentos e se-
tenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 29.501.604,75 (Vinte e nove milhões, 
quinhentos e um mil, seiscentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: dotação orçamentária: Unidade orçamentá-
ria: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da des-
pesa: 449051; origem do recurso: Tesouro; fonte do recurso: 0124, Pi: 
106McMr4NaB.
daTa da aSSiNaTUra: 30/06/2021.
coNTraTada: ENGETERRA – CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.
cNPJ: 01.100.046/0001-45
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 689512
eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
ProcESSo Nº 2020/220715 aNEXo: 2021/56038
N° do coNTraTo: 14/2020
JUSTificaTiVa: Prorrogação da vigência do contrato nº. 14/2020. fica 
esse prazo prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 07/08/2021, 
estendendo, assim, o prazo contratual até 07/08/2022, devidamente aco-
lhida e autorizada pela autoridade superior, com fundamento no art. 57, 
ii, da lei nº 8.666/93.
Valor: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: dotação orçamentária: Unidade orçamen-
tária: 29101; Programa de trabalho: 26.126.1508.8238; Natureza da 
despesa: 339140; origem do recurso: TESoUro; fonte de recurso: 
0101000000; Pi: 41200008238c; ação: 254174.
daTa da aSSiNaTUra: 06/08/2021.
dadoS da coNTraTada:
NoME: iMPrENSa oficial do ESTado
cNPJ: 04.835.467/0001-01
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
TraNSPorTES.

Protocolo: 689515
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aLteraÇÃo de ordeM de serViÇo
eXtrato da ordeM de aLteraÇÃo de serViÇo o.s. 

Mº008/2020-dtt
Processo: 2019/355067
Partes: SETraN-Secretaria de Estado de Transportes - cNPJ - 
04.953.717/0001-09 e T.l. coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda - cNPJ - 
63.883.672/0001-02
objeto: implantação de nova faixa de tráfego, acostamento e restauração 
da via existente da rodovia Pa-287 (avenida araguaia), trecho: avenida 
Brasil / Estrada dos Britos (aeroporto), na região de integração do Tocan-
tins, sob a jurisdição do 6º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-002/2020-001
data: 20/07/2021
Ordenador: Adler Gerciley Almeida da Silveira – Secretária de estado de 
transportes

Protocolo: 689441
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo

 Modalidade: concorrência Pública Número: n.º 023/2021.
oBJETo: restauração da rodovia Pa 279, lote i, trecho entr Br 155/perim. 
Urb. De Água Azuzl do Norte, com extensão de 72,00km na região de 
integração do araguaia, sob jurisdição do 6º Núcleo regional.
 A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de licitação torna público que, devido alterações feitas no 
Termo de Referência , fica adiada para o dia 14/09/2021, a sessão de 
recebimento e abertura dos invólucros contendo a documentação e as 
Propostas da concorrência Pública 023/2021 - SETraN. 
o Edital poderá ser lido a partir do dia 11/08/2021, de segunda a sexta 
feira na sede da SETraN, bem como estará disponível no site www.setran.
pa.gov.br no Menu da Transparência Pública e licitações. caso o interessado 
opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá comparecer na 
secretaria da comissão Permanente de licitação para retirada.
Belém, 06 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl - SETraN

Protocolo: 689670
..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

aViso de LicitaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 e 

decreto estadUaL Nº2121/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico - critério de julgamento: menor preço global - 
Regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de Disputa: Aberto
Número: 009/2021-cPH - Processo nº 2021/748316
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a con-
tratação de empresa para o fornecimento de Materiais e Equipamentos 
Permanentes para o Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas do Muni-
cípio de Santarém/Pa, o qual visa atender as necessidades da companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
https://www.gov.br/compras/pt-br; https://www.cph.pa.gov.br e https://
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
data, hora e local de abertura:
data da abertura: 24/08/2021 (terça-feira)
Hora da abertura: 14h00 (nove horas)
Local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo deodoro, 
nº 367 - Bairro: Umarizal – CEP: 66.055-240 – Munícipio: Belém – Estado: 
Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: licitacao@cph.pa.gov.br.
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7575
Natureza da Despesa – 449052
Fonte do Recurso – 0301
Valor global estimado: r$1.232.803,00
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 689273
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

FÉrias

Portaria Nº 587/2021 – arcoN - Pa, 04 de aGosto de 2021. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – ARCON-PA, usando das atribuições conferidas pela Lei nº 

6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o ProcESSo ElETroNico nº 2021/839730; rESolVE: i 
– INTERROMPER por necessidade de serviços, o gozo das férias do servidor 
HElToN fraNciSco crUZ da cUNHa, matricula nº 5945902/1, ocupante 
do cargo de Supervisor i, concedida através da Portaria n.º 470/2021 - 
arcoN-Pa, de 01/07/2021, publicada no doE nº 34.627, de 05/07/2021, 
a contar de 12.08.2021. II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
DA CRUZ FILHO/Diretor Geral – ARCON-PA.

Protocolo: 689227
Portaria Nº 588/2021 – arcoN - Pa, 04 de aGosto de 2021. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – ARCON-PA, usando das atribuições conferidas pela Lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o ProcESSo ElETroNico nº 2021/839730; rESolVE: i 
– INTERROMPER por necessidade de serviços, o gozo das férias do servidor 
JEaN lUiS BraNdao QUarESMa, matricula nº 5946036/1, ocupante 
do cargo de Supervisor i, concedida através da Portaria n.º 470/2021 - 
arcoN-Pa, de 01/07/2021, publicada no doE nº 34.627, de 05/07/2021, 
a contar de 12.08.2021. II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
DA CRUZ FILHO/ Diretor Geral – ARCON-PA.

Protocolo: 689229
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria N°243 de 05 de aGosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o Processo nº 2021/906654;
 rESolVE:
 dESiGNar os servidores abaixo, para compor a comissão para elaboração 
de Edital e demais documentos necessários, visando a realização de cha-
mada Pública para a execução do “Projeto fortalecimento da Produção de 
Cacau Orgânico da Transamazônica e Xingu”, de acordo com a Lei Federal 
nº 13.019/2014.
 iValdo SaNToS dE SaNTaNa - Matrícula 14826/1
 dUlciMar dE MElo E SilVa - Matrícula 22705/1
roSaNa BarBoSa da SilVa - Matrícula 20842/1
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da SEdaP

Protocolo: 689428

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°242 de 05 de aGosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2021/741484;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde ao servidor, GEraldo TaVarES ESTEVao, 
mat. 16357/ 1, ocupante do cargo de Auxiliar de Mecânico, no período de 
24/06/2021 a 08/07/2021, conforme laudo médico nº 78043.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da SEdaP

Protocolo: 689181

.

.

errata
.

Na Portaria Nº 239 de 05.08.21, PUBLicada No doe Nº 
34.661 de 06.08.2021.

SErVidor: lUiZ carloS dE oliVEira, MaTrÍcUla: 5918643/ 1, PErÍ-
odo dE GoZo:
oNde se LÊ: 01/09/2021 a 30/09/2021
Leia-se: 08/09/2021 a 07/10/2021.

Protocolo: 689347
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diÁria
.

Portaria Nº 414/2021
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: ana lúcia da costa Guerreiro
carGo: Extensionista rural-Pedagoga
MaTricUla: 5441862/3
oriGEM:Belem/Pa
dESTiNo: Brasília/df
OBJETIVO: Participar de treinamento sobre serviços digitais – CET, e obter 
crédito Terra Brasil Programa Nacional de crédito fundiário.
PErÍodo: 15 a 20/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador luxcas Vieira Torres/Secretário adjunto/SEdaP

Portaria Nº 415/2021
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: Martha Nilvia Gomes Pina
carGo: Engenheira agrônoma
MaTricUla: 23868-1
oriGEM:Belem/Pa
dESTiNo: Brasília/df
OBJETIVO: Participar de treinamento sobre serviços digitais – CET, e obter 
crédito Terra Brasil Programa Nacional de crédito fundiário.
PErÍodo: 15 a 20/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador luxcas Vieira Torres/Secretário adjunto/SEdaP

Portaria Nº 416/2021
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: Jesus Nazareno Pinto de almeida
carGo: Motorista
 MaTrÍcUla:13277/1
 oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Baião/Pa
oBJETiVo: conduzir o Secretário adjunto, que irá participar de reunião 
com Prefeito, Secretário de agricultura; associações e cooperativas de ca-
cau.
PErÍodo: 10 a 15/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador luxcas Vieira Torres/Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 689501

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo de cessÃo de Uso
cessÃo de Uso N° 056/2021 – sedaP

Partes: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
e o município de BraSil NoVo.
Justificativa: Para atender interesse público.
data da assinatura: 05/08/2021.
ordenador responsável: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 689489

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 01051/2021
O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/805909 de 23/07/2021 e Sequencial nº12;
rESolVE:
i - TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 01028/21 de 26/07/2021, 
publicada no doE nº 34.653 de 29.07.2021, que concedeu diárias 
ao servidor deste instituto de Terras do Pará-iTErPa, flávio ricardo 
albuquerque azevedo, Procurador autárquico, matrícula nº 57175032/2, 
para participar de reuniões institucionais, no Município de Santarém, no 
período de 28 a 29.07.2021.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará–ITERPA, em 02 de 
agosto de 2021.

Protocolo: 689418

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
2016/181455 lETÍcia cordEiro GallETTi faZENda NaScENTE 135ha06a64ca TailÂNdia/MoJU 1075/2021

Belém (Pa), 06/08/21
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 689201
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria
2017/186674 aidNi aMaral da SilVa SÍTio fÉ EM dEUS 78,1098ha MoJU 1165/2021

2012/465638
aNdErSoN aNdrE PErES 

da crUZ SÍTio Morro alTo 31,4685ha ToMÉ-aÇU 1166/2021

2014/364202
JoSÉ roBErTo da SilVa 

GoNÇalVES SÍTio PriMaVEra 35,6930ha “ 1167/2021

2014/364190
lUiS fErMiNiaNo dE 

alMEida SÍTio alTo alEGrE 26,0661ha “ 1168/2021

2012/469000
Mario EUfraSio BriTo doS 

SaNToS
SÍTio TodoS oS 

SaNToS 23,3043ha “ 1169/2021

2012/462965
roSiaNE dE oliVEira 

SaNToS SÍTio doiS irMÃoS 21,5758ha “ 1170/2021

Belém(Pa), 06/08/2021
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 fiGUra coMo iNTErESSado:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2011/540407 laUdEMir riGoN
faZENda doNa 

oliNda 870,8941ha MoJU 1164/2021

Belém(Pa), 06/08/2021
Bruno Yoheiji Kono Ramos – Presidente

Protocolo: 689321

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº: 004/2021 - coNtrato 
Nº: 029/2017

CONTRATANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA CNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: Tc coMÉrcio E SErViÇo dE TEcNoloGia lTda cNPJ: 
07.679.989/0001-50
ENdErEÇo: av. Magalhães Barata, nº 1268-a, São Braz, Belém-Pa
ProcESSo: 2017/110466-PaE
oBJETo: ProrroGaÇÃo dE ViGÊNcia coNTraTUal dE SErV. dE loca-
ÇÃo dE MáQUiNa dE rEProGrafia-PloTTEr
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 57, inciso iV, da lei 8.666/93. Bem como a 
cláusula sétima do contrato.
ViGÊNcia: 13/08/2021 a 12/08/2022
Valor GloBal: r$ 102.562,68 (cento e dois mil, quinhentos e sessenta e 
dois reais e sessenta e oito centavos).
orÇaMENTo/ EXErcÍcio: 2021
ProJETo aTiVidadE: 21.631.1497.8366 P.i. 210.000.8366c NaTUrEZa 
dE dESPESa 339040 foNTE: 0261/007852
daTa aSSiNaTUra: 05/08/2021 - ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 689300

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

ata de reGistro de PreÇos Nº 001/2021.
 coNcorrÊNcia PÚBLica srP Nº 001/2021-iterPa.

iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, autarquia estadual, pessoa 
jurídica da administração indireta, com sede na rod. augusto Montenegro, 
km 09 s/n- Bairro: Parque Guajará - Icoaraci – CEP: 66.821-000, Belém-
Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.089.495/0001-90,  neste ato repre-
sentada por seu Presidente, Sr. BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS, brasileiro, 
portador do cPf/Mf nº 631.025.952-00, nomeado por decreto Estadual, 
de 1º de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02/01/2019, 
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considerando o julgamento da licitação na modalidade de concorrência 
Pública, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2021, após homologação e 
adjudicação publicada no doE nº 34.658, de 04 de agosto de 2021, pro-
cesso administrativo n.º 2021/381592, rESolVE registrar os preços da 
empresa G.I GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTO LTDA – 
EPP, cNPJ nº 08.953.316/0001-00, cujo valor global é de r$17.980.000,00 
(dezessete milhões, novecentos e oitenta mil reais), indicada e qualificada 
nesta aTa, para execução dos SErViÇoS dE aErofoToGraMETria, Ma-
PEaMENTo MÓVEl TErrESTrE, cadaSTro TÉcNico iMoBiliário, for-
MaliZaÇÃo doS ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS No SiSTEMa dE ca-
daSTro dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária - Sicarf E SiSTEMa dE iNfor-
MaÇÃo GEoGráfica iNTEraTiVo (WEBSiG), Para fiNS dE rEGUlari-
ZaÇÃo fUNdiária UrBaNa dESENVolVida PElo iNSTiTUTo dE TErraS 
do Pará, Na rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM, tudo em conformidade 
com o art. 15, ii da lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, bem como na lei Estadual nº 6.474, de 6 de agosto de 2002 
c/c o decreto Estadual nº 991, de 24 de agosto de 2020, e demais normas 
aplicáveis à espécie, e ainda de acordo com as condições e especificações 
técnicas estabelecidas no Termo de referência, anexo i do Edital de con-
corrência Pública SrP nº 001/2021.iTErPa, que é parte integrante desta 
ata, independente de transcrição. a íntegra da ata encontra-se disponível 
no site: www.compraspara.pa.gov.br
Belém - Pa, 06 de agosto de 2021-BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS-Presi-
dente do iTErPa

Protocolo: 689476
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

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, regulamentada pelo decreto nº 63, de 
14 de março de 2007, torna público para conhecimento dos interessados, o 
julgamento final da licitação na modalidade CARTA CONVITE nº 001/2021.
iTErPa, do tipo menor preço, para coNTraTaÇÃo dE PrESTador dE 
SErViÇo coM ElaBoraÇÃo dE ProJETo EXEcUTiVo E iNSTalaÇÃo dE 
caBEaMENTo ESTrUTUrado ( rEdE ElÉTrica, lÓGica  E dE TElEfo-
Nia) Na Sala do GEo localiZada Na SEdE da iNSTiTUiÇÃo, nos se-
guintes termos.
 O processo licitatório em toda sua tramitação atendeu aos termos da Lei 
federal nº 8.666/93 e alterações posteriores
Desse modo, satisfazendo a lei e o mérito, HOMOLOGO o processo licitató-
rio carTa coNViTEnº001/2021.iTErPa e adJUdico o objeto à proponen-
te oMM arQUiTETUra E ENGENHaria lTda, cNPJ 20.008.729/0001-11, 
pelo valor global de r$30.414,49 (trinta mil, quatrocentos e quatorze reais 
e quarenta e nove).
Belém-Pa, 05 de agosto de 2021.-BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS-Presi-
dente do iTErPa

Protocolo: 689252

.

.

diÁria
.

Portaria Nº01053/21 de 04/08/2021
objetivo: regularização fundiária
Municipio: São francisco do Pará/Pa
Periodo: 09.08 a 07.09.2021(29,5)diárias
Servidores:
-5903-089/4-leonardo Nascimento dos Santos Junior-Tec.dEaf
-3168-140/1-rui José carvalho de almeida-.Tecnico agrimensor.
-5956-626/1-Walace douglas da cruz- assist.Tecnico/dEaf
-5954-659/1-camila contente Verbicaro- Tec.dEaf
-5933-216/3-Marcos fabricio da costa Mattos-assistente administrativo.
-3167-445/1-Pedro Henrique cabral de Noronha Neto- agrimensor
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente.

Portaria Nº 01066/21 de 05/08/2021
objetivo: Participar de reuniões institucionais
Municipio: São francisco do Pará
Periodo: 05 a 06.08.2021(1,5) diária
Servidores:
-5930-538/2-Marco antonio Guedes cardoso-Gerente/GaM
-5721-3619/1-Gleicy Merces rocha de albuquerque-coordenadora/caf
-2042-363/1-João Borges Prestes-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 689411
Portaria Nº01052/21 de 02/08/2021

complementação de diárias
objetivo: regularização fundiária
Municipio:Moju/Pa
Periodo: 01 a 08.08.2021(0,5)diárias
Servidores:
-5957-330/1-andré Gustavo campinas Pereira-Tec.dEaf
-57211738/1-Brenna Thaise Rufino Monteiro-Assist.Tec.DEAF
-5956-163/1-carlos alberto Borges Guimarães Junior-Tec.dEaf
-5956-075/1-Wedlas Junior Pereira Brito- Tec.dEaf
-5956-159/1-Elton luis Silva da Silva- Tec.dEaf
-5956-623/1-flavio fernando raiol Gomes- assist.Tec.dEaf
-5956-016/1-Paula Karoline da Silva ferreira- Tec.dEaf
-5954-670/1-Thamyres Marques da Silva- Tec.dEaf
-8084-5160/1-Everton cordeiro farias-Motorista
-3156-729/1-rui Jorge Nascimento alves-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
.

Protocolo: 689632

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº  01067/2021
O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/846880 e Memº 069/GaT, datados de 
04.08.2021.
rESolVE:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço, a partir de 04.08.2021, o 
período do gozo de férias da servidora, lEila lUcia alBErTiNi PErETTi, 
Gerente de arrecadação e Gestão de Terras Públicas/GaT, matrícula nº 
54197405/2, marcadas para 19.07.2021 a 17.08.2021, concedidas através 
da PorTaria Nº 0742/21 de 07.06.2021,publicada no doE nº 34.610 de 
14.06.2021, ficando os 14(quatorze )dias restantes do gozo, em aberto
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará–ITERPA, em 05 de 
agosto de 2021.

Portaria Nº 01050/2021
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 n° 2020/182135 – datado de 05.03.2020;
r E S o l V E:
coNcEdEr, o usufruto de 26(vinte e seis)dias de gozo de férias, à servidora, 
Maria da GraÇa MarTiNS caVada, chefe de Gabinete, matrícula nº 
3341623/11 no período de 03.08.2021 a 28.08.2021, férias concedidas 
através da PORTARIA Nº 062/20 de 07.02.2020, publicada no Diário Oficial 
nº 34.112 de 10.02.2020 e interrompidas através da PorTaria Nº 0190/20 
de 13.03.2020, publicada no Diário Oficial nº 34.161 de 30.03.2020
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará– ITERPA, em 02 de 
agosto de 2021.

Protocolo: 689388

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL  de  NotiFicaÇÃo
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à Rodovia Augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do ITERPA nº 02/2007. Após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.
 

Proc. Nº iNTErESSado aSSUNTo MUNicÍPio
2010/43458 SEBaSTiÃo GaUdiNHo dE liMa rEG.fUNdiária SÃo fÉliX do XiNGÚ
2014/109291 EriVElToN rodriGUES da SilVa coMPra MoJU
2008/378085 EMilio MarQUES aTaidE rETificaÇÃo dE TÍTUlo SÃo JoÃo da PoNTa
2014/203241 aTila doMiciaNo GraTÃo PErMUTa dE árEa SaNTarÉM
2016/76050 raiMUNdo GoMES BraBo doaÇÃo PorTo dE MoZ
2013/317105 JoÃo VicTor BaSToS dE liMa rEG.dE árEa BUJarU
2013/377647 idacir PEraccHi coMPra alMEiriM

Em, 06/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 689228

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de reGistro de PreÇos Nº 001/2021.
 coNcorrÊNcia PÚBLica srP Nº 001/2021-iterPa.

 iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, autarquia estadual, pessoa 
jurídica da administração indireta, com sede na rod. augusto Montenegro, 
km 09 s/n- Bairro: Parque Guajará - Icoaraci – CEP: 66.821-000, Belém-
Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.089.495/0001-90,  neste ato repre-
sentada por seu Presidente, Sr. BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS, brasileiro, 
portador do cPf/Mf nº 631.025.952-00, nomeado por decreto Estadual, 
de 1º de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02/01/2019, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de concorrência 
Pública, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2021, após homologação e 
adjudicação publicada no doE nº 34.658, de 04 de agosto de 2021, pro-
cesso administrativo n.º 2021/381592, rESolVE registrar os preços da 
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação 
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por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previs-
tas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no no Sistema 
de registro de Preços, em conformidade com o art. 15, ii da lei federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como na lei Estadual 
nº 6.474, de 6 de agosto de 2002 c/c o decreto Estadual nº 991, de 24 de 
agosto de 2020, e demais normas aplicáveis à espécie, em conformidade 
com as disposições a seguir:
cláUSUla PriMEira - a presente ata tem por objeto o registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução 
dos SErViÇoS dE aErofoToGraMETria, MaPEaMENTo MÓVEl TErrES-
TrE, cadaSTro TÉcNico iMoBiliário, forMaliZaÇÃo doS ProcES-
SoS adMiNiSTraTiVoS No SiSTEMa dE cadaSTro dE rEGUlariZaÇÃo 
fUNdiária - Sicarf E SiSTEMa dE iNforMaÇÃo GEoGráfica iNTE-
raTiVo (WEBSiG), Para fiNS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária UrBaNa 
dESENVolVida PElo iNSTiTUTo dE TErraS do Pará, Na rEGiÃo ME-
TROPOLITANA DE BELÉM, de acordo com as condições e especificações 
técnicas estabelecidas no Termo de referência, anexo i do Edital de con-
corrência Pública SrP nº 001/2021.iTErPa, que é parte integrante desta 
ata, assim como a proposta vencedora da empresa G.i GEoTEcNoloGia, 
SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTO LTDA – EPP, CNPJ nº 08.953.316/0001-
00, pelo valor global de r$17.980.000,00 (dezessete milhões, novecentos 
e oitenta mil reais), independentemente de transcrição.
cláUSUla SEGUNda - a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
ParáGrafo PriMEiro - durante esse prazo de validade, o instituto de 
Terras do Pará - iTErPa não será obrigado a contratar, exclusivamente 
por seu intermédio, o objeto referido na cláUSUla PriMEira, podendo 
utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, 
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa 
detentora.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 
art. 78 da lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores, a presente ata 
de registro de Preços será cancelada, garantido a sua detentora o contra-
ditório e a ampla defesa.
ParáGrafo TErcEiro - a presente ata de registro de Preços também 
poderá ser cancelada, de pleno direito: a) pelo Governo do Estado do Pará, 
quando: 1 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 2 
– a detentora recusar-se a cumprir o objeto desta Ata e o Governo do Esta-
do do Pará não aceitar a justificativa; 3 – o preço registrado se apresentar 
superior ao praticado no mercado. b) pela detentora, quando, mediante 
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exi-
gências desta ata de registro de Preços. a solicitação deverá ser formulada 
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultado ao instituto de Terras do 
Pará a aplicação das penalidades previstas no Edital de concorrência Públi-
ca SrP Nº 001/2021.iTErPa e na lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO QUARTO - Os órgãos que pretenderem aderir a Ata enca-
minhará formalmente, através de ofício, ao órgão gerenciador da Ata de 
registro de Preços os respectivos quantitativos, valores e descrição, em 
papel timbrado, do item relativo a referida ata, quando de sua utilização, 
para o endereço eletrônico: ca.iterpa@gmail.com ou pelos telefones (91) 
3181-6537/6527.
CLÁUSULA TERCEIRA - O preço registrado, as especificações do objeto, a 
quantidade e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que 
seguem:
 

 
MUNicÍPioS rEUrB

arEa ToTal
loTES

 Hectare (ha) Km²
 

ananideua
Guanabara 256,4377 2,5640 3703

 Jaderlândia 214,9763 2,1497 6427
 cidade Nova 6 146,6454 1,4664 4701
 

Benevides

liberdade 28,9561 2,8956 1000
 Santos dumont 50,5852 5,0585 1420
 Madre Tereza 16,7591 1,6759 520
 flores 36,9498 3,6950 1100
 duque de caxias 41,4551 4,1455 700
 Begolândia 39,1633 3,9163 240
 Santa rosa 27,6684 2,7668 700
 Presidente Médio 113,3962 11,3396 1200
 independente 56,3760 5,6376 1200
 centro 64,2159 6,4216 700
 castanhal Todos os Bairros 4543,0000 45,4300 50.000
 

Marituba

Boa Vista 59,1323 0,5913 1000
 centro 113,5012 1,1350 1423
 dom aristides 134,7212 1,3472 2300
 Mirizal 65,7451 0,6575 1523
 Novo Horizonte 785,2711 7,8527 6000
 São francisco 182,1424 1,8214 1400
 São José 60,3280 0,6033 722
 União 76,3344 0,7633 1700
  ToTal 7113,7603 113,9342 89.679

orçamento - conforme Metodologia
Serviço Quantidade Preço Unt. Preço Total

1 Plano de Trabalho    
1.1 Relatório Técnico de Planejamento   1 r$451.853,82 r$451.853,82
2 aerofotogrametria    

2.1 aerolevantamento  7.113,76 ha  r$69,04  r$491.133,99
2.2 Tratamento de Dados Laboratório  7.113,76 ha  r$47,48  r$337.761,32
3 Mapeamento Móvel Terrestre    

3.1 imagens de 360º  7.113,76 ha  r$166,17  r$ 1.182.093,50
4 cadastro Técnico imobiliário    

4.1 atividade descritiva de campo  89.679 lotes  r$99,81  r$8.950.860,99
5 formalização de Processo    

5.1 Elaboração de Peças Técnicas  89.679 lotes r$54,35  r$4.874.053,65
5.2 cadastro no Sicarf  89.679 lotes r$13,44  r$1.205.285,76
6 SiG e/ou WebSiG    

6.1 consolidar todas as informações  89.679 lotes r$5,43  r$486.956,97
Valor Total   r$17.980.000,00

ParáGrafo PriMEiro - os preços referidos nesta cláusula incluem to-
dos os impostos, taxas, fretes, etc. que incidam sobre a transação, na 
forma do Edital de concorrência Pública para registro de Preço SrP Nº 
001/2021-iTErPa.
ParáGrafo SEGUNdo - os preços indicados nesta cláusula serão válidos 
pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura 
desta ata.
ParáGrafo TErcEiro - Em toda Nota de Empenho decorrente desta ata, 
serão observadas as cláusulas e condições do Edital do concorrência Públi-
ca SrP Nº 001/2021-iTErPa/Pa, que integra o presente instrumento como 
se nele transcrito estivesse.
CLÁUSULA QUARTA - ÓRGÃO(S) GERENCIADOR – O órgão gerenciador 
será o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa
CLÁUSULA QUINTA – É de exclusiva responsabilidade da empresa detento-
ra da presente ata de registro de Preços a forma de execução dos serviços, 
não podendo, entretanto, modificar as especificaçõ es constantes no Edital 
do concorrência Pública SrP Nº 001/2021-iTErPa, salvo se expressamen-
te autorizado, em documento aditivo a esta ata.
cláUSUla SEXTa - a detentora da presente ata de registro de Preços está 
obrigada a atender todas as solicitações efetuadas pelo instituto de Terras 
do Pará durante seu período de vigência.
cláUSUla SÉTiMa - daS PENalidadES
o descumprimento da ata de registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital.
• É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades de-
correntes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço 
(art. 7º, inciso X e XI, do Decreto nº 991/2020), exceto nas hipóteses em 
que o descumprimento se relacionar às contratações dos órgãos partici-
pantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação 
da penalidade (art. 8º, inciso iV, do decreto nº 1.887/2017).
• O órgão aderente deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 22 do decreto nº 991/2020, dada a necessidade 
de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
cLÁUsULa oitaVa - reVisÃo e caNceLaMeNto
• Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticad o s no mercado ou de fato que eleve o custo do 
objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 
junto ao fornecedor.
• Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mer-
cado por motivo superveniente, a administração convocará o fornecedor 
para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
• O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de pe-
nalidade.
o A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
• Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
o liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
o convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.
• Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá pro-
ceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
• O registro do fornecedor será cancelado quando:
o descumprir as condições da ata de registro de preços;
o não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo es-
tabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
o não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou
o sofrer sanção administrativa prevista nos incisos iii ou iV do caput do 
art. 87 da lei federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da lei federal nº 
10.520, de 2002.
• O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.6.1, 
6.6.2 e 6.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegu-
rado o contraditório e a ampla defesa.
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• O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superve-
niente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cum-
primento da ata, devidamente comprovados e justificados:
o por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor.
cláUSUla NoNa - o presente instrumento não poderá ser, no todo ou em 
parte, objeto de cessão ou transferência.
cLÁUsULa dÉciMa - coNdiÇÕes Gerais
• As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega 
e recebimento do objeto, as obrigações da administração e do fornecedor 
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se defi-
nidos no Termo de referência, aNEXo i do Edital.
• É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de re-
gistro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
lei nº 8.666/93, nos termos do art. 14, §1º do decreto Estadual nº 991, 
de 24 de agosto de 2020.
• A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao 
do licitante vencedor do certame, será anexada a esta ata de registro de 
Preços, nos termos do art. 13, ii, do decreto Estadual nº 991, de 24 de 
agosto de 2020.
• A detentora assume, como exclusivamente seu, os riscos e as despesas 
decorrentes do objeto fornecido, mão-de-obra e transporte, necessários à 
boa e perfeita execução do objeto desta ata.
• O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ não responderá por quaisquer com-
promissos assumidos pela detentora com terceiros, bem como por quais-
quer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, traba-
lhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução da presente 
ata de registro de Preços.
• detentora manterá, durante toda a vigência desta Ata, as condições de 
habilitação e qualificação que lhes foram exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de 
Belém/Pa, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente 
ata de registro de Preços.
Belém - Pa, 06 de agosto de 2021-BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS- Presi-
dente do iTErPa

Protocolo: 689494
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

editaL de coNVocaÇÃo Para credeNciaMeNto de ProFissio-
Nais de GeorreFereNciaMeNto, NoS TErMoS daS lEiS ESTadU-
aiS Nº 8.878, dE 9 dE JUlHo dE 2019, E Nº 4.584, dE 8 dE oUTUBro dE 
1975, doS dEcrEToS ESTadUaiS 1.090 e 1.091, dE 25 dE NoVEMBro 
dE 2020 E daS iNSTrUÇÕES NorMaTiVaS iTErPa Nº 001 de março de 
2021 e 002 dE Maio dE 2021.
O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, criado pela Lei n° 4.584, de 05 
de outubro de 1975, faz saber que se acham abertas, a partir da publicação 
do presente Edital, as inscrições para o credenciamento de profissionais ha-
bilitados a executar trabalhos técnicos de georreferenciamento para fins de 
instrução de processos no âmbito do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, nos 
termos do art. 32, parágrafo único, da lei Estadual nº 8.878, de 09 de julho 
de 2019, do art. 23, §2º, da lei Estadual nº 4.584, de 8 de outubro de 1975.
1. do oBJeto
1.1 O objeto deste Edital é o chamamento de profissionais habilitados para 
prestação de serviço de georreferenciamento, visando compor o banco de 
credenciados do iTErPa autorizados a executar trabalhos de georreferen-
ciamento, envolvendo áreas rurais e não rurais, pertencentes a jurisdição 
estadual, obedecidas as regras, condições e procedimentos estabelecidos 
na lei Estadual nº 8.878, de 09 de julho de 2019, na lei nº 10.261 de 28 
de agosto de 2001, na lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, na lei 
nº 13.639, de 26 de março de 2018, nos decretos Estaduais nº 1.190 e 
1.091, de 25 de novembro de 2020, nas Portarias e Normas de Execução 
do iNcra, e nas instruções Normativas iTErPa nº 01/2021 e 02/2021.
2. das coNdiÇÕes e da ForMa de Pedido de reQUeriMeNto 
do credeNciaMeNto
2.1  Para participar da seleção de credenciamento profissional, o interessa-
do, de acordo com o art. 3º da instrução Normativa nº 002/2021, deverá:
1. a) realizar a inscrição na aba “SEJa UM crEdENciado” disponível no 
sítio oficial do ITERPA (iterpa.pa.gov.br) ou no sítio oficial SICARF (sicarf.
iterpa.pa.gov.br) no prazo estabelecido neste edital, no qual deverá ser 
feito o “upload” dos seguintes documentos:
a.1) documento de identidade profissional;
a.2) certidão de quitação e de registro no respectivo órgão de classe;
a.3) certidão de atribuição para georreferenciamento do respectivo órgão 
de classe;
a.4) comprovante de credenciado no iNcra para prestar serviço da mesma 
natureza e condições; e,
a.5) comprovante que não está cumprindo penalidades no iNcra ou no 
seu respectivo órgão de classe na condição de credenciado daquele ou 
inerentes à prestação de serviço de georreferenciamento;
1. firmar termo de compromisso e responsabilidade profissional no mo-
mento de conclusão da inscrição no qual conste que: b.1) atuará de acordo 
com a legalidade, boa-fé e ética; b.2) responderá por todos os atos na 
prestação deste serviço; b.3) não utilizará as marcas e símbolos oficiais do 
iTErPa ou do Governo do Estado do Pará para fortalecer a sua condição de 
credenciado; b.4) adotará divulgação discreta da sua condição de creden-
ciado, a fim de evitar reserva de mercado; b.5) que os documentos que 
instruem o seu requerimento são verídicos.
3. da iNscriÇÃo e dos PraZos
3.1 os interessados no credenciamento deverão proceder a inscrição na 
aba “SEJA UM CREDENCIADO” disponível no sítio oficial do ITERPA (portal.
iterpa.pa.gov.br) ou no sítio oficial SICARF (sicarf.iterpa.pa.gov.br) no pra-
zo estabelecido neste edital.

3.2 Prazo para o envio do requerimento do credenciamento: até às 18:00h 
do dia 10 de setembro de 2021.
3.3 Prazo para análise e manifestação do caGeo sobre o requerimento do 
credenciamento: de até 30 dias úteis contados a partir do encerramento 
do prazo previsto no item 3.2.
4. da seLeÇÃo
4.1 O atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital será verificado 
pelo comitê para análise de Georreferenciamentos (caGeo), com funda-
mento no art. 42 do decreto Estadual nº 1.190, de 25 de novembro de 
2020.
4.2 O CAGeo apreciará o cumprimento do prazo fixado para apresentação 
do requerimento de credenciamento e a regularidade da documentação 
apresentada.
4.2.1 o caGeo poderá solicitar informações complementares ou esclareci-
mentos aos candidatos e aos órgãos responsáveis pela expedição da docu-
mentação apresentada.
4.3 Será considerado deferido o pedido de credenciamento do requerente 
que cumprir o prazo para requerer o credenciamento e apresentar os do-
cumentos de acordo com o item 2.1.
4.3.1 o não atendimento do prazo estabelecido no item 3.1, a não apre-
sentação dos documentos e/ou a apresentação incompleta ou em desacor-
do com o exigido resultará no indeferimento do pedido de credenciamento.
5. do credeNciaMeNto
5.1 Serão selecionados como credenciados todos os requerentes que apre-
sentarem a documentação especificada de forma completa e rigorosamen-
te em conformidade com o disposto na instrução Normativa iTErPa nº 
002/2021, sendo, portanto, considerado inabilitado aquele que não enqua-
drar-se nas normas estabelecidas.
5.2 Os profissionais aprovados pelo CAGeo serão convocados por este co-
mitê para que:
1. a) no prazo de 30 dias:
a.1) apresentar a documentação pessoal e profissional complementares;
a.2) participar do curso de qualificação profissional em georreferenciamen-
to promovido pelo ITERPA para obter o certificado de credenciado; e,
a.3) apresentar o respectivo certificado digital para cadastramento na pla-
taforma Sicarf (Sistema de cadastro e regularização fundiária) na qua-
lidade de credenciado.
5.2.1 o prazo previsto na alínea “a” do item 5.2 poderá ser prorrogado pelo 
CAGeo uma vez por igual período desde que justificado.
5.2.2 Quaisquer custas ou despesas necessárias para o credenciamento 
são de responsabilidade exclusiva do candidato ao credenciamento.
6. da coMUNicaÇÃo de atos
6.1 Fica disponibilizado a Central do Credenciado no SICARF para fins de 
comunicação oficial sobre a aceitação de inscrições, esclarecimentos, dúvi-
das e manifestação definitiva do CAGeo sobre o pedido de credenciamento 
de que trata este edital até o encerramento da seleção.
6.2 o iTErPa dará publicidade do resultado deste certame divulgando a 
lista dos credenciados na imprensa oficial, no seu sítio eletrônico e nas 
mídias sociais.
Belém, 06 de agosto de 2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa
Mariceli Nascimento Moura flexa
diretora dEaf / iTErPa
coordenadora do comitê para análise de Georreferenciamentos

Protocolo: 689171

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5ºterMo aditiVo
Processo 2012/20128
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 55/2013
Valor MENSal: r$ 1.490,28
Valor ToTal: r$ 17.883,36
ViGÊNcia: 07/08/2021 À 06/08/2022
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Locação de imóvel no município de ABAE-
TETUBa.
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doZE) ME-
SES.
coNTraTado: SElMa PiNHEiro daS cHaGaS
ordENador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira, dirETor GEral, em exer-
cício.

Protocolo: 687955

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4482/2021: BENEficiá-
rio: ElaiNE lEao QUEiroZ SErrao; Matrícula: 55588132;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
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versos de consumo, para suprir as necessidades da Gerente dos Programas 
Estaduais da Sanidade dos Suídeos e Sanidade dos Equídeos.Elemento de 
despesa / Valor: 339030/ r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Pra-
zo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689371

.

.

diÁria
.

Portaria: 4487/2021 objetivo: realizar sacrifício e coleta de soro de 
equinos em propriedades interditadas para anemia no Município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: 
ÓBidoS/Pa Servidor: 5948956/ alEX EUlEr caSTro da SilVa PaUla 
(GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689465
Portaria: 4489/2021 objetivo: realizar a entrega de material de expe-
diente, covid, e de limpeza da UlSa no município de abel figueiredo. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/
Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 6403724/GEdEoN raMoS da 
SilVa (GErENTE rEGioNal) / 0,5 diária /16/08/2021 a 16/08/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 689474
Portaria: 4488/2021 objetivo: conduzir os servidores da sede para 
reunião técnica nas UlSaS da regional Marabá. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: Eldorado doS 
caraJáS, ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 54186801/ SErGio lUiS aMaral 
(MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 11/08/2021 a 13/08/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689469
Portaria: 4490/2021 objetivo: Participar de treinamento administrativo 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TU-
cUMÃ/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 6045635/ faBiaNa dE frEi-
TaS florES (aUXiliar dE caMPo (c. TEMPorário)) / 4,5 diáriaS / 
02/08/2021 a 06/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 689484
Portaria: 4486/2021 Objetivo: Realizar captura de morcegos hemató-
fagos em 02(duas) propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará , Vi-
Gia/Pa Servidor: 5900218/MEliNa Garcia dE SoUSa NoBrE (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 12/08/2021 a 14/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689463
Portaria: 4485/2021 Objetivo: Realizar captura de morcegos hemató-
fagos em 02(duas) propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: iNHaNGaPi/Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará, Vi-
Gia/Pa Servidor: 54185861/JoHN cHarlES fErrEira cordEiro (aGEN-
TE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 12/08/2021 a 14/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689456
Portaria: 4483/2021 objetivo: Participar de capacitação de uso do siste-
ma SIDIV e SIAPEC 3 – área vegetal no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: SaNTarÉM/
Pa Servidor: rG5098149/ roSENildo SilVa dE alMEida (aGENTE fiS-
cal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 09/08/2021 a 10/08/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689410
Portaria: 4484/2021 Objetivo: Realizar fiscalizações em revendas agro-
pecuárias. As revendas ficam distantes 170 km da sede do município.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMEN-
To/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 5948597/ fraNciSco 
ailToN BarBoSa dE carValHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
2,5 diáriaS / 11/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 689446
Portaria: 4435/2021 objetivo: Participar de treinamento sobre os proce-
dimentos de inserção das atividades no SidiV e de cadastramento de pro-
dutor, propriedade UP no SiaPEc 3 no município de Santarém.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: SaN-
TarÉM/Pa Servidor: 55588415/ forlaN foNSEca GoMES (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 09/08/2021 a 10/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689129
Portaria: 4436/2021 objetivo: Participar de capacitação de uso do sis-
tema SidiV e SiaPEc 3, área vegetal, no município de Santarém.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MoJUÍ doS caM-
PoS/Pa destino: SaNTarÉM/Pa.Servidor: 572344548/JoSE rENaTo da 
coSTa oliVEira JUNior (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) /1,5 diária 
/ 09/08/2021 a 10/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689130
Portaria: 4437/2021 objetivo: Participar de capacitação para uso dos 
sistemas SidiV e SiaPEc 3 na área vegetal no município de Santarém.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aVEiro/Pa destino: 
SaNTarÉM/Pa.Servidor: 5718854/cESar aUGUSTo doS SaNToS SoUZa 
filHo (aGENTE fiScal dE dEfESa aGroPEcUária E florESTal) /1,5 
diária / 09/08/2021 a 10/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 689133

Portaria: 4451/2021 Objetivo: Realizar captura de Morcego Hemató-
fago nas regiões de maior ocorrencia de mortes de animais por suspei-
ta de doença nervosa, promover educação sanitária sobre PcrH, realizar 
atividade de vigilância ativa na região.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: iTUPiraNGa/Pa destino: MaraBá/Pa.Servidor: 
5365965/ MaNoEl PErEira dE SoUZa NUNES (aUXiliar dE caMPo (c. 
TEMPorário)) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689134
Portaria: 4452/2021 objetivo: dar apoio na realização de Supervisão 
e capacitação para fiscalização agropecuária nos Postos de Fiscalização.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: cacHoEira do Piriá,doM EliSEU/Pa Servidor: 54188789/caMi-
la rocHa fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689135
Portaria: 4438/2021 objetivo: Participar de treinamento sobre os pro-
cedimentos de inserção das atividades no SidiV e de cadastramento de 
produtor, propriedade e UP no SiaPEc 3 no município de Santarém.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa des-
tino: SaNTarÉM/Pa.Servidor: 55588447/aNaiSo MariGElo dE SoUSa 
PEdroSo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) /1,5 diária / 09/08/2021 a 
10/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689137
Portaria: 4456/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel de animais, 
vegetais e seus produtos e subprodutos, em conjunto com a Polícia ro-
doviária federal e MaPa no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTa Maria do Pará/Pa destino: caPaNEMa/
Pa Servidor: 57234514/ EliZaBETE NiKolaK (MÉdico VETEriNário) / 
9,5 diáriaS / 04/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 689150
Portaria: 4440/2021 objetivo: orientar produtor rural a respeito da le-
gislação artesanal e etapas do processo de legalização de produto artesa-
nal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/
Pa destino: ViSEU /Pa Servidor: 57227241/lUiZ aUGUSTo doS SaNToS 
PErEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 17/08/2021 a 
17/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689151
Portaria: 4457/2021 objetivo: realizar cobertura jornalística e arma-
zenamento de dados para divulgação das ações da adEPará.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/
Pa Servidor: 57235010/ MaNUEla ViaNa dE oliVEira (coordENador) 
/ 5,5 diáriaS / 09/08/2021 a 14/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 689153
Portaria 4453/2021 Objetivo Realizar fiscalização móvel de animais, 
vegetais e seus produtos e subprodutos, em conjunto com a Polícia rodo-
viária federal e MaPa no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: acará/Pa destino: caPaNEMa/Pa Servidor: 54191184/ 
GlEidSoN PaNToJa BENÍcio (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 9,5 
diáriaS / 4/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 689139
Portaria: 4454/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel de animais, 
vegetais e seus produtos e subprodutos, em conjunto com a Polícia ro-
doviária federal e MaPa no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: caPaNE-
Ma/Pa Servidor: 57217053/ lEaNdro loPES raMoS (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 9,5 diáriaS / 04/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689143
Portaria: 4439/2021 objetivo: realizar laudos de Vistoria em reven-
das de produtos agrotóxicos e afins.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 
55586094/ carloS aUGUSTo raMoS cardoSo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 0,5 diária / 09/08/2021 a 09/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689146
Portaria: 4455/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em evento agrope-
cuário (Prova de tambor) no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaPUcaia/Pa destino: rio Maria/Pa Servidor: 
5868203/ Joao cUSTodio dE liMa (TÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diáriaS 
/ 13/08/2021 a 16/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689147
Portaria: 4462/2021 Objetivo: Dar apoio na fiscalização em comércios 
de produtos de uso veterinários. Justifica-se a solicitação devido a agrovila 
estar distante da sede do município 110 km e as péssimas condições de 
trafegabilidade das vias de acesso.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54185979/ 
JoSE clEUdo dE SoUZa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 13/08/2021 
a 14/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689176
Portaria: 4444/2021 objetivo: realizar laudos de Vistoria em reven-
das de produtos agrotóxicos e afins.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 5868424/ 
lEoNidaS ParrY dE caSTro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária 
/ 09/08/2021 a 09/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689175
Portaria: 4441/2021 objetivo: acompanhar as manutenções dos veí-
culos da ADEPARÁ, IN LOCO, nas oficinas cadastrada no Sistema Volus 
Gestão de frotas e remoção dos veículos que estão inservíveis perten-
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centes a Gerencia regional de altamira. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, aNaPU /Pa Servidor: 
54195807/ roBErTo BorGES fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 6,5 diáriaS / 08/08/2021 a 14/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 689157
Portaria: 4458/2021 Objetivo: Realizar fiscalizações em revendas agro-
pecuárias. As fiscalizações serão feitas em revendas localizadas em mé-
dia de 170 kms de distância da sede do município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo 
rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57223820/ lUiS PaUlo carValHo alMEi-
da (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 11/08/2021 a 
13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689156
Portaria: 4459/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agro-
pecuárias.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoM 
JESUS do TocaNTiNS/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo,doM EliSEU,roN-
doN do Pará/Pa Servidor: 57223551/ NaElSoN carValHo GoMES 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 09/08/2021 a 
12/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689162
Portaria: 4442/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de Vazio Sanitário da 
Soja.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/
Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS /Pa Servidor: 54188564/ PaU-
lo HENriQUE loBaTo (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 
a 20/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689163
Portaria: 4460/2021 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: BElÉM/Pa destino: 
aNaPU/Pa Servidor: 57190338/ carloS alBErTo dE SoUZa MElo (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 11,5 diáriaS / 09/08/2021 a 20/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689165
Portaria: 4443/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de Vazio Sanitário da 
Soja. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/
Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS /Pa Servidor: 5869684/ adra 
daVid aNToNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 
a 20/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689167
Portaria: 4461/2021 objetivo: realizar sacrifício e coleta de soro de 
equinos em propriedades interditadas para anemia.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: JUrUTi/Pa destino: ÓBidoS/Pa Servi-
dor: 5870968 / roGErio dE fiGUEirEdo PESSoa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 09/08/2021 a 14/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689169
Portaria: 4467/2021 objetivo: realizar Supervisão e capacitação para 
fiscalização agropecuária nos Postos de Fiscalização.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: coNcEiÇÃo do 
araGUaia,SaNTaNa do araGUaia,SÃo GEraldo do araGUaia/Pa Ser-
vidor: 54185735/ MESSiaS dE oliVEira fErrEira JUNior (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689202
Portaria: 4463/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em comércios de 
produtos de uso veterinários. Justifica-se a solicitação devido a agrovila 
estar distante da sede do município 110 km e as péssimas condições de 
trafegabilidade das vias de acesso.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 55588436/
raiKa diaS da SilVa (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 13/08/2021 
a 14/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689182
Portaria: 4445/2021 objetivo: Participar da capacitação de uso do sis-
tema SidiV e SiaPEc 3, área vegetal, no município de Santarém.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alENQUEr//Pa desti-
no: SaNTarÉM/Pa Servidor: 54187772/JoaNilcE GoMES SiMoES (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diáriaS / 09/08/2021 a 10/08/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689185
Portaria: 4464/2021 objetivo: Participar de reunião para planejamento 
das ações da Equipe Estadual de Supervisão e Padronização o ano de 2022.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: MaraBá/Pa Servidor: 5871115/ Marcia BaTiSTa PENNa (MÉdico 
VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 09/08/2021 a 11/08/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689186
Portaria: 4465/2021 objetivo: realizar ações de educação sanitária e 
capacitação de servidores e produtores locais em educação sanitária.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
MaraBá/Pa Servidor: rG 5906722 /KariNa cardoSo NUNES (GErENTE) 
/ 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 689188
Portaria: 4466/2021 objetivo: Realizar fiscalização Móvel para controle 
de transito agropecuário nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: GarrafÃo do NorTE/Pa destino: GarrafÃo do 
NorTE,NoVa ESPEraNÇa do Piriá,oUrÉM/Pa Servidor: 5885884/ rai-
MUNdo EliNaldo alVES corrEa (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 
12/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689190

Portaria: 4446/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa 
ViSTa/Pa Servidor: 57192005/caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa 
E SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 13/08/2021 a 
14/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689191
Portaria: 4469/2021 objetivo: dar apoio na realização de Supervisão e 
capacitação para fiscalização agropecuária nos Postos de Fiscalização.Fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
coNcEiÇÃo do araGUaia,SaNTaNa do araGUaia,SÃo GEraldo do 
araGUaia/Pa Servidor: 54188789/caMila rocHa fErrEira (aSSiSTEN-
TE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689218
Portaria: 4447/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola (Bactrocera carambolae) nos municípios.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: 
caNaÃ doS caraJáS, cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS/Pa Ser-
vidor: 54191532/raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 1,5 diária / 12/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689199
Portaria: 4448/2021 objetivo: realizar ações de monitoramento da 
praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
MoSQUEiro/Pa Servidor: 54193829/HUGo EdUardo MorEira caMiNHa 
(aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 09/08/2021 a 09/08/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689211
Portaria: 4450/2021 objetivo: realizar “Visita técnica a 6 agroindús-
trias da cadeia produtiva da mandioca, para definição de fluxograma e 
instalações de maquinário nos estabelecimentos”.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aUGUSTo corrÊa, 
BoNiTo, NoVa TiMBoTEUa, SaNTa lUZia do Pará, TracUaTEUa, Vi-
SEU/Pa Servidor: 05861497/ HaMilToN alTaMiro NoNaTo da SilVa 
(GErENTE) /4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 689223
Portaria: 4468/2021 objetivo: realizar Supervisão e capacitação para 
fiscalização agropecuária nos Postos de Fiscalização.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cacHoEira do 
Piriá,doM EliSEU/Pa Servidor: 54185735/ MESSiaS dE oliVEira fEr-
rEira JUNior (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689215
Portaria: 4449/2021 objetivo: realizar “implantação do ViGiaGroPEc 
em Monte dourado. Supervisão em almeirim e participação como pales-
trante no curso para Habilitação de rT’s em Monte alegre.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alMEiriM, 
MoNTE alEGrE, SaNTarÉM, MoNTE doUrado /Pa Servidor: 5877989/
adalBErTo GoMES TaVarES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 9,5 
diáriaS / 17/08/2021 a 26/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 689216
Portaria: 4470/2021 objetivo: realizar visita técnica em estabelecimen-
to que está em processo de registro no Serviços de inspeção Estadual.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: BrEVES/Pa Servidor: 55586575/MarcoS BraGa alVES (GErENTE) 
/ 2,5 diáriaS / 08/08/2021 a 10/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 689292
Portaria: 4473/2021 Objetivo: Realizar Vigilância ativa para febre aftosa 
e demais doenças de interesse dos programas sanitários, bem como rea-
lizar atualização cadastral em propriedades rurais.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/
Pa Servidor: 5909028/JoElia Maria SaNTaNa GUErra (MÉdico VETEri-
Nário) / 6,5 diáriaS / 08/08/2021 a 14/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689293
Portaria: 4472/2021 Objetivo: Realizar fiscalização Móvel para controle 
de transito agropecuário nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NorTE,-
NoVa ESPEraNÇa do Piriá,oUrÉM/Pa Servidor: 57191840/ JoNaTHaS 
dE oliVEira BarradaS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 
11/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689301
Portaria: 4471/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do 42º Leilão Co-
mercial campo Verde no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa destino: roNdoN do 
Pará/Pa Servidor: 57223551/ NaElSoN carValHo GoMES (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 13/08/2021 a 14/08/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689299
Portaria: 4480/2021 objetivo: conduzir servidor que irá realizar visitas 
técnicas a 06 (seis) casas de farinha e a 02 (dois) estabelecimentos de 
Goma de Tapioca.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: aUGUSTo corrÊa,BoNiTo,NoVa TiMBoTEUa,SaN-
Ta lUZia do Pará,TracUaTEUa,ViSEU/Pa Servidor: 57223189/ rodri-
Go JoSÉ cardoSo do ESPiriTo SaNTo (MoToriSTa) / 4,5 diáriaS / 
16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 689311
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Portaria: 4481/2021 objetivo: reunir junto as diretorias para tratar so-
bre assuntos da defesa agropecuária da adEPará e das necessidades do 
campo da Gerência regional de altamira.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: PlacaS/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5922844/ 
alEX SaNdro dE oliVEira BaraTa JUNior (aUXiliar dE caMPo (c. 
TEMPorário)) / 6,5 diáriaS / 09/08/2021 a 14/08/2021.ordenador: 
alex fabiano de almeida Hage.

Protocolo: 689316

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo 
de serVidor

.

editaL Processo seLetiVo siMPLiFicado N° 07/2021
O Diretor da Agência de Defesa Agropecuária do Pará – ADEPARÁ, no uso 
das suas atribuições legais, torna pública a realização do Processo Seletivo 
Simplificado – PSS para selecionar candidatos para desempenhar suas fun-
ções de fiscal Estadual agropecuário: Médico Veterinário, com vencimento 
de r$1.937,06 (um mil, novecentos e trinta e sete reais e seis centavos); 
função de fiscal Estadual agropecuário: Engenheiro agrônomo, com ven-
cimento de r$1.937,06 (um mil, novecentos e trinta e sete reais e seis 
centavos); para a função de agente fiscal agropecuário, com vencimento 
de r$1.489,86 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e 
seis centavos); para função de auxiliar de campo, com vencimento de 
r$1.343,81 (um mil, trezentos e quatro três reais e oitenta e um centa-
vos); para função de auxiliar operacional, com vencimento de r$1.100,00 
(um mil e cem reais). a contratação temporária se dará para os municí-
pios e agrovilas/distrito de: abel figueiredo, água azul do Norte, alenquer, 
Curionópolis, Ipixuna do Pará, Moraes de Almeida (Itaituba), Novo Pro-
gresso, oriximiná, Pacajá, Paragominas, Santa luzia do Pará, Santa Maria 
do Uruará (Prainha), Santarém Novo, Tailândia, Trairão, Viseu e Vitória 
do Xingu, e terá como fundamento  a lei complementar n° 07, de 25 de 
Setembro de 1991, alterada pela lei complementar n° 077, de 28 de de-
zembro de 2011, decreto Estadual n° 1.230, de 26 de fevereiro de 2015, 
decreto Estadual n° 1.741, de 19 de abril de 2017, lei n° 6.482, de 17 de 
Setembro de 2002, decreto Estadual n° 0393, de 11 de Setembro de 2003, 
lei n° 6.824, de Janeiro de 2006, lei Estadual n° 5.810, de 24 de Janeiro 
de 1994, e de acordo com as disposições deste Edital.
as inscrições estarão abertas no horário de 00h00min do dia 11 de agosto 
de 2021 às 23h59min do dia 13 de agosto de 2021, e deverão ser efetua-
das EXCLUSIVAMENTE no sítio do SIPROS: www.sipros.pa.gov.br, para as 
funções anteriormente mencionadas, não sendo cobrada taxa de inscrição.
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam 
do inteiro teor no Edital que se encontra divulgado no referido endereço 
eletrônico.
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
dirETor GEral/adEPara, em exercício.

Protocolo: 689413

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 4475/2021 - adeParÁ, 06 de aGosto de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
Pará - adEPará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. 22, da lei estadual 6482, de 17 de setembro de 2002.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, portaria 2451 de 20 de maio de 2021, publicada 
no DOE 34605 de 08/06/21, que cedeu o servidor MT- 12477072/3 – JO-
aQUiM adEliNo lUcaS da foNSEca, fiscal Estadual agropecuário/En-
genheiro agrônomo, para a Secretaria de desenvolvimento agropecuário 
e da Pesca/SEdaP, pelo período de disponibilidade até 29/04/2024, com 
ônus para o órgão de destino.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral, em exercício.

Protocolo: 689351

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº4474/2021 - adeParÁ, de 06 de aGosto de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o decreto n° 795, de 29 de maio de 2020, que regu-
lamenta o art. 31 da lei Estadual no 5.810, de 24 de janeiro de 1994, 
publicado no doE n° 34.240, de 01 de junho de 2020, que dispõe sobre 
a cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo o Processo 2021/332769 e ofício 06/2021 da Prefeitura 
Municipal de ipixuna do Pará que dispõe sobre a cessão do servidor, o pa-
recer nº 82/2021 ProJUr/adEPará, e ainda a homologação da casa civil 
através do Parecer 381/2021 aSJUr/ccG.
r E S o l V E:
cEdEr o servidor GlEidSoN faGNEr da SilVa, matrícula n° 57211867/2, 
ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, desta agência de defe-
sa agropecuária do Estado do Pará - adEPará, pelo período de 02 (dois) 
anos, a contar de 01/08/2021 a 31/07/23, para a Prefeitura Municipal de 
Ipixuna do Pará, com ônus para o órgão cedente, mediante reembolso.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral, em exercício.

Protocolo: 689308

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria: 0567/2021 – Publicada no DOE n° 34.658 de 04/08/2021
onde se lê: dESiGNar, a contar de 03/08/2021
Leia-se: dESiGNar, a contar de 04/08/2021

errata de Portaria
Portaria: 0555/2021 – Publicada no DOE n° 34.658 de 04/08/2021
onde se lê: dESiGNar, a contar de 03/08/2021
Leia-se: dESiGNar, a contar de 04/08/2021

errata de Portaria
Portaria: 0473/2021 – Publicada no DOE n° 34.629 de 06/07/2021
onde se lê: dESiGNar, a contar de 01/07/2021
Leia-se: dESiGNar, a contar de 07/07/2021

Protocolo: 689436
errata de Portaria

Portaria: 0482/2021 – Publicada no DOE n° 34.633 de 09/07/2021
onde se lê: dESiGNar, a contar de 05/07/2021 a 03/08/2021
Leia-se: dESiGNar, a contar de 07/07/2021 a 05/08/2021

Protocolo: 689588

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01237/2021-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° 
2021/543805-SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 073/2021-SEMAS/PA, 
celebrado entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE-
SEMaS/Pa e Empresa Mc XErfaN rEcEPÇÕES - ME, os servidores: Thulio 
Tavares Ferreira, matrícula nº 5938500/2, como fiscal Titular, e Thiego 
George da Cunha Nacif, matrícula nº 57174061/2, 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, 06 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 689158

.

.

errata
.

terMo aditiVo 001/2021-seMas.Pa
Contrato 028/20202-SEMAS/PA_LEISTUNG IND COM E SERVIÇOS DE SIS-
TEMAS DE ENERGIA LTDA PAE n° 2020/370389_SEMAS/PA
Publicado no doE 34.661 de 05/08/2021
oNde LÊ-se: objeto: dilação de prazo pinstação.
Leia-se: “dilação de prazo para conclusão de serviços pendentes”.

Protocolo: 689230

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1210/2021- GaB/seMas 04 de aGosto de 2021.
Objetivo: Curso sobre a importância da regularização ambiental para for-
necedores da cadeia da pecuária no oeste do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 11/08 a 13/08/2021 – 02 e ½ diárias
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Servidores:
- 6045430/ 2 - YAGO BORGES DE SOUZA – (Gerente)
- 5917559/ 2 - rafaEl PoMPEU diaS - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5914604/ 3 - JaKEliNE da SilVa ViaNa - (assessor)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 688860
Portaria Nº 1245/2021 - GaB/seMas 06 de aGosto de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimentos cadastrados no 
cEProf para conferência de pátio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e São Geraldo do araguaia/Pa
Período: 09/08 a 13/08/2021 – 4 e ½ diárias.
Servidores:
- 5951695/1 - LENILSON FERREIRA PALHETA – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente).
- 5955055/1 – DENILSON FREITAS ALMEIDA – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente).
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 689634

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 400 de 05 de aGosto de 2021
art.1º - formalizar a concessão de 07 (sete) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora Maria Jalva costa Braga, matrícula nº. 54197020, 
ocupante do cargo de assistente Social, lotada na diretoria de Gestão de 
Biodiversidade-dGBio, deste instituto, no período de 23 a 29/07/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 689152

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 397 de 03 de aGosto de 2021
art. 1º - designar o servidor Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula n° 
57200772, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
para responder pela Gerência do Escritório Regional Carajás, deste Institu-
to, no período de 02/08/2021 a 16/08/2021, em substituição a titular de 
férias regulares.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 689155

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 082/2021 - GaB/seGUP
BeLÉM-Pa, 04 de aGosto de 2021.

o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, Sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o contrato administrativo nº 006/2021-SEGUP/fES-
PdS/Pa, celebrado com a empresa VMi SiSTEMaS dE SEGUraNÇa lTda., 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.293.074/0001-87, oriundos do Processo 
nº 2021/427742, através do fUNdo ESTadUal dE EGUraNÇa PÚBlica/
fESPdS e decorrente da inexigibilidade de licitação Nº 001/2021-fESPdS/
Pa, cujo objeto aquisição, com instalação e treinamento de 1 (um) apare-
lho para diagnóstico por imagem para auxiliar nas perícias médico-legais 
em cadáveres humanos, através de inspeção por raio-X, buscando a de-
tecção de objetos estranhos ou outros indícios de objetos rádio opacos 
de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e da 
Proposta comercial da contratada.
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, de-
creto Estadual n° 870 de 04 de outubro de 2013 e a instrução Normativa 
n° 02/2019 da aGE;
RESOLVE: Nomear, a comissão para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato nº 005/2021-SEGUP/fESPdS/Pa, os servidores abaixo rela-
cionados:

- José lexandre avelar ariamteia, Matrícula funcional n° 5129591, como 
Presidente;
- adilson de Souza, Matrícula funcional n° 5879256, como Membro.
- Hinton Barros cardoso Júnior, Matrícula funcional n° 5205255, como 
Membro.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 689329

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1136/2021 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 34.656, PUBLicada eM 02.08.2021

oNde LÊ: PErÍodo: 30 a 16.07.2021
Leia-se: PErÍodo: 30.06 a 01.07.2021
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 689354

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 009/2021-seGUP/FesPds/Pa
Processo eLetrÔNico Nº 2021/174077

Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico nº 007/2021-SEGUP/Pa
objeto: tem por objeto a aquisição de materiais de combate a incêndio 
florestais, assim como de equipamentos de proteção individual - EPI, a fim 
de atender as necessidades do corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBM-
Pa, nos cursos de combate a incêndios florestais na amazônia - ccifa.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 140/2021-coNJUr
data de assinatura: 06 de agosto de 2021.
Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2022
Valor global: r$ 92.034,40 (noventa e dois mil trinta e quatro reais e qua-
renta centavos)
Programação orçamentaria: fundo Estadual de Segurança Pública e de-
fesa Social/fESPdS com recurso do Termo de adesão 043/2019 - Eixo 
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública; Fonte: 0177 (Te-
souro); 0377 (Recurso Próprio – Superávit); Programa de Trabalho: 
06181150289400000; Natureza de despesa: 3339030/3449030
contratada: HErcUlES EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo lTda.
cNPJ: 60.042.686/0001-05
Endereço: av robert Kennedy, nº 675, Bairro: Planalto, cidade: São Ber-
nardo do campo, Estado: São Paulo, cEP 09895-003
Ordenador de Despesas: JOYCE WANIA LIRA – EM EXERCÍCIO

Protocolo: 689525
coNtrato Nº 010/2021-seGUP/FesPds/Pa

Processo eLetrÔNico Nº 2021/174077
Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico nº 007/2021-SEGUP/Pa
objeto: tem por objeto a aquisição de materiais de combate a incêndio 
florestais, assim como de equipamentos de proteção individual - EPI, a fim 
de atender as necessidades do corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBM-
Pa, nos cursos de combate a incêndios florestais na amazônia - ccifa.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 140/2021-coNJUr
data de assinatura: 04 de agosto de 2021.
Vigência: 04/08/2021 a 03/08/2022
Valor global: r$ 90.558,00 (noventa mil e quinhentos e cinquenta e oito 
reais)
Programação orçamentaria: fundo Estadual de Segurança Pública e de-
fesa Social/fESPdS com recurso do Termo de adesão 043/2019 - Eixo 
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública; Fonte: 0177 (Te-
souro); 0377 (Recurso Próprio – Superávit); Programa de Trabalho: 
06181150289400000; Natureza de despesa: 3339030/3449030
contratada: SoS SUl rESGaTE coM. E SErV. dE SEGUraNÇa E SiNali-
ZaÇÃo lTda.
cNPJ: 60.042.686/0001-05
Endereço: av robert Kennedy, nº 675, Bairro: Planalto, cidade: São Ber-
nardo do campo, Estado: São Paulo, cEP 09895-003
Ordenador de Despesas: JOYCE WANIA LIRA – EM EXERCÍCIO

Protocolo: 689526

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 05/2021 – seGUP/FesPdsPa
a SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social, 
através do fUNdo ESTadUal dE SEGUraNÇa PÚBlica/fESPdS, com sede 
na rua arcipreste Manoel Teodoro, nº 305, nesta cidade, inscrita no cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurídica (cNPJ) sob o nº 35.516.470/0001-97, neste 
ato representado pela Secretária Executiva – Em exercício, JOYCE WANIA 
lira loUZada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da cartei-
ra de Identidade nº 32499 PMPA e do CPF nº 803.127.722-20, no âmbito 
de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo. com fulcro no artigo 25. inciso 1, da lei 8.666/93, para con-
tratação direta da empresa dÍGiTro TEcNoloGia S.a., inscrita no cNPJ/
MF sob o nº 83.472.803/0001-76 com sede à Rua Professora Sofia Quint 
de Souza, n° 167, Bairro: Capoeiras, Florianópolis - SC, cujo objeto é a a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de moni-
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toramento, manutenção preventiva e manutenção corretiva ao Software 
do Sistema dígitro intelletotum, em uso pela Secretaria de inteligência e 
Análise Criminal – SIAC- PA, conforme as especificações técnicas contidas 
no Termo de referência e proposta, no valor global de r$:552.136,08 (qui-
nhentos e cinquenta e dois mil e cento e trinta e dois reais e oito centa-
vos) incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
possuindo fundamento nas disposições contidas às seguintes legislações: 
lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (lei de licitações e con-
tratos administrativos), especificamente no que tange o artigo 25, inciso 
i (contratação direta efetivada pela administração Pública) da supracita-
da lei, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021. 
Programação Orçamentária: Fonte 0177 (Tesouro) 0377 (Recurso Próprio 
- Superávit); Programa de Trabalho: 06181150289400000; Natureza de 
despesa:449052.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2021.
JoYcE WaNia lira loUZada
SEcrETária EXEcUTiVa - fESPdS/EM EXErcÍcio- fESPdS

Protocolo: 689324

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 05/2021- seGUP/FesPds/Pa

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as alte-
rações legais posteriores, o TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021–SE-
GUP/fESPdS/Pa, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma 
legal.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 689325

diÁria
.

Portaria Nº 1163/2021–saGa
oBJETiVo: para aplicar e supervisionar a prova do Processo Seletivo do 
curso Superior de tecnologia em Segurança.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:MariTUBa/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 13 a 14.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): cEl BM JoÃo JoSÉ da SilVa JÚNior, Mf:5704421
caP BM JoaQUiM doS SaNToS frEiTaS NETo, Mf;5428521
STEN BM fáBio WENdEll liMa da crUZ, Mf: 5608708
STEN PM PaUlo SÉrGio NaSciMENTo fariaS Mf:277.642.562-49
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 689349
Portaria Nº 1169/2021–saGa

oBJETiVo: para apoio na operação Verão 2021.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoSQUEiro/Pa
PErÍodo: 23 a 26.07.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES):cB BM UEldE SilVa SaNToS, Mf:57173447-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 1170/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio na operação Verão 2021.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoSQUEiro/Pa
PErÍodo: 30.07 a 02.08.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES):cB BM UEldE SilVa SaNToS, Mf:57173447-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 689521

FÉrias
.

Portaria Nº1172/2021-saGa
BeLÉM, 06 de aGosto de 2021

coNSidEraNdo: o Plano de férias 2020 da SEGUP.
r E S o l V E: conceder 30(trinta) dias de férias regulamentares no mês 
de setembro de 2021, a servidora abaixo relacionada:
 

NoME carGo/fUNÇÃo P. aQUiSi-
TiVo PErÍodo a SEr GoZado MaTricUla

  

lÚcia HElENa da SilVa alVES PSicÓloGo 2019/2020 01/09 a 30/09/2021 55590280/2  

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 689401

oUtras MatÉrias
.

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº.2021/8

Órgão de origem: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social
Órgão de destino: MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU

Nº. ordem Nº. rP descrição do Bem
01 10571 VEicUlo PaSSEio,1.6;8V;4cil;105/111cV;4P;5PS;c/ar;GaS/alc
02 18161 PicK-UP,2.2,16V,4cil,125cV,4P,5PS,4X4,c/ar,c.d,diESEl

Tendo em vista o Processo n° 2021/653596 de 17 de Junho de 2021 , fica efetivada através do presente documento a 
doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador
data: 22/07/2021

UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a):
data: 04 /08/2021

João francisco dos Santos Silva 

Protocolo: 689378
terMo de rescisÃo aMiGÁVeL ao terMo de doaÇÃo 

N° 001/2021
do objeto: o presente termo tem por objeto a rescisão amigável do Termo 
de doação n° 001/2021, com fundamento no inciso ii do art. 79 da lei n° 
8666/1993, de acordo com a claUSUla dÉciMa do instrumento.
da rescisão: a presente rescisão não gerará qualquer ônus para nenhuma 
das partes, por se tratar de rescisão amigável, de comum acordo entre as 
partes, não gerando nenhum dano às partes interessadas.
data de assinatura: 05/08/2021
Partes:
Secretaria de Estado de Segurança Publica e defesa Social - SEGUP
Empresa foccus Tecnologia em Processos Gerenciais - foccUS.E
assinaram:
Ualame fialho Machado - Secretário de Segurança Publica e defesa Social
Rafael Mendes Serafim - Representante Legal da Empresa Foccus Tecnolo-
gia em Processos Gerenciais

Protocolo: 689447

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo Nº 141/2021-ccc/PMPa: NoMEar o TEN 
cEl QoPM rG 27292 SÉrVio TÚlio GoNÇalVES ESTácio, em substi-
tuição ao MaJ QoPM rG 26922 lUiZ carloS da SilVa PoNTES como 
Presidente da Comissão Fiscalizadora, a fim de fiscalizar o Contrato Admi-
nistrativo nº 016/2020–CCC/PMPA celebrado entre a PMPA e a Empresa 
UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a.; cujo objeto consiste na “contratação 
de empresa especializada na Prestação de Serviço de locação de veículos 
para atender as necessidades da Polícia Militar do Pará”. MaNTEr como 
membros da comissão fiscalizadora o SUB TEN PM rG 19388 carloS 
aUGUSTo NoGUEira oliVEira e a 3º SGT PM r/r rG 18531 ÂNGEla 
Maria SaNToS da SilVa. registre-se Publique-se e cumpra-se; Belém/
PA 06 de Agosto de 2021; JORGE WILSON PINHEIRO ARAÚJO – CEL QOPM 
rG 26311;diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 689472
Portaria Nº 041/2021 – eP/PMPa – Nomeação de comissão 
de fiscalização do Contrato Administrativo nº 009/2021. COMISSÃO 
NoMEada: TEN cEl QoPM rG 26292 carloS alEXaNdrE da crUZ dE 
carValHo, caP QoPM rG 35244 diEGo SaNToS WaNZEllEr e o Sd PM 
rG 41.219 PaUlo fEliPE PErEira dE SoUZa para, sob a presidência do 
primeiro, realizarem a fiscalização. OBJETO: “Aquisição de equipamentos de 
informática.”, com recursos oriundos do Termo de Execução descentralizada 
nº 001/2020 PMPa x MPPa. Belém/Pa, 06/08/2021; JEaNdErSoN da 
SILVA SARAIVA – TEN CEL QOPM; Chefe do EP/PMPA.

Protocolo: 689496
Portaria de FaLeciMeNto Nº 071/2021 – cVP/4

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de suas 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o SUB TEN PM rEf rG 
16328 JorGE SilVa MElo, faleceu na cidade de Belém/Pa, na data 14 de 
junho de 2021, conforme cópia da Certidão de Óbito n° 066852 01 55 2021 4 
00055 084 0052864 12, expedida pelo registro civil das Pessoas Naturais, no 
dia 17 de Junho de 2021, apresentada e arquivada no cVP,
rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o SUB TEN PM rEf rG 16328 Jor-
GE SilVa MElo, em virtude do seu falecimento na data 14 de junho de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar do dia 14 de junho de 2021 e revoga as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 06 de agosto de 2021.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 689517
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errata
.

errata do terMo de adesÃo a ata de reGistro de PreÇo
 PUBlicada No doE Nº 34.661 dE 06 dE aGoSTo dE 2021
onde se lê: “ no valor de r$ 140.000,00 ( cento e quarenta mil reais).”
Leia-se: “ no valor de r$ 99.400,00 ( noventa e nove mil e quatrocentos 
reais).”

Protocolo: 689403

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
 o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP nº 030/2021 – CPL/PMPA – PAE n° 2020/631189, 
que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de materiais odontológicos para a Odontoclinica da Polícia 
Militar do Pará - odc, e considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei 
Estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual 
nº 534/20.RESOLVE:01 – Homologar a decisão adotada pela Pregoeira 
da PMPA, designada através da PORTARIA Nº 001/2021 – CPL/PMPA, de 
19 de abril de 2021, que adjudicou as propostas de preço apresentadas 
pelas empresas: aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGicoS 
lTda, cNPJ n° 37.556.213/0001-04 no valor global de r$ 94.990,650 para 
os grupos 1, 2, 3, 4 e 10; P G liMa coM EirEli, cNPJ nº 23.493.764/0001-
61, no valor global de r$ 83.989,000 para o grupo 7; PGSa coMErcial 
lTda , cNPJ nº 38.398.257/0001-16, no valor global de r$ 9.270,00 para o 
grupo 8 e roSilENE ToNaTTo SPaZZiNi, cNPJ nº 07.045.994/0001-01, no 
valor global de r$ 6.727,500 para grupo 12. 02- declarar fracaSSadoS os 
grupos 05, 06, 09, 11, 13 e 14 em razão das propostas apresentadas não 
atenderem aos requisitos do edital.03 – LAVRAR as respectivas atas de 
registro de preços e remeter o processo licitatório ao Centro de Compras e 
Contratos, a fim de que sejam adotadas as medidas relativas à contratação 
das empresas vencedoras, condicionada à disponibilidade orçamentária e 
após a devida aprovação da despesa pelo Grupo Técnico de Ajuste Fiscal 
(GTaf), se couber.Quartel em Belém-Pa, 06 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 689504

diÁria
.

Portaria Nº 1200/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém; 
destino: Uruará; Período: 27/07 a 02/08/2021; Quantidade de diárias: 
06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN PM Jose roberto 
assunção dos Santos; cPf: 454.103.212-00; Valor: r$ 1.693,32. Sd PM 
Elielson corrêa Pereira; cPf: 015.154.022-58; Valor: r$ 1.519,,20. Sd PM 
cláudia feitosa lobo da Silva; cPf: 794.559.302-00; Valor: r$ 1.519,20. 
Sd PM Gabriel danilo Silva Matos; cPf: 905.648.202-53; Valor: r$ 
1.519,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 689519
Portaria Nº1195/21/di/dF – objetivo: cumprir diligência de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas; 
destino: Mãe do rio; Período: 17 a 19/05/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM Silvio Benedito 
ferreira costa; cPf: 600.305.852-87; Valor: r$ 633,04. TEN PM felipe 
Pinheiro Modesto; cPf: 012.793.682-33; Valor: r$ 564,44. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1196/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas; 
destino: dom Eliseu; Período: 20/05/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: cB PM lucas Sousa de oliveira; cPf: 
016.849.243-16; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1197/21/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte alegre; 
destino: Prainha; Período: 01 a 05/06/2021; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM andsom dos Santos da 
costa; cPf: 580.082.092-91; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1198/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mãe do rio; 
destino: Belém; Período: 22 a 23/02/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: caP PM Joacir araújo chaves; 
cPf: 357.467.692-15; Valor: r$ 435,21. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1199/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema; 
destino: ananindeua; Período: 24/02/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: cB PM Elton duarte da Silva; cPf: 898.878.162-
72; Valor: r$ 85,72. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 689450

Portaria Nº 951/21/di/dF – objetivo: curso intermediário 
de inteligencia; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pará; destino: Brasilia-distrito federal; Período: 10/08 a 
08/02/2021; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; 
Servidor: MaJ PM albino rodrigues lima; cPf: 570.126.102-63; Valor: r$ 
14.981,40. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 689635
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

Portaria Nº 164/2021/Gab. subdiretor/FasPM – Por haver 
necessidade deste faSPM, por meio dos serviços reembolsáveis, em 
realizar o deslocamento de uma equipe deste FASPM, com fins de realizar 
a divulgação das atuais ações do faSPM em Paragominas e municípios 
adjacentes. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destinos: Paragominas - Pa; Período de 05 a 09 de agosto de 
2021; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação, e 05 diárias de 
Pousada na categoria “B”; Servidor: TEN cEl aNToNio VicENTE da SilVa 
NETo; cPf: 429.970.382-00, no Valor: r$ 1.582,60; caP MaUro liMa 
aMaral; cPf: 130.768.922-15, no Valor r$ 1.450,70. rESP. ordENador: 
EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 689455
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

BeLÉM-Pa, terÇa-Feira, 20 de JULHo de 2021
Portaria N.º 104/2021-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
I – DESIGNAR nos termos da Lei n° 8666/93 o servidor JOSÉ MARIA DE SOU-
Sa rocHa, investigador da Polícia civil, matrícula n°5333199/1, para acom-
panhar como FISCAL a execução do Contrato nº 069/2021 – PC/PA, firmado 
com a EMPrESa rEfriGEraÇÃo cHaMa aZUl, cNPJ N° 07.850.772/0001-
61, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva 
e corretiva com desobstrução de drenos, limpeza de filtros em equipamentos 
condicionadores de ar tipo (janela, centrais e minicentrais de ar –split, k7) 
com o fornecimento de mão de obra, peças, materiais, ferramentas, máqui-
nas e equipamentos, e no seu impedimento, o servidor lEoNardo JoSiNo 
cardoSo JÚNior, investigador da Polícia civil, matrícula n°5107733/2, que 
assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia 
civil do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
III – DETERMINAR a Diretoria de Administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
republicado por ter saído com incorreção no doE n°34.661 de 06/08/2021.

Protocolo: 689174
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coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°040/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: inexigibilidade de 
licitação n°022/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a EMPrESa HEWlETT PacKard BraSil lTda. 
cNPJ nº 61.797.924/0002-34. data da assinatura: 05/08/2021. Vigência: 
o prazo de vigência é 12 (doze) meses. objeto: contratação de garan-
tia estendida dos equipamentos que compõe o data center. Processo nº 
2021/199648. orçamento: 40101.06.126.1508.8238.339039.0101. con-
tratada: EMPrESa HEWlETT PacKard BraSil lTda. Endereço da con-
tratada: alameda rio Negro, no. 750, bairro aphaville, Barueri - SP, cEP 
06454-000, e-mail: gisele.de-oliveira@hpe.com. ordenadora responsá-
vel: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 689282
eXtrato do coNtrato

contrato: 068/2021. inexigibilidade de licitação nº 048/2021. Partes: Po-
lícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. liaNE Maria 
LIMA MARTINS. CPF nº 246.144.082-49. Classificação do Objeto: Con-
tratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, para 
atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Ju-
dices – Concursos Públicos C-149 SEAD PCPA, C-202 SEAD PCPA, C-203 
SEad PcPa, como docente da disciplina direito administrativo disciplinar. 
data da assinatura: 06/08/2021. Vigência: a contar da sua assinatura até 
30/09/2021. Valor: r$ 1.750,00. orçamento: Programa de Trabalho Na-
tureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.
8833.339036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 2021/201618. contrata-
da: liaNE Maria liMa MarTiNS. Endereço: Travessa Barão do Triunfo nº 
4263, Bairro: Marco, cep: 66095-050, Belém/Pa. ordenador: ana Michelle 
Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil/Pa.

Protocolo: 689274

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 048/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. liaNE Maria liMa MarTiNS, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 246.144.082-49.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
AOS CANDIDATOS SUB JUDICES – CONCURSOS PÚBLICOS C-149 SEAD 
PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa”, como docENTE da discipli-
na “dirEiTo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar”, com carga horária de 25 
(vinte e cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), 
totalizando o valor de r$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: 40101 - Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
Atividade: 8833 – Formação de Agentes de Segurança Pública
Natureza da Despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros
Natureza da Despesa: 339047 – Obrigações Tributárias e Contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 - formação de agentes de Se-
gurança Pública
Fonte de Recursos: 0101 – Recursos Ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
FORO: Belém – Estado do Pará.
daTa: 06/08/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 689276
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 022/2021– Pc/Pa

ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/Mf 
sob o nº 00.368.105/0001-06, e a EMPrESa HEWlETT PacKard BraSil 
lTda, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 61.797.924/0002-36.
do oBJETo: o presente contrato destina-se à coNTraTaÇÃo dE GaraN-
Tia ESTENdida doS EQUiPaMENToS QUE coMPÕE o daTa cENTEr, con-
forme especificações constantes no termo de referência e a proposta da 
contratada, os quais são partes integrantes deste instrumento, indepen-
dentemente de transcrição.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=124.953,48 (cento e vinte e quatro mil e novecen-
tos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade Orçamentária: 40101 – Polícia Civil do Estado do Pará
Programa: 1508– Governança Pública
Atividade: 8238 – Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação
Natureza de Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica

Programa de Trabalho: 06.126.1508.8238 – Gestão da Tecnologia da In-
formação e comunicação
Fonte: 0101 – Recursos Ordinários
Pi: 4120008238c
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
FORO: Belém – Estado do Pará.
daTa: 05/08/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 689289

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2021 
para contratação da EMPrESa HEWlETT PacKard BraSil lTda. Valor: 
r$=124.953,48 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta e três 
reais e quarenta e oito centavos).
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 689291
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 048/2021 para contratação de 
liaNE Maria liMa MarTiNS. Valor: r$ 1.750,00 (um mil setecentos e 
cinquenta reais).
Belém/Pa, 06 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 689281
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2524/2021-daF/cGP, de 04/08/2021
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/780045;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
robson Soares da Silva, matrícula nº 57201299/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (dUZENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais 
e de pronto atendimento no município de rondon do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 26/07 à 20/08/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2525/2021-daF/cGP, de 04/08/2021
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/819189;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor luís 
carlos cruz Bezerra, matrícula nº 5117410/4.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento, decorrente das atividades diarias de fiscaliza-
ção de trânsito desenvolvidas no município de Palestina do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 12 à 31/08/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 689313
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diÁria
.

Portaria Nº 2499/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
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 2021/786175;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cincoi (25 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Altamira no período de 02 à 27/08/2021, a fim de 
realizar atendimento de condutor, candidato e processos no setor de reta-
guarda de habiltação na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Vanessa Michelle farias de castro 57195649 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2500/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
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 2021/816708;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os Municípios de Castanhal – 02 à 04/08/2021, Igarapé - Açú 
– 05 à 10/08/2021, Capanema – 11 à 16/08/2021, Salinópolis – 17 à 
23/08/2021, Bragança/Belém – 24 à 30/08/2021, a fim de conduzir servi-
dores e realizarão visita técnica e transporte de documentos e isumos de 
higiêne entre as cirETraNS acima citadas.

nome matricula
flávio corrêa Sodré filho 57176577 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2514/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
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 2021/816673;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os Municípios de Santa Izabel – 09 e 10/08/2021, Tomé
-Açú – 11 à 18/08/2021, Jacundá – 19 à 26/08/2021, Tailândia – 27/08 
à 03/09/2021, a fim de realizar a fiscalização e acompanhar os serviços 
de vigilância armada executada pela Empresa C & S nas CIRETRAN’S dos 
devidos municipios, conforme previsto no contrato nº 37/2021, bem como 
auxiliar os gerentes no intuito de melhor o atendimento dos usuários nos 
municipios supracitados, em virtude a pandemia do coVid-19.

nome matricula
rafael Santos de Sousa 54194128 /1

aline oliveira lima 54195455 /1
Jamile Yasmim cardoso Santos 04220511 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2515/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
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 2021/811319;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referentes aos deslocamentos do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 05 a 10/08/2021, a fim 
de compor banca itinerante referente à primeira fase de cNH no referido 
município.

nome matricula

Waldir dE aZEVEdo rEPolHo 54194159/2

VEra lUcia da SilVa caMPoS 57192793/1

SilVia corrÊa MarTiNS 57197142/1

TUlio rEiS GUiMarÃES 5904022/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2519/2021-daF/cGP, de 04/08/2021
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 2021/813207;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referentes aos deslocamentos do Muni-
cípio de Belém para o Município de São Miguel do Guamá no período de 
09/08 a 11/08/2021; capitão Poço de 12/08 a 15/08/2021; Mãe do rio de 
16/08 a 18/08/2021; Paragominas de 19/08 a 23/08/2021; dom Eliseu 
de 24/08 a 27/08/2021; rondon do Pará de 28/08 a 31/08/2021; Tomé 
Açú de 01/09 a 07/09/2021; Tomé Açú/Belém no dia 07/09/2021, a fim 
de realizarem instalações de equipamentos nas ciretrans dos referidos mu-
nícipios.

nome matricula
MarcUS ViNiciUS da SilVa alENcar 55587592/1

PaUlo JorGE aGUiar NUNES 57197495/1
cElSo NaZarENo da SilVa 3573/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2521/2021-daF/cGP, de 04/08/2021
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 2021/801085;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento de Belém para 
o município de São Miguel do Guamá dia 05/08; ipixuna do Pará, 06 a 
09/08/2021; Paragominas 10 a 13/08; Ulianópolis, 14 a 16/08; Dom Eli-
seu, 17 a 19/08, Rondon do Pará, 20 a 23/08/2021, a fim de realizar recu-
peração, ampliação e implantação de sinalização viária.

nome matricula

Jorge Henrique Santos lima 3261743/1

lorena da Silva Bahia 80845536/1

Valdir de Sousa Moura Júnior 57189512/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2522/2021-daF/cGP, de 04/08/2021
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 2021/775189;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada referente ao deslocamento de Santarém para o 
município de Monte Alegre, no período de 26/07 a 24/08/2021, a fim de 
realizar atendimento de cNH e Veículo.

nome matricula

Maria ausineia ferreira oliveira 57191246/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 689305

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 754/2021- GaB/seaP
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, JarBaS VaScoN-
cEloS do carMo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas por 
lei e previstas no art. 138, § único, V, da constituição do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993 e atualizações; lei federal n.º 12.462 de 04 de agosto de 2011 e 
decreto Estadual nº 1.974 de 30 de janeiro de 2018.
coNSidEraNdo a necessidade de realização de obras e serviços de enge-
nharia para construção, ampliação e reforma e administração de estabele-
cimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo.
rESolVE:
art. 1º. designar, nos termos da lei nº 8.666/93, os servidores abaixo 
relacionados para comporem a comissão Permanente de licitação da Se-
cretaria de Estado de administração Penitenciária, para processar e julgar 
licitação na modalidade do regime diferenciado de contratações Públicas 
(rdc) do tipo eletrônico e/ou presencial, com a seguinte composição:
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PErfil NoME MaTrÍcUla cPf

aUToridadE HoMoloGadora Jarbas Vasconcelos do 
carmo 5945670 304.890.402-68

PrESidENTE Juliana Silva Paiva 54194072 748.021.782-04
PrESidENTE SUBSTiTUTo Nícolas Pinto alves 57174631 712.595.202-00

aPoio Gabriel da Silva Gonçal-
ves do Espírito Santo 5942805 027.386.722-99

aPoio andreia alves de araújo 
de lemos 5917626 014.340.082-74

aPoio Sara cristina alves de 
castro 5952840 010.510.192-30

art. 2º os efeitos desta portaria são ininterruptos pelo período de 1 (um) 
ano, a contar da data da sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração

Protocolo: 689437
Portaria Nº 755/2021- GaB/seaP

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, JarBaS VaScoN-
cEloS do carMo, no uso de suas atribuições legais, previstas em lei.
coNSidEraNdo o disposto na lei nº 6.474/2002, datada de 08 de agosto 
de 2002;
coNSidEraNdo as diretrizes de gestão pública do Governo do Estado do 
Pará.
rESolVE:
art. 1º. Nomear o Pregoeiro e Equipe de apoio, pelo prazo de 01 (um) 
ano a contar de sua assinatura, os quais serão responsáveis por todos os 
atos necessários aos processos licitatórios, na modalidade Pregão, sob a 
égide da lei federal 10.520/2002, lei Estadual nº 6.474/2002, dEcrETo 
Nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020 e o decreto Estadual nº 
991/2020.
art. 2º. ficam designados os seguintes servidores para compor as suas 
respectivas funções, quais sejam:
1. Gabriel da Silva Gonçalves do Espírito Santo, matrícula 5942805, fun-
ção: Pregoeiro.
2. Juliana Silva Paiva, matrícula 54194072, função: Equipe de
• Nícolas Pinto Alves, matrícula 57174631, Função: Equipe de Apoio.
1. Sara cristina alves de castro, matrícula nº 5952840, função: Equipe 
de apoio.
2. andreia alves de araújo de lemos, matrícula nº 5917626, função: Equi-
pe de apoio.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. Belém/Pa, 05 de agosto de 
2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 689439
Portaria Nº 1069/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 03 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidE-
RANDO os autos da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 5889/2021-
cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional 
do Policial Penal a.a.B.N (M.f.: 5923436), lotado no centro de recupera-
ção agrícola Silvio Hall de Moura - craSHM, referente a uma foto tirada 
pelo PPL Newton Maia da Costa(INFOPEN 45748), no interior da Unidade, 
conforme Relatório de Inteligência n° 068/2021-ASI/SEAP, de 04.02.2021. 
Desse modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres 
funcionais por parte do servidor. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, 
Vi c/c art. 189, todos do rJU; coNSidEraNdo que a comissão Proces-
sante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, diante da presença de 
indícios de materialidade e autoria, recomendou a aplicação da penalidade 
de SUSPENSÃo pelo prazo de 14(quatorze) dias, ou diante da necessidade 
do serviço, que seja convertida em multa à base de 50 (cinquenta por 
cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor 
no exercício normal de suas funções, haja vista a constatação de materia-
lidade e autoria, uma vez que este comprovadamente tirou foto com um 
interno no recinto a Unidade Prisional, com fulcro no art. 183, inciso ii, e 
art. 189, § 3°, do RJU; RESOLVE: Art. 1º - ACATAR o Relatório Conclusivo 
e dETErMiNar a aplicação da penalidade de SUSPENSÃo por 14 (quator-
ze) dias em desfavor do agente Penitenciário, a.a.B.N (M.f: 5923436), 
coNVErTida EM MUlTa À BaSE dE 50% (cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de 
suas atribuições, por infração ao art. 177, Vi c/c 189, caput, com fulcro nos 
art. 183, inciso ii, e art. 189, § 3°, da lei 5.810/1994.-rJU; art. 2º - En-
caminhar cópia do Relatório Conclusivo e da Decisão à Diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores e 
a Comissão de Estágio Probatório. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUM-
Pra-SE. rENaTo NUNE VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689590
Portaria Nº 1071/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 03 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidE-
RANDO os autos da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 5700/2020-
cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcio-
nal do servidor o.N.c.(M.f: 5947748), agente Prisional, acerca dos fatos 
narrados no Memorando n° 577/2020-cTMS de 12/08/2020. o servidor 
infringiu, em tese, o art. 177, Vi c/c art. 189, do rJU. coNSidEraNdo 
que a Comissão Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, 
diante da presença de indícios de materialidade e autoria, recomendou a 

aplicação da penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 04 (quatro) dias, 
em face do agente Prisional, o.N.c. (M.f: 5947748), com fulcro no art. 
183, inciso ii do rJU, convertida em multa à base de 50%(cinquenta por 
cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servi-
dor no exercício normal de suas funções, com base no art. 189, § 3°, do 
RJU; RESOLVE: Art. 1º - ACATAR o Relatório Conclusivo e DETERMINAR a 
aplicação da penalidade de SUSPENSÃo por 04 (quatro) dias em face do 
agente Prisional, o.N.c. (M.f: 5947748), representado nos autos pela dra. 
aline Mayara carvalho lazarini (oaB/Pa 22.423) e dr. alex Bruno Barre-
to Silva (OAB/PA 26.998), por inobservância dos arts. 177, inciso VI c/c 
art. 189, caput, do rJU, com fulcro no art. 183, inciso ii, também da lei 
5.810/1994-rJU; coNVErTida EM MUlTa À BaSE dE 50% (cinquenta por 
cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor 
no exercício de suas atribuições, possuindo, ainda, o ônus da prestação 
pecuniária, de acordo com o art. 189, § 3°, da lei 5.810/1994.-rJU; art. 
2º - Encaminhar cópia do Relatório Conclusivo e da Decisão à Diretoria de 
Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servi-
dores. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNE VallE 
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689579
Portaria Nº 1073/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 03 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;coNSidE-
RANDO os autos da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 5512/2020-
cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional 
do servidor l.S.c. (M.f: 5954385), agente Prisional, lotado no centro de 
recuperação feminino de Marabá, acerca dos fatos narrados no Memo-
rando 128/2020-crfM/SEao e anexos. o servidor infringiu, em tese, o 
art. 177, ii, iii e Vi do rJU; coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, 
após análise criteriosa e imparcial dos autos, diante da presença de indí-
cios de materialidade e autoria, recomendou a aplicação da penalidade de 
SUSPENSÃo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) dias, em face do agente 
Prisional, l.S.c.(M.f: 5954385), com fulcro no art. 183, inciso ii do rJU, 
convertida em multa à base de 50%(cinquenta por cento) por dia de ven-
cimento ou remuneração, permanecendo o servidor no exercício normal 
de suas funções, com base no art. 189, § 3°, do rJU; rESolVE: art. 1º 
- ACATAR o Relatório Conclusivo e DETERMINAR a aplicação da penalidade 
de SUSPENSÃo por 24 (vinte e quatro) dias em face do agente Prisional, 
L.S.C. (M.F: 5954385), no que concerne a conduta imprópria no exercício 
de suas funções com as internas do crfM, conforme constatado nas oitivas 
dos servidores e das apenadas ofendidas, por inobservância dos arts. 177, 
inciso ii e Vi c/c art. 190, inciso Xiii, da lei 5.810/1994-rJU; coNVErTi-
da EM MUlTa À BaSE dE 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento 
ou remuneração, permanecendo o servidor no exercício de suas atribui-
ções, possuindo, ainda, o ônus da prestação pecuniária, de acordo com 
o art. 189, § 3°, da lei 5.810/1994.-rJU; art. 2º - Encaminhar os autos 
para o defensor dativo, dr. andré Silva de oliveira, conforme solicitado às 
fls. 59 dos autos, para que, querendo, possa dela recorrer. Art. 3º - Enca-
minhar cópia do Relatório Conclusivo e da Decisão à Diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores e a 
Comissão e Estágio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNE VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689570
Portaria Nº 1072/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 03 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coNSidE-
RANDO os autos da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 5470/2020-
cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional 
do servidor J.S.P. (M.f: 5954357), agente Prisional, lotado no centro de 
recuperação regional de Tucuruí, acerca de conduta na rede social insta-
gram e suposta falta de urbanidade, descrição e observância aos princípios 
éticos e morais, quando insinuou que o comando de operações Peniten-
ciárias da Policia Militar do Pará esta “usurpando” a função constitucional 
dos “policiais penais do Pará”. o servidor, em tese, infringiu o art. 177, ii, 
iii e iV c/c art. 178, Xi e 189, do rJU; coNSidEraNdo que a comissão 
Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, diante da pre-
sença de indícios de materialidade e autoria, recomendou a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 16 (dezesseis) dias, em face do 
agente Prisional, J.S.P. (M.f: 5954357), com fulcro no art. 183, inciso ii do 
rJU, convertida em multa à base de 50%(cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor no exercício nor-
mal de suas funções, com base no art. 189, § 3°, do rJU; rESolVE: art. 
1º - ACATAR o Relatório Conclusivo e DETERMINAR a aplicação da penali-
dade de SUSPENSÃo por 16 (dezesseis) dias em face do agente Prisional, 
J.S.P. (M.f: 5954357), por inobservância dos arts. 177, inciso II, III e VI 
c/c art. 178, Xi e art.189, da lei 5.810/1994-rJU; coNVErTida EM MUlTa 
À BaSE dE 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remunera-
ção, permanecendo o servidor no exercício de suas atribuições, possuindo, 
ainda, o ônus da prestação pecuniária, de acordo com o art. 189, § 3°, da 
lei 5.810/1994-rJU; art. 2º - Encaminhar os autos para o defensor da-
tivo, dr. andré Silva de oliveira, para que, querendo, possa dela recorrer. 
Art. 3º - Encaminhar cópia do Relatório Conclusivo e da Decisão à Direto-
ria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos 
servidores. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNE 
VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689575
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1960/21-dGP.seaP, de 04/08/21
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21-GaB.SEaP, de 08/06/21.
rESolVE:coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, 
inciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/94 (regime Jurídico Único), 
aos servidores abaixo relacionados, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado conforme abaixo:
Nº-NoME-MaTricUla-PErÍodo
1-GaBriElla da SilVa MacHado-5952334-04/05/2020 a 18/05/2020
2-GEorGE fiGUEirEdo dE araUJo-57199329-15/05/2020 a 28/05/2020
3-GilBErTo JoSE BElEM JoMar-5954051-03/05/2020 a 11/05/2020
4-GilBErTo JoSE BElEM JoMar-5954051-13/05/2020 a 26/05/2020
5-GilBErTo JoSE BElEM JoMar-5954051-05/12/2020 a 09/12/2020
6-GilMaX BaTiSTa doS SaNToS-5934057-06/05/2020 a 12/05/2020
7-GilSoN MoNTEiro da SilVa-5954054-06/06/2020 a 16/06/2020
8-GilSoN MoNTEiro da SilVa-5954054-04/05/2020 a 09/05/2020
9-GioVaNa corrEa doS SaNToS-5941815-27/06/2020 a 16/07/2020
10-GirlEidE MarlUcE PaUlo ViEira-5949727-11/12/2020 a 16/12/2020
11-GirlEidE MarlUcE PaUlo ViEira-5949727-17/12/2020 a 25/12/2020
12-GiSEllEdo NaSciMENTo fraNco-5934653-11/03/2020 a 09/04/2020
13-GiSEllY criSTiNa BarBoSa alVES-5915783-22/06/2020 a 
05/07/2020
14-GlEidSoN carValHo liSBoa-54186668-30/11/2020 a 11/12/2020
15-HElcio caSTro doS SaNToS-5954266-11/05/2020 a 17/05/2020
16-HElio foNSEca dE MEdEiroS-57201918-21/05/2020 a 06/06/2020
17-HElio foNSEca dE MEdEiroS-57201918-13/05/2020 a 19/05/2020
18-HElio rUBENS carNEiro BarroSo-5923868-07/10/2020 a 
10/10/2020
19-HElio rUBENS carNEiro BarroSo-5923868-29/04/2020 a 
06/05/2020
20-HEllEN cordEiro dE alMEida-5952805-02/05/2020 a 08/05/2020
21-HEllEN cordEiro dE alMEida-5952805-26/04/2020 a 30/04/2020
22-HEllEN cordEiro dE alMEida-5952805-09/05/2020 a 12/05/2020
23-HElToN BaTiSTa coSTa-5954271-27/08/2020 a 02/09/2020
24-HErica criSTiNa MarTiNS dE oliVEira-5952366-11/05/2020 a 
20/05/2020
25-HErMaNo aNaclETo dUarTE-5782554-29/07/2020 a 30/11/2020
26-HErMaNo aNaclETo dUarTE-5782554-01/12/2020 a 28/02/2021
27-HErMaNo aNaclETo dUarTE-5782554-01/05/2021 a 30/10/2021
28-HErMaNo aNaclETo dUarTE-5782554-01/03/2021 a 30/04/2021
29-HErMES PErEira GoMES-5953952-24/05/2020 a 07/06/2020
30-HUMBErTo MENdoNÇa doS aNJoS-5952459-11/05/2020 a 
20/05/2020
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689480

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1965/2021- dGP/seaP, 
BeLÉM-Pa 06 de aGosto de 2021.

dESiGNar o servidor roNildo GUiMaraES da SilVa, Matrícula nº. 
5755069, para responder pela direção do cENTro dE rEcUPEraÇÃo rE-
GIONAL DE TOMÉ AÇU – CRRTA, no período de 02 de agosto de 2021 a 31 
de agosto de 2021, em substituição do titular roMEro PEiXoTo BriSoN, 
Matrícula nº. 8400433 que estará em gozo de férias regulamentares.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689442
Portaria N°1975/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 06 de aGosto de 2021.
dESiGNar (o) a servidor (a) BrENda PErEira da SilVa, matrícula funcio-
nal n° 5954645, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de reeducação feminino - 
crf, em substituição à servidora MaYara VaNESSa coSTa rESQUE dE 
aSSiS, matrícula funcional n° 5946268, em virtude de transferência para 
outra Unidade Penitenciária, a contar de 08 de julho 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689538

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 139/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de máquinas de fabricação de sabão e material de lim-
peza para implantação de atividades produtivas em 09 (nove) unidades 
prisionais do Estado do Pará, fins autossuficiência do sistema prisional e 
ampliação de oportunidades para trabalho prisional especializado às pesso-
as privadas de liberdade, com recursos do fUNPEN 2016.
Valor ToTal: 55.980,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta re-
ais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho: 97.101 
03.421.1500.8228, Natureza da despesa: 449052, fonte: 0370.
daTa da aSSiNaTUra: 05/08/2021

ViGÊNcia: 05/08/2021 a 05/08/2022 (12 meses)
coNTraTado: UrBaNaBr SErViÇoS lTda
cNPJ: 30.509.531/0001-75
ENdErEÇo: Prefeito leopoldo freiberger, 783, Bairro: centro, Biguaçú/Sc.
ORDENADOR: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 689459
coNtrato: 137/2021 eXercÍcio: 2021

oBJETo: aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes 
para a Implantação de oficina de corte e costura industrial do 5º Ciclo 
do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Per-
manentes – PROCAP, na unidade penal, Centro de Reeducação Feminino 
(crf) em ananindeua/Pa, conforme aprovação da proposta SicoNV nº 
050214/2019, apresentada pela Secretaria de administração Penitenciária 
- SEAP/PA junto ao Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN/MJSP, 
com parecer nº 13/2019/coaTr/cGcaP/dirPP/dEPEN. Valor ToTal: 
r$ 44.677,23 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais 
e vinte e três centavos). doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de traba-
lho: 97.101 03.421.1500.8228, natureza das despesas 339030, fonte: 
0106/0306/6301, P.i: 1050008228c. Material permanente: programa de 
trabalho 97.101 03.421.1500.8228, natureza de despesa: 449052, fonte: 
0106/0306/6301, Pi: 1050008228E
daTa da aSSiNaTUra: 06/08/2021
ViGÊNcia: 06/08/2021 a 06/08/2022 (12 meses)
coNTraTado: r da S coSTa E MENdoNÇa
cNPJ: 12.591.019/0001-39
ENdErEÇo: avenida antônio Maia, nº 1064, Bairro Velha Marabá, Marabá 
- Pará
ORDENADOR: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 689545

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 2021/327869

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de 
suas atribuições legais e após constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais decide HoMoloGar os lotes referentes ao Pregão Eletrônico nº 
032/2021, que tem como objeto a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de áGUa MiNEral NaTUral para as Sedes administrati-
vas e Unidades Penitenciárias, pertencentes a esta SEcrETaria dE ESTa-
do dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do ESTado do Pará, conforme 
anexo i-a, visando atender as necessidades das Unidades Penitenciarias 
da Secretaria da administração Penitenciária (SEaP), por um período de 12 
meses, em favor das empresas abaixo declaradas vencedoras:
loTTUS coMErcio dE aliMENToS E BEBidaS EirEli, cNPJ 
34.018.264/0001-94, foi a vencedora do lote 01, pelo critério de menor 
preço por lote, no valor total de r$ 697.200,00 (Seiscentos e noventa e 
sete mil e duzentos reais).
V o BEGoT, cNPJ 20.982.705/0001- 69, foi a vencedora do lote 02, pelo 
critério de menor preço por lote, no valor total de r$ 792.741,60 (sete-
centos e noventa e dois mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta 
centavos).
fraNK SiNaTra dE aZEVEdo MoNTEiro, cNPJ 34.008.992/0001-15, foi 
a vencedora do lote 03, pelo critério de menor preço por lote, no valor 
total de r$ 161.784,00 (cento e sessenta e um mil setecentos e oitenta e 
quatro reais).
Valor total do Pregão Eletrônico nº 032/2021/SEaP: r$ 1.651.725,60 (hum 
milhão seiscentos e cinquenta e um mil setecentos e vinte e cinco reais e 
sessenta centavos).
Belém-Pa, 05/08/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 689319

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto ao coNVÊNio Nº 003/2019
3º Apostilamento ao CONVÊNIO nº 003/2019, firmado entre a SECRETA-
RIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP e SECRETA-
ria MUNiciPal dE SaNEaMENTo cujo objeto é absorção de mão de obra 
carcerária.
A Cláusula Sexta será retificada referente ao seu valor:
cláUSUla SEXTa: doS rEcUrSoS orÇaMENTárioS E fiNaNcEiroS
aditiva o valor de repasse dos recursos descrito no Plano de aplicação 
passando o valor total do convênio para o montante de r$ 1.550.726,00 
(um milhão, quinhentos e cinquenta mil, setecentos e vinte e seis reais), 
em razão da alteração do valor do salário mínimo vigente e contribuição 
previdenciária para o ano de 2021, conforme Medida Provisória nº 1.021 
de 30/12/2020 - Diário Oficial da União - DOU de 31/12/2020, a contar de 
01/01/2021.
as demais cláusulas do referido convênio permanecem inalteradas.
Belém, 30 de Julho de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 689416
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terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 003/2019
Nº: 02

data de assinatura: 30/07/2021
Vigência: 01/08/2021 a 31/07/2022
Justificativa: prorrogação do prazo de vigência do presente termo por mais 
12 (doze) meses.
Objeto: tem por objeto a alteração do preâmbulo do Convênio nº 
003/2019, em virtude da mudança de Secretário da Secretaria Municipal 
de Saneamento – SESAN; a prorrogação do prazo de execução e vigência 
do referido instrumento, nos termos de sua cláusula décima Quarta; e, 
consequentemente, a alteração do valor global dos recursos orçamentários 
da cláusula Sexta.
convênio: 003
Exercício: 2019
Valor: r$ 2.441.726,00 (dois milhões quatrocentos e quarenta e um mil 
setecentos e vinte e seis reais).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
Concedente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO – SESAN
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 689412
terMo aditiVo ao coNVÊNio 007/2019

Nº: 03
data de assinatura: 30/07/2021
Vigência: 02/08/2021 a 31/07/2022
Justificativa: prorrogar a parceria do Convênio formalizado entre a Jupa-
ranã comercial agrícola ltda. e a Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária- SEaP que tem como proposta alocar mão de obra de 08 
(oito) apenados em regime semiaberto, custodiados no centro de recupe-
ração regional de Paragominas - crPa, em atividades laborativas diversas, 
e, consequentemente, a alteração do valor global dos recursos orçamentá-
rios da cláusula terceira.
convênio: 007
Exercício: 2019
Valor: r$ 190.767,54 (cento e noventa mil setecentos e sessenta e sete 
reais e cinquenta e quatro centavos).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: JUParaNÃ coMErcial aGrÍcola lTda
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 689409

diÁria
.

Portaria Nº 1449/2021
objetivo: oriENTar SoBrE aS dirETriZES E ProcEdiMENToS da PoPU-
laÇÃo lGBTQia+, BEM coMo TraTar SoBrE o PPEM.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/caS
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 54181533 – RÉGIA NAZARÉ SARMENTO RODRIGUES – CO-
ordENadora.
Período: 21 a 26/06/2021 - diária(s): 05 e ½ (cinco e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689377
Portaria Nº 1449/2021

objetivo: oriENTar SoBrE aS dirETriZES E ProcEdiMENToS da PoPU-
laÇÃo lGBTQia+, BEM coMo TraTar SoBrE o PPEM.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/caS
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 54181533 – RÉGIA NAZARÉ SARMENTO RODRIGUES – CO-
ordENadora.
Período: 21 a 26/06/2021 - diária(s): 05 e ½ (cinco e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689379
Portaria Nº 723/2021

objetivo: ParTiciPar dE rEUNiÃo JUNTo ao dEPEN.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GaBiNETE
destino: BraSÍlia/df
Servidor (es): 57216981 – LARISSA BELTRÃO REZENDE – DIRETORA.
Período: 24 a 26/05/2021 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689382
Portaria Nº 1543/2021

objetivo: rEaliZar coBErTUra daS oPEraÇÕES VErÃo ProTEGido da 
SEaP
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/NcS
destino: SaliNoPoliS/Pa
Servidor (es): 5402916 – VANESSA CARDOSO JOHANNA VAN ROOIJEN – 
COORDENADORA; 54181528 – CLEBER ALVES DE SOUZA - MOTORISTA.
Período: 07/07/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689353

Portaria Nº 1513/2021
objetivo: rEaliZar MaNUTENÇÃo doS ProTocoloS dE SEGUraNÇa EM 
UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: daP/crPP V
destino: TUcUrUÍ/Pa
Servidor (es): 5909879 – JÂNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA – AGP; 
5950017 – RAFAEL BRUNO RODRIGUES; 5923828 – FÁBIO MONTEI-
RO SEIXAS – AGP; 5949916 – VICENTE DE PAULA SILVA MAUES – AGP; 
54188195 – KLINCIO VANRO FERREIRA ALMEIDA – AGP; 54186668 – 
GlEidSoN carValHo liSBoa - aGP.
Período: 28/06 a 27/07/2021 - diária(s): 29 e ½ (vinte e nove e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689341
Portaria Nº 1549/2021

objetivo: realizar acompanhamento da instalção de centrais de ar em uni-
dadeS penaiS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GSG
destino: caPaNEMa, BraGaNÇa E ToMÉ-aÇÚ/Pa
Servidor (es): 54193741 – IRISVALDO DA SILVA NONATO – GERENTE; 
2839106 – JOSÉ DE RIBAMAR COSTA - MOTORISTA.
Período: 06 a 09/07/2021 - diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689360
Portaria Nº 1547/2021

objetivo: realizar MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa da ESTaÇÃo 
dE TraTaMENTo dE ESGoTo EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cEar
destino: aBaETETUBa/Pa
Servidor (es): 5919102 – JOSIANE COUTINHO MATHEWS – ENG. SANITÁ-
RIA; 57217179 – PLATÃO DA SILVA SANTOS - AGP.
Período: 05/07/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689362
Portaria Nº 1457/2021

objetivo: rEaliZar coNdUÇÃo dE VTr Para Troca.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/cTraNS
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 57225351 – CLEITON NUNES DO NASCIMENTO – MOTO-
riSTa.
Período: 17 a 18/02/2021 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689364
Portaria Nº 1556/2021

objetivo: rEaliZar cUMPriMENTo dE ordEM dE MiSSÃo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: SaliNoPoliS/Pa
Servidor (es): 5959239 – ALEX PAES RAYOL FRIAS – AGP; 5954045 – AN-
DRÉ LUIS PIRES – DIRETOR; 5889826 – CLEIDSON POMPEU RODRIGUES – 
AGP; 5923293 – GLAUBER FERNANDO MAIA DOMINGUES – AGP; 5950077 
– LEANDRO MOREIRA DE ARAÚJO – AGP; 5891275 – MICHEL CUNHA FUR-
TADO – 5891275 – AGP; 5902039 – RICHARD NIXON RAIOL LEÃO – AGP; 
5950012 – RAIMUNDO LAURINDO SANTANA – AGP; 57261071 – RODOLFO 
RIBEIRO DE AZEVEDO – AGP; 5950168 – THIAGO ROBERTO AZEVEDO 
DE ALBUQUERQUE – AGP; 5917103 – WELLINGTON SILVA COSTA – AGP; 
5949930 – WANICI CORREA DOS ANJOS BACHA – AGP; 57210776 – JOSÉ 
aNcHiETa doS SaNToS BraGa - MoToriSTa.
Período: 07 a 11/07/2021 - diária(s): 04 e ½ (quatro e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689369

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 1966/21-dGP.seaP, de 06/08/21

iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar 
de 15/07/2021, as férias do servidor lEoNE aZEVEdo GaMa da rocHa, 
matrícula nº 57176663, concedidas através da PorTaria Nº 875/21-dGP.
SEaP, de 02/06/2021, publicada no doE nº 34.609, de 11/06/2021.
o período remanescente terá início a partir de 20/12/21 a 15/01/22.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689444

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de coNFissÃo de dÍVida
Processo: 2021/761808
favorecido: M.W.S EVENToS E BUffET EirEli - EPP
data da assinatura: 06/08/2021.
objeto: 1.1  o presente TErMo dE aJUSTE dE coNTaS E rEcoNHEciMEN-
To dE dÍVida, tem por objeto a liquidação do valor devido pela SEcrETa-
ria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP, bem como, 
o reconhecimento da dívida relativa a Prestação de Serviço de alimentação 
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Preparada para as Unidades Prisionais, nos meses de abril e junho/2021 
(1 a 15)
Valor: r$ 3.040.965,20 (três milhões, quarenta mil, novecentos e sessenta 
e cinco reais e vinte centavos)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689509
Portaria N°1976/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 06 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 156/2021- GaB/SEaP/Pa de 18/02/2021, 
publicada no doE n° 34.587 de 18/05/2021, irlaNdia criSTiNa 
BATISTA MOURA MENDES, matrícula n° 5954014, da Função Gratificada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de 
reeducação feminino de Marabá - crfM, a contar de 02 de agosto de 
2021.
dESiGNar KErSia doS rEiS da SilVa, matrícula n° 5954046, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 03 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689541
Portaria N°1967/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 06 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N°586/2020- GaB/SEaP/Pa de 10/07/2020, 
publicada no doE n° 34.281 de 15/07/2020, daNilo PiMENTa dE MElo, 
matrícula 5933846, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação Masculino de 
Vitória do Xingu - CRMV, em virtude de transferência, a contar de 18 de 
julho de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689523
Portaria N°1968/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 06 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N°547/2019- GaB/SUSiPE/Pa de 24/05/2019, 
publicada no doE n° 34.891 de 07/06/2019, JaNilSoN roNaldo MaciEl 
DA COSTA, matrícula funcional n° 57210043, da Função Gratificada de 
Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - 
GSTP, com lotação no Centro de Recuperação Regional de Salinópolis - 
crrSal, a contar de 03 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689527
Portaria N°1969/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 06 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N°576/2020- GaB/SEaP/Pa de 30/06/2020, 
publicada no doE n° 34.270 de 02/07/2020, cElSo NEPoMUcENo da 
CUNHA, matrícula funcional n° 54193732, da Função Gratificada de 
Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - 
GSTP, com lotação na central de Triagem da cremação - cTc, a contar de 
03 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689528
Portaria N°1970/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 06 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 446/2021- GaB/SEaP/Pa de 30/04/2021, 
publicada no doE n° 34.587 de 18/05/2021, adailToN da coSTa PiNTo, 
matrícula n° 5943288, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação centro de recuperação regional de 
castanhal - crrcaST, a contar de 09 de abril de 2021.
dESiGNar JEffErSoN MarQUES da SilVa, matrícula n° 5947051, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 10 de abril de 
2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689530
Portaria N°1971/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 06 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 233/2021- GaB/SEaP/Pa de 15/03/2021, 
publicada no doE n° 34.527 de 22/03/2021, EdilSoN corrEa liMa, 
matrícula n° 5814677, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação centro de recuperação do coqueiro - 
crc, a contar de 31 de julho de 2021.
dESiGNar PEdro PaUlo rodriGUES dE SoUZa, matrícula n° 57210538, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de agosto 
de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689531
Portaria N°1972/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 06 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 412/2020- GaB/SEaP/Pa de 19/05/2020, 
publicada no doE n° 34.235 de 28/05/2020, SaUlo BarBoSa dE SoUSa, 
matrícula n° 5950131, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação na cadeia Pública de Parauapebas - cPP, 
a contar de 30 de julho de 2021.
dESiGNar MaXWEll aNdErSoN carloS SaNToS, matrícula n° 
57221645, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 
31 de julho de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689533

Portaria N°1973/2021-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 06 de aGosto de 2021.

EXclUir da PorTaria N° 268/2018- GaB/SUSiPE/Pa de 19/03/2018, 
publicada no doE n° 33.582 de 21/03/2018, SaBiNo PiMENTEl E SilVa, 
matrícula n° 5760054, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no Presídio Estadual Metropolitano II – 
PEM ii, a contar de 31 de julho de 2021.
dESiGNar iGor PEdroSa araÚJo, matrícula n° 5949826, para exercer a 
referida função na unidade penal, a contar de 01 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689534
Portaria N°1974/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 06 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 356/2021- GaB/SEaP/Pa de 09/04/2021, 
publicada no doE n° 34.574 de 06/05/2021, PaUlo SÉrGio alVES ViaNa, 
matrícula n° 57203120, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com lotação no 
Presídio Estadual Metropolitano II – PEM II, a contar de 31 de julho de 
2021.
dESiGNar SaBiNo PiMENTEl E SilVa, matrícula n° 5760054, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 689536

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 009/2021
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pela Excelentís-
sima Senhora Secretária de Estado de cultura, UrSUla Vidal SaNTiaGo 
dE MENdoNÇa, no uso de suas atribuições legais, rESolVE autorizar a 
contratação, mediante diSPENSa dE liciTaÇÃo, com fundamento no art. 
24, iV, da lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor de 
r$ 19.521,60 (dezenove mil e quinhentos e vinte e um reais e sessenta 
centavos) de MERGULHÃO & NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CNPJ 
n° 28.809.866/0001-67, para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de água mineral em galões de 20 (vinte) litros, conforme 
processo administrativo 2021/846582.
Belém, 06 de agosto de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 689586

.

.

oUtras MatÉrias
.

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 – JULHO

Nome linguagem Escopo

1.  alba Maria do Socorro lopes de Matos Brivari Musica

apresentações de música, teatro, 
dança ou circo; arte de rua ou espaços 
alternativos; infantil, juvenil ou adulta; 

de companhias, grupos,
coletivos, da região metropolitana de 
Belém, que integrem programação
culturais em Belém, com produção 
autoral, com temáticas ou gêneros

Específicos e que tenham até (três) 3 
artistas em cena.

2.  BrUNo JorGE BarBoSa dE oliVEira
Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, 
Educativas e culturais, organizadas 

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. Profissional com trabalho de 

qualidade e relevância, para integrar a 
programação dos eventos. a experiên-

cia profissional pode ser
comprovada com currículo vitae e/ou 

portfólio de trabalhos anteriores.
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3.  criSTiaNE PErEira dE oliVEira
Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, 
Educativas e culturais, organizadas 

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. Profissional com trabalho de 

qualidade e relevância, para integrar a 
programação dos eventos. a experiên-

cia profissional pode ser
comprovada com currículo vitae e/ou 

portfólio de trabalhos anteriores.

4.  dilErMaNo HUGo alVES fErrEira
Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, 
Educativas e culturais, organizadas 

metodologicamen-te 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. Profissional com trabalho de 

qualidade e relevância, para integrar a 
programação dos eventos. a experiên-

cia profissional pode ser
comprovada com currículo vitae e/ou 

portfólio de trabalhos anteriores.

 Grupos culturais 
tradicionais

apresentações de grupos culturais; 
infantil, juvenil ou adulta; de compa-

nhias, grupos, coletivos, com produção 
autoral, com temáticas ou gêneros 

específi cos, com qualquer número de 
brincantes em cena.

 

Espetáculos artísticos 
com

7 ou mais artistas 
em cena

apresentações de música, teatro, 
dança ou circo; arte de rua ou espaços 
alterna-tivos; infantil, juvenil ou adul-
ta; de companhias, grupos, coletivos, 
da região metropolita-na de Belém, 
que integrem programação culturais 

em Belém, com produção autoral, com 
temáticas ou gêneros especí-ficos e 

que tenham acima de 7 (sete) artistas 
em cena.

 produtor

Profi ssional responsável pelo desen-
volvimento de atividade, planeja-

mento, incluindo logística e infraestru-
tura, administração dos recursos,

apresentação de prestadores de servi-
ços especializados. Está envolvido

no projeto desde a concepção até a 
sua fi nalização. É quem inicia,

coordena, supervisiona, controla, 
coordena a

realização e gerência mão de obra 
contratada.

5.  fraNcilENE dE liMa frEirE
Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, 
Educativas e culturais, organizadas 

metodologicamente como Oficinas ou 
cursos de curta duração, realizadas 
por profissio-nais 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. Profissional com trabalho de 

qualidade e relevância, para integrar a 
programação dos eventos. a experiên-

cia profissional pode ser
comprovada com currículo vitae e/ou 

portfólio de trabalhos anteriores.

6.  MarÍlia carla araÚJo da SilVa cerimonialista

Profissional responsável pela organi-
zação de evento: cerimônias oficiais 
ou de público-privado. compete ao 
cerimonialista, organização todo o 
roteiro da cerimônia oficial ou não, 
onde estabelece todos os passos,

cronometricamente calcula-dos, com 
diversos tipos de

eventos, organizando a chegada, 
movimentação e atos da autoridade 

ou empresário durante a realização da 
cerimônia, tendo amplo conhecimento 

em formação de mesa, ordem de 
precedência, colocação de bandeiras, 
regras de cerimonial e protocolo, além 
de aplicar a etiqueta de cada cultura 

nas cerimônias.

7.  Maxinildo Soares do Nascimento
Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, 
Educativas e culturais, organizadas 

metodologicamente como Oficinas ou 
cursos de curta duração, realizadas 
por profissio-nais 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. Profissional com trabalho de 

qualidade e relevância, para integrar a 
programação dos eventos. a experiên-

cia profissional pode ser
comprovada com currículo vitae e/ou 

portfólio de trabalhos anteriores.

8.  rEGiNaldo da SilVa SaNToS debatedor(a)

Serviço de Profi ssional em Debates 
ou Mesas redondas, organizadas pela 
SEcUlT, a partir de interesses relacio-
nados às ações fi nalísticas institucio-
nais, 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 rele-
vância, considerando sua linha de

trabalho ou de pesquisa.

9.  rafaEl TadEU doS SaNToS liMa Musica

apresentações de música, teatro, 
dança ou circo; arte de rua ou espaços 
alternativos; infantil, juvenil ou adulta; 

de companhias, grupos,
coletivos, da região metropolitana de 
Belém, que integrem programação
culturais em Belém, com produção 
autoral, com temáticas ou gêneros

Específicos e que tenham até (três) 3 
artistas em cena.

10.  raiMUNdo JaMil da coNcEiÇÃo rEBElo
Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, 
Educativas e culturais, organizadas 

metodologicamen-te 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. Profissional com trabalho de 

qualidade e relevância, para integrar a 
programação dos eventos. a experiên-

cia profissional pode ser
comprovada com currículo vitae e/ou 

portfólio de trabalhos anteriores.

 Grupos culturais 
tradicionais

apresentações de grupos culturais; 
infantil, juvenil ou adulta; de compa-

nhias, grupos, coletivos, com produção 
autoral, com temáticas ou gêneros 

específi cos, com qualquer número de 
brincantes em cena.

 

Espetáculos artísticos 
com

7 ou mais artistas 
em cena

apresentações de música, teatro, 
dança ou circo; arte de rua ou espaços 
alterna-tivos; infantil, juvenil ou adul-
ta; de companhias, grupos, coletivos, 
da região metropolita-na de Belém, 
que integrem programação culturais 

em Belém, com produção autoral, com 
temáticas ou gêneros especí-ficos e 

que tenham acima de 7 (sete) artistas 
em cena.
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 produtor

Profi ssional responsável pelo desen-
volvimento de atividade, planeja-

mento, incluindo logística e infraestru-
tura, administração dos recursos,

apresentação de prestadores de servi-
ços especializados. Está envolvido

no projeto desde a concepção até a 
sua fi nalização. É quem inicia,

coordena, supervisiona, controla, 
coordena a

realização e gerência mão de obra 
contratada.

Protocolo: 689505

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 615 de 06 de aGosto 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 
2021/792565
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MaGia do 
SoM”, referente à iN 238/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor Maria de 
fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente administrativo, 
Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o servidor Marcelo 
dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124 cargo: Tec. Gestão cultura, 
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: 689339
Portaria Nº 609 de 05 de aGosto 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 
2021/518568
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 380/2021, 
com a empresa l f M MaNUTENÇÃo E rEParaÇÃo dE MáQUiNaS lTda, 
que tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS GráficoS diVErSoS, PElo PraZo dE 
12 (doZE) MESES, dE acordo coM a dEMaNda da fcP/GalEria THEo-
doro BraGa E GalEria BENEdiTo NUNES, que tem como fiscal Titular a 
servidora EliaNE carValHo MoUra, matrícula nº 57193502, cargo: Téc-
nica em Gestão cultural  , Setor/local de Trabalho: GTB/GBN e como fiscal 
Substituto a servidora faBiola SoUZa NoVa BriTTo fEio, matrícula nº 
6402917/1, cargo: Gerente, Setor/local de Trabalho: GTB/GBN
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 689405

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 606 - cGP/FcP de 05 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;

coNSidEraNdo ainda os termos dos Processos: 2021/737746.
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde à servidora na tabela 
abaixo:

diaS PEriodo NoME MaTricUla carGo laUdo

15 05/07 a 19/07/2021 PaTricia dE faTiMa doS 
SaNToS fErrEira 57203413/ 1 aSSiSTENTE adMiNiS-

TraTiVo 78015

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 689220

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 380/2021
Pae: 2020/518568

Referente: PE nº 011/2021 – FCP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS GráficoS diVErSoS, PElo PraZo dE 12 (doZE) MESES, 
dE acordo coM a dEMaNda da fcP/GalEria THEodoro BraGa E Ga-
lEria BENEdiTo NUNES
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato
Valor Total: r$ 9.579,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8843.0000; 
Plano interno: 103.000.8843c; Elemento de despesa: 339039; fonte: 
0101
Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ – FCP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: l f M MaNUTENÇÃo E rEParaÇÃo dE MaQUiNaS lTda, com 
sede na Rua José Marques, nº 97, Bairro Novo Benfica, CEP: 68.795-000, 
Município de Benevides/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 41.301.446/0001-
33, neste ato representada por seus representantes legais a Sra. Mayara 
daiane Brito Brasil, portadora do rG nº 6430417 3º Via Pc/Pa e inscrita 
no cPf/Mf nº 014.915.912-93 e o Sr. Samuel felipe Silva Brito, portador 
do rG nº 8176284 3º Via Pc/Pa e inscrito no cPf/Mf nº 045.216.772-82
data de assinatura: 06/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 689404

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 238/2021
Pae: 2021/792656

objeto: ProJETo “MaGia do SoM”, no qual os artistas: adSoN Para-
NHoS, laYNNa BElliNE, KariNa BriTo, cHiQUiNHo do acordEoN E 
BENiGNa SaMSElSKi E BaNda, JarBaS liMa, rafaEl SaNcHES, BaNda 
THE BrEGaS, BaNda Balada MiX, BaNda o BEiJo dEla, BaNda aÇaÍ 
PiMENTa, aNNY loPES, BaNda aÇaÍ laTiNo, se apresentarão em formato 
digital – LIVE e gravações de vídeos em 16/08/2021, das 9h às 20h no 
Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 347/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
21dEMP00321; fonte recurso: 0301; 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: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 06/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

 terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 238/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 238/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 06/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 689343
Portaria Nº 616 de 06 de aGosto 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 Estadual, 
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publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/854010
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral VirTUal EdiÇÃo aNaNidEUa”, referente à iN 239/2021 - 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: dic, 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: 689661
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 239/2021

PaE: 2021/854010
objeto: ProJETo “BaZNEiro cUlTUral VirTUal EdiÇÃo aNaNiNdEUa”, 
no qual os artistas: SaMY loUriNHo, cHYco SallES, lUcaS liMa, 
BaNda PÉrola NEGra, TEddY MarKS, HUGo SaNToS, BaNda THE 
Moro, HENriQUE E GaBriEl, BaNda laMaZoN, THiaGo roBSoN, 
GEMillY, GrUPo o PEQUENo PriNciPE E a lENda da ESPada dE PraTa, 
GrUPo flor da aMaZoNia E GrUPo BalÉ folclÓrico da aMaZoNia, 
que se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações de vídeos em 
10/08/2021, de 09hs às 22hs, no Município de aNaNiNdEUa/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 348/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8821; Plano interno: 
103.000.8421c; fonte recurso: 0301 e 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: ParáSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 06/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 239/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 239/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores 
modificações.
Data de Ratificação: 06/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 689662
terMo de disPeNsa e ratiFicaÇÃo de LicitaÇÃo 

Nº 010/2021
Pae: 2021/723183

objeto: aQUiSiÇÃo dE licENciaMENTo Para a EXiBiÇÃo dE 02 (doiS) 
filMES
favorecido: MaraHU filMES, inscrita no cNPJ nº 22.446.460/0001-80
Valor individual: r$ 1.000,00 (mil reais)
Valor Total: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
fundamento legal: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, 
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, e na IN 001/2012 – SEAD/DGL e 
considerando o valor da contratação, conforme o Parecer Jurídico 327/2021 
ProJUr/fcP
disponibilidade orçamentária: Programa de atividade: 8843; Plano 
interno: 103.000.8843c; fonte de recurso: 0101; Natureza de despesa:  
3390339; ação: 2231256
data de assinatura: 06/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 689664

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão do coordenador do procedimento, HoMoloGa 
a cotação Eletrônica nº 08/2021/fcG, Processo nº 2021/227100, a qual 
teve como objeto “aquisição de barreiras de proteção em acrílico”, e o 
seguinte resultado:
item 1 - Barreiras de proteção em acrílico (20 unidades): Matheus cam-
pos da costa, cNPJ 37.805.703/0001-05, valor total r$ 7.200,00.

Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em web.
banparanet.com.br/cotação, e http/www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 05 de agosto de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 689246

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°. 084/2021 –FcG de 06.08.2021
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Servidor: RAFAEL VALLE MARANHÃO – Auxiliar Operacional - IF: nº. 
5906323/1
Exercício financeiro: 2021
Programa de Trabalho: 47201 13 122 1297
Vl: 1.000, 00; Nd: 339030; aT: 8338; fT: 0101
Vl: 1.200, 00; Nd: 339039; aT: 8338; fT: 0101
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias após o término do perí-
odo de aplicação.
autorização: Processo nº. 2021/857752
Ordenador: Maria da Glória Boulhosa Caputo – Superintendente da FCG

Protocolo: 689513
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

diÁria

Portaria Nº 557 de 05 aGosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/851709/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 3½ (três diárias e meia), que se des-
locará para os municípios de Parauapebas e canaã dos carajás no período 
de 05 a 08 de agosto de 2021, para cobertura de pauta jornalística do 
Governo do Estado do Pará.
NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
MaTrÍcUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 556 de 04 aGosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/844774/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 4½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de Parauapebas e canaã dos carajás no perí-
odo de 04 a 08 de agosto de 2021, para cobertura de pauta jornalística do 
Governo do Estado do Pará.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 559 de 05 aGosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/854515/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de capitão Poço no dia 09 de agosto de 2021, para cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 558 de 05 aGosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/854596/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de capitão Poço no dia 09 de agosto de 2021, para cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MaTrÍcUla: 5110879
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
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Portaria Nº 553 de 06 aGosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/856400/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de capitão Poço no dia 09 de agosto de 2021, para conduzir a 
equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Wanderil do rosário de Souza
MaTrÍcUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 689606
Portaria Nº 555 de 04 aGosto de 2021.

orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/844655/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 4½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de Parauapebas e canaã dos carajás no perí-
odo de 04 a 08 de agosto de 2021, para cobertura de pauta jornalística do 
Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 689613

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo
coNtrato Nº 079/2019

ProcESSo Nº 2019/634797
objeto: o presente termo tem por objeto a rescisão do contrato nº 
079/2019, o qual referente à locação de veículo automotor, sem motorista, 
em caráter permanente, em regime mensalista com quilometragem livre. 
o referido contrato possui o 01 (um) Termo aditivo de prorrogação de 
vigência de 01 de janeiro de 2021 a 01 de janeiro de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará n. 34.338 de 27/10/2020.
Justificativa: art. 79, II §1º da Lei n° 8.666/93.
data da rescisão: 31 de julho de 2021.
contratada: lUiZ ViaNa TraNSPorTE lTda
cNPJ: 07.590.934/0001-70
Endereço: Rua Cristiano Moreira Sales, n° 42 – bairro Estoril,
cEP 30.494-360 Belo Horizonte, /MG
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa.

Protocolo: 689126

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.° 248/2021, de 06 de aGosto de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
CONSIDERANDO os termos do Memorando n.º 06/2020 – DAF/FUNTELPA 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2021/847162, de 04/08/2021.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor EBErSoN rodriGUES 
dE aSSiS, ocupante do cargo de assistente administrativo, matrícula 
54196977/6, no valor de r$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), obedecen-
do a seguinte classificação orçamentária:

Programa de Trabalho 8338  

Elemento de despesa 339030 1.500,00

Elemento de despesa 339039 -
fonte de recurso 101 -

ação 231.451 Manutenção de Órgãos Públicos – Su-
primento de fundos (cT) e diversos

ii - determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação do Suprimento 
de fundos conforme decreto 1180, de 12 de agosto de 2008 que tem como 
objetivo de atender despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vul-
to, que exijam pronto pagamento em espécie, como também determina 
prazo para prestação de contas.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 689454
Portaria Nº 242/2021 de 05 de aGosto de 2021.

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
CONSIDERANDO os termos do Memorando n.º 69/2021 – DTEC/FUNTELPA 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2021/841036, de 03/08/2021.
r E S o l V E:
i. - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão de 
aSSiSTENTE i, no valor de r$ 700,00 (setecentos reais), obedecendo a 
seguinte classificação orçamentária:

categoria de
Gasto

Elemento de 
despesa

fonte do 
recurso Valor por elemento Valor total ação

SERVIÇOS – PESSOA 
fÍSica

 

339036
 0101 700,00

 700,00

232.279
Manutenção das rTV´S da 
funtelpa no Município de 

Bagre.

ii - determinar o período 09 a 15/08/2021 dias para aplicação do Su-
primento de fundos, na(s) localidade(s) de São Sebastião da Boa Vista, 
conforme decreto 1180, de 12 de agosto de 2008 que tem como objetivo 
de atender despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vulto, que 
exijam pronto pagamento em espécie. Estabelecendo o prazo de 15 (quin-
ze) dias consecutivos, para a realização da prestação de contas, a contar 
do retorno do servidor a funtelpa (sede).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 689288

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 250/2021, de 06 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 37/2021 da cooTV/fUN-
TElPa, de 03/08/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2021/843779, de 04/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor lUiZ carloS dE SoUZa MEN-
dES, matrícula n.º 7005849/1, ocupante do cargo de aUX.oP.UN.PorT. 
EXTErNo, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de cas-
tanhal, no período de 15/08/2021, com o objetivo de realizar transmissão
do campeonato Brasileiro série d, jogo castahal Pa x GaS rr.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente
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aSSiNado ElETroNicaMENTE PElo USUário: Hilbert Hil carreira do 
Nascimento (lei 11.419/2006)
EM 06/08/2021 11:27 (Hora local) - aut. assinatura: Ba7B9c6c91093d04.
af8a7E5731E141d7.496aEEBE3B9E25a6.3E6794927E6B03B6
Nº do Protocolo: 2021/843779 anexo/Sequencial: 6
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.
gov.br/validacao-p

Protocolo: 689380
Portaria Nº 251/2021, de 06 de aGosto de 2021

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 39/2021 da – COOTV/FUN-
TElPa, de 03/08/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/843760, 
de 04/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor lUciaNo aTaidE MoUrao, 
ocupante do cargo de aux.op.Un.Port.Externo, matrícula funcional nº 
5140714/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de cas-
tanhal, no período de 15/08/2021, com o objetivo de realizar transmissão
do campeonato Brasileiro série d, jogo castahal Pa x GaS rr.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 689373
Portaria Nº 249/2021, de 6 de aGosto de 2021

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 38/2021 da – COOTV/FUN-
TElPa, de 03/08/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/843798, 
de 04/08/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 1/2 (meia) diária(s) ao servidor roNaldo lUiZ rodriGUES 
da SilVa, matrícula 5890289/1, ocupante do cargo de rEPorTEr ciNE-
MATOGRAFICO, para custear despesas com viagem ao município de Salinó-
polis, no dia 15/08/2021, com o objetivo de realizar serviços Transmissão 
do campeonato Brasileiro série d, jogo castanhal Pa x Gremio atletico 
Sampaio (GaS rr).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 689384
Portaria Nº 252/2021, de 06 de aGosto de 2021

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 12/2021 – COJOR/FUNTEL-
Pa, de 04/08/2021, de solicitação de diárias contidos nos autos do Proces-
so nº 2021/845234, de 04/08/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor dioGo PUGET dE frEiTaS, ma-
trícula n.º 57206220/4, ocupante do cargo em comissão de assistente ii,
para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de castanhal, no 
período de 15/08/2021, com o objetivo de realizar a cobertura da trans-
missão ao vivo do jogo caSTaNHal x GaS no Munincípio de castanhal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 689385
Portaria Nº 244/2021, de 05 de aGosto de 2021

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 68/2021 - dTEc/fUNTElPa,
de 03/08/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/840747, de 
03/08/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 6 e ½ (seis e meia) diária(s) ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão de
aSSiSTENTE i, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 

SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, no período de 09/08/2021 a 15/08/2021, 
com o objetivo de realizar retirada das antenas da torre da oi que foi 
solicitada e retirada do cabo de transmissão 7/8”, retirada da parábola do 
terreno da oi e construção da base da parábola em novo local e Montagem 
do sistema irradiante na torre da prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, 
e montagem da parte elétrica na nova estação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 689284
Portaria Nº 246/2021, de 05 de aGosto de 2021

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
CONSIDERANDO os termos do Memorando n.º 65/2021 – DTEC/FUNTEL-
Pa, de 03/08/2021, contido nos autos do Processo n.º 2021/840596, de
03/08/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 6 e ½ (seis e meia) diária(s), ao servidor JoÃo BaTiSTa flE-
Xa dE MElo, ocupante do cargo de TEc.EST.rEPET.rETr.dE TV, matrícula
n.º 3179974/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, no período de 09/08/2021 a 15/08/2021, 
com o objetivo de realizar retirada das antenas da torre da oi que foi 
solicitada e retirada do cabo de transmissão 7/8”, retirada da parábola do 
terreno da oi e construção da base da parábola em novo local e Montagem 
do sistema irradiante na torre da prefeitura de São Sebastião de Boa Vista, 
e montagem da parte elétrica na nova estação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 689285
Portaria Nº 243/2021, de 05 de aGosto de 2021

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 66/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 03/08/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/840642, de 
03/08/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 6 e ½ (seis e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE SoUZa 
corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula funcional nº 
3180450/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de São
Sebastião da Boa Vista, no período de 09 a 15/08/2021, com o objetivo de
retirada das antenas da torre da oi que foi solicitada e retirado do cabo de
transmissão ⅞”, retirada da parabólica do terreno da OI, e construção da 
base da parabólica em novo local e montagem do sistema irradiante na 
torre da prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, e montagem da parte 
elétrica na nova estação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 689298
Portaria Nº 247/2021, de 05 de aGosto de 2021

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 67/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 03/08/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/840708, de
03/08/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 6 e ½ (seis e meia) diária(s), ao servidor carloS alBErTo 
loBo da SilVa, ocupante do cargo de TEc.EST.rEPET.rETr. dE TV, matrí-
cula funcional nº 3181057/2, para custear despesas com viagem ao(s) Mu-
nicípio(s) de São Sebastião da Boa Vista, no período de 09 a 15/08/2021, 
com o objetivo de retirada das antenas da torre da oi que foi solicitada 
e retirado do cabo de transmissão ⅞”, retirada da parabólica do terreno 
da OI, e construção da base da parabólica em novo local e montagem do 
sistema irradiante na torre da prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, e 
montagem da parte elétrica na nova estação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 689294
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desiGNar
Portaria Nº6939/2021 de 06/08/2021
conforme processo de nº793704/2021
designar WErlEN ElcioNE PiNHEiro dE oliVEira, matricula 
nº57214114/1, Professor classe i, para responder interinamente pela fun-
ção de diretor i (GEd-3) da EEEf dr armando correa, no municipio de 
Santa Maria do Pará, a contar de 16/08/2021.
Portaria Nº.: 6721/2021 de 29/07/2021
de acordo com o processo Nº 747498/2021
designar laErcio riBEiro aNEQUiNo, Matrícula nº 5193354/2, Profes-
sor, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM antonio candido Machado/sede/Terra Santa, a contar de 02/08/2021.
Portaria Nº.: 6806/2021 de 03/08/2021
de acordo com o processo nº 698579/2021
designar GlEYSoN dE JESUS NaSciMENTo da coSTa, Matrícula nº 
57191303/3, Tecnico em Gestão Publica, para responder pela coordena-
doria de recursos administrativos, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 02/08/2021 a 31/08/2021.
Portaria Nº.: 6798/2021 de 03/08/2021
de acordo com o processo nº 566743/2021
designar fraNcYaNE da SilVa MoNTEiro, Matrícula nº 5902042/1, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da 
EEEfM do outeiro/icoaraci/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 01/07/2021 a 14/08/2021.
Portaria Nº.: 6799/2021 de 03/08/2021
de acordo com o processo nº 585327/2021
designar MarlUcia foro laGoia dE SoUSa, Matrícula nº 5755867/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM rui Paranatinga Barata/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 26/07/2021 a 31/08/2021.
Portaria Nº.: 6800/2021 de 03/08/2021
de acordo com o processo nº 271738/2021
designar daNiElE do Socorro rEiS caldaS SalES, Matrícula nº 
57208760/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEf fonte Viva/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 01/07/2021 a 14/08/2021.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria de nº6998/2021 de 06/08/2021
conforme processo de nº793704/2021
dispensar EliZaBETH BorGES da SilVa, matricula nº5271088/2, Profes-
sor classe ii, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf dr armando correa, 
no municipio de Santa Maria do Pará, a contar de 16/08/2021
LiceNÇa Para atiVidade PoLitica
Portaria Nº.: 6919/2021 de 05/08/2021
conceder  licença para atividade Politica, ao servidor MarcoS cESar 
BarBoSa E SilVa, matricula Nº 57203403/1, Professor, lotado nesta Se-
cretaria, a fim de exercer Mandato de Prefeito/São francisco do Pará, no 
periodo de 01/01/2021 a 31/12/2024, fazendo opção pela remuneração 
do cargo Eletivo de Prefeito. 
caNceLar a LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.: 6925/2021 de 05/08/2021
cancelar, a contar de 02/08/2021, a licença para Tratar de interesse Par-
ticular, concedida através da PorTaria Nº 976/2021 de 01/03/2021, do 
servidor EdSoN fErrEira fErrEira, matricula Nº 5896323/1, Servente, 
lotado na EE Dr Miguel de Santa Brigida/Salinópolis. 
Portaria Nº.: 4876/2021 de 05/08/2021
cancelar, na PorTaria Nº 004976/2021 dE 17/06/2021, que concedeu 
(60) dias de licença Especial, em relação ao periodo de 07/08/2021 a 
05/09/2021 (30) dias, referente ao trienio de 22/04/2003 a 21/04/2006, 
ao servidor Joao lUcio MaZZiNi da coSTa,  matricula Nº 32751/2, Pro-
fessor, lotado na divisão de legislação e Enquadramento/Nesta Secretaria, 
ficando o mesmo para gozo posterior.. 
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 6805/2021 de 03/08/2021
Nome:criSTiaNa da SilVa PErEira 
Matrícula:57231521/1 cargo:Professor 
Lotação:Centro ED de Jovens Adult Profª Tereza Donato Arau/Maraba  
Período:01/08/21 a 29/09/21
Triênios:30/06/10 a 29/06/13
Portaria Nº. 6903/2021 de 03/08/2021
Nome: olaVo TEiXEira alVES NETo
Matrícula:5809282/2 cargo:Professor 
Lotação:EEEM Profª Odila de Souza/Altamira  
Período:29/06/21 a 27/08/21
Triênios:14/09/09 a 13/09/12
Portaria Nº. 6781/2021 de 03/08/2021
Nome: rEGia VaNia GUilliod faGUrY
Matrícula:5712580/2 cargo:Professor 

lotação:EE Marechal cordeiro de farias/Belém  
Período:29/10/21 a 27/11/21
Triênios:14/10/10 a 13/10/13
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 6931/2021 de 05/08/2021
Nome:dElciENE loUrEiro corrEa
Matrícula:5946649/3 Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.: 6846/2021 de 04/08/2021
Nome:SoNia aParEcida fEiTEiro PorTUGal
Matrícula:6310010/2Período:02/08/21 a 15/09/21 Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6848/2021 de 04/08/2021
Nome:SoNia aParEcida fEiTEiro PorTUGal
Matrícula:6310010/2Período:16/09/21 a 30/10/21 Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6852/2021 de 04/08/2021
Nome:SoNia aParEcida fEiTEiro PorTUGal
Matrícula:6310010/2Período:31/10/21 a 29/11/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6819/2021 de 04/08/2021
Nome:GlEiciaNE BEZErra da SilVa
Matrícula:55587090/2Período:28/08/21 a 26/09/21 Exercício:2018
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6820/2021 de 04/08/2021
Nome:GlEiciaNE BEZErra da SilVa
Matrícula:55587090/2Período:27/09/21 a 10/11/21 Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6821/2021 de 04/08/2021
Nome:GlEiciaNE BEZErra da SilVa
Matrícula:55587090/2Período:11/11/21 a 25/12/21 Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6822/2021 de 04/08/2021
Nome:aNa caroliNa lEiTE NEVES
Matrícula:5906081/1Período:28/08/21 a 11/10/21 Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6823/2021 de 04/08/2021
Nome:aNa caroliNa lEiTE NEVES
Matrícula:5906081/1Período:12/10/21 a 25/11/21 Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6824/2021 de 04/08/2021
Nome:aNa caroliNa lEiTE NEVES
Matrícula:5906081/1Período:26/11/21 a 25/12/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6825/2021 de 04/08/2021
Nome:lidiaNE aNdradE SoUSa da SilVa
Matrícula:57209609/1Período:27/08/21 a 25/09/21 Exercício:2018
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6826/2021 de 04/08/2021
Nome:lidiaNE aNdradE SoUSa da SilVa
Matrícula:57209609/1Período:26/09/21 a 09/11/21 Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 6827/2021 de 04/08/2021
Nome:lidiaNE aNdradE SoUSa da SilVa
Matrícula:57209609/1Período:10/11/21 a 24/12/21 Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 4875/2021 de 05/03/2021
Nome:EdValdo SaNToS PErEira
Matrícula:55585861/1Período:02/08/21 a 15/09/21 Exercício:2013
Unidade:EE augusto Meira/’Belém
Portaria Nº.: 015/2021 de 21/01/2021
Nome:EdiNEia dE aGUiar PorTEla
Matrícula:57210897/1Período:01/03/21 a 30/03/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria Nº.: 130/2021 de 21/01/2021
Nome:GilBErTo lUiZ do SaNToS
Matrícula:54194109/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Waldemar lindermayr/Nova Progresso
Portaria Nº.: 848/2021 de 24/05/2021
Nome:EMilia rEiS do NaSciMENTo
Matrícula:5900137/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Jose Salles/castanhal
Portaria Nº.: 12/2021 de 03/08/2021
Nome:roSilENE TaVarES PirES
Matrícula:5679729/1Período:01/10 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE aureliana Monteiro/Ponta de Pedras
Portaria Nº.: 13/2021 de 03/08/2021
Nome:JoaQUiM riBEiro dE oliVEira
Matrícula:7060167/1Período:01/10 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE aureliana Monteiro/Ponta de Pedras
Portaria Nº.: 413/2021 de 04/08/2021
Nome:EVilaNGEla da SilVa liMa
Matrícula:5352444/3Período:01/10 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Geraldo Mendes de castro Veloso/Maraba
Portaria Nº.: 414/2021 de 04/08/2021
Nome:rEGiNaldo SoUZa diaS
Matrícula:5901727/1Período:01/10 a 14/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE abel figueiredo/São Joao do araguaia
Portaria Nº.: 419/2021 de 04/08/2021
Nome:aNGEla Maria oliVEira aSSUNÇÃo
Matrícula:57234485/1Período:01/10 a 14/11/21 Exercício:2020
Unidade:EE Macario dantas/São Geraldo do araguaia
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Portaria Nº.: 1122/2021 de 30/04/2021
Nome:JoSEaNE fErrEira GUiMaraES
Matrícula:5891936/1Período:02/08/21 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.: 1510/2021 de 10/05/2021
Nome:Maria dE NaZarE MoraES fErrEira
Matrícula:629219/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM São francisco Xavier/abaetetuba
Portaria Nº.: 1580/2021 de 14/05/2021
Nome:MYriaM da TriNdadE PaNToJa da coSTa
Matrícula:5900509/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria Nº.: 1129/2021 de 30/04/2021
Nome:MiGUEl caSTro cardoSo
Matrícula:598500/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.: 1177/2021 de 24/03/2021
Nome:rollYElSoN dE liMa SoUSa
Matrícula:5892081/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM cristo Trabalhador/abaetetuba
Portaria Nº.: 155/2021 de 21/06/2021
Nome:rEUZa Maria QUEiroZ BriTo
Matrícula:5948225/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM São francisco de assis/Tailandia
Portaria Nº.: 126/2021 de 07/06/2021
Nome:Sara alBUQUErQUE loPES
Matrícula:6307175/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE conego Batista campos sede vinc/Barcarena
Portaria Nº.: 128/2021 de 07/06/2021
Nome:lUiZ oTaVio alMEida dE carValHo
Matrícula:204617/4Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Dalila Afonso Cunha/Igarape Miri
errata
errata da Portaria nº.: 5675/2021 de 29/06/2021
Nome: NilMa dE SoUZa MEirEllES
onde se lê: Periodo:12/08/21 a 31/08/21(20) dias
Leia-se:Periodo:12/08/21 a 25/09/21 (45 ) dias
Publicada no Diário Oficial nº 34.631/21 de 08/07/21

Protocolo: 689663
Portaria de sUBst. Nº 1.170/2021-GaB/Pad.  
Belém, 06 de agosto de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2021-GaB/Pad de 
03/08/2021;
coNSidEraNdo  o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94 - rJU/
Pa.
r E S o l V E:
I – SUBSTITUIR a servidora TEREZINHA DO SOCORRO SARMANHO 
BaNdEira, Mat. nº 303860-1, designada pela Portaria nº 85/2018, de 
16/04/2018, publicada no doE nº 33.599 de 17/04/2018, pela servido-
ra SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, na qualidade de 
membro;
II – Revogam-se as disposições em contrário;
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.171/2021-GaB/Pad.  
Belém, 06 de agosto de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2021-NdE/SEdUc, de 
05/07/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 417/2017-GaB/Pad de 26/09/2017, 
publicada no doE n° 33.467 de 27/09/2017, prorrogado pela Portaria 
nº 13/2018-GaB/Pad de 03/01/2018, publicada no doE nº 33.539 de 
17/01/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208, da Lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.172/2021-GaB/Pad.  
Belém, 06 de agosto de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2021-NdE/SEdUc, de 
04/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 

instaurado nos termos da Portaria nº 296/2018-GaB/Pad de 06/11/2018, 
publicada no doE n° 33.736 de 08/11/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 101/2019-GaB/Pad de 08/04/2019, publicada no doE nº 33.847 de 
09/04/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208, da Lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.173/2021-GaB/Pad.  
Belém, 06 de agosto de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.128/2021-NdE/SEdUc, de 
04/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 427/2018-GaB/Pad de 30/11/2018, 
publicada no doE n° 33.753 de 05/12/2018, prorrogado pela Portaria nº 
1.137/2021-GaB/Pad de 27/07/2021, publicada no doE nº 34.655 de 
30/07/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208, da Lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.174/2021-GaB/Pad.  
Belém, 06 de agosto de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021-NdE/SEdUc, de 
03/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 85/2018-GaB/Pad de 16/04/2018, 
publicada no doE n° 33.599 de 17/04/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 275/2018-GaB/Pad de 31/10/2018, publicada no doE nº 33.732 de 
01/11/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208, da Lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.175/2021-GaB/siNd.  
Belém, 06 de agosto de 2021.
A OUVIDORA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO o Julgamento proferido com base no teor do Relatório Fi-
nal da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através da 
Portaria nº 48/2020-GaB/SiNd, de 11/12/2020, publicada no doE edição 
nº 34.434 de 14/12/2020.
r E S o l V E:
I – ARQUIVAR com fundamento no art. 201, I, da Lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta Secretaria de Estado de Educação;
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
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Portaria de redes. Nº 1.187/2021-GaB/siNd.  
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 09/2021-GaB/SiNd, de 
06/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 03/2020-GaB/SiNd de 18/02/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.131 de 02/03/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 12/2020-GaB/SiNd de 06/10/2020, publicada no doE, edição nº 
34.364 de 07/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.188/2021-GaB/siNd.  
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 10/2021-GaB/SiNd, de 
06/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 21/2020-GaB/SiNd de 11/08/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.308 de 12/08/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 21/2020-GaB/SiNd de 06/10/2020, publicada no doE, edição nº 
34.364 de 07/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.189/2021-GaB/siNd.  
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 10/2021-GaB/SiNd, de 
06/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 26/2020-GaB/SiNd de 12/08/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.310 de 13/08/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 27/2020-GaB/SiNd de 27/10/2020, publicada no doE, edição nº 
34.389 de 28/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.190/2021-GaB/siNd.  
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 09/2021-GaB/SiNd, de 
06/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 32/2020-GaB/SiNd de 17/08/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.320 de 21/08/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 30/2020-GaB/SiNd de 27/10/2020, publicada no doE, edição nº 
34.389 de 28/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 

Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.191/2021-GaB/siNd.  
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 07/2021-GaB/SiNd, de 
06/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 34/2020-GaB/SiNd de 19/08/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.318 de 20/08/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 32/2020-GaB/SiNd de 27/10/2020, publicada no doE, edição nº 
34.389 de 28/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.192/2021-GaB/siNd.  
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 07/2021-GaB/SiNd, de 
06/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 43/2020-GaB/SiNd de 23/09/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.356 de 25/09/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 35/2020-GaB/SiNd de 18/11/2020, publicada no doE, edição nº 
34.412 de 19/11/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 689482
Portaria torNar s/ eFeito Nº 1.176/2021-GaB/Pad 
Belém, 06 de agosto 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 850/2021-GaB/Pad de 17 de junho de 2021, 
publicada no doE, edição nº 34.614 de 18/06/2021;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/500103 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191 §§ 3º a 12, da lei nº 9.230, de 24 
de março de 2021;
r E S o l V E:
I – TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA DE Instauração do Processo Ad-
ministrativo disciplinar nº 850/2021-GaB/Pad de 17 de junho de 2021, 
publicada no doE, edição nº 34.614 de 18/06/2021;
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 1.177/2021-GaB/Pad. 
Belém, 06 de agosto 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 nº 
1233252/2018 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo  o Parecer nº 1242/2018 exarado pelo consultor Jurídico 
- aSJUr/SEdUc/Pa;
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;



76  diário oficial Nº 34.663 Segunda-feira, 09 DE AGOSTO DE 2021

r E S o l V E:
I – DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO em des-
favor do servidor M.f.T., matrícula nº 57222810-1, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, V, XVii c/c 
190, IV, X (1ª parte), XIII e XIX, da Lei 5.810/1994;
II – CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores KARINA DA ROCHA 
GÓES araÚJo, Mat. nº 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 
5786061-2 e KElToN MoNTEiro dE MENEZES, Mat. nº 57224108-1, 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, ainda, poderá reportar-se diretamente a Autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis 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 Nº1.178/2021-GaB/Pad. 
Belém, 06 de agosto 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 nº 
1324467/2019 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo  o Parecer nº 1126/2018 exarado pelo consultor Jurídico 
- aSJUr/SEdUc/Pa;
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 PROCESSO ADMINISTRATIVO em des-
favor da servidora i.f.M.a., matrícula nº 534706-1, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, V, XVii c/c 
190, IV, X (1ª parte), XIII e XIX, da Lei 5.810/1994;
II – CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores KARINA DA ROCHA 
GÓES araÚJo, Mat. nº 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 
5786061-2 e KElToN MoNTEiro dE MENEZES, Mat. nº 57224108-1, 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, ainda, poderá reportar-se diretamente a Autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis 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. Nº1.179/2021-GaB/Pad 
Belém, 06 de agosto 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 Manifestação exarada pela Procuradora do Estado - 
aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar ins-
taurado pela Portaria nº 263/2014-GaB/Pad, de 27/11/2014, publicado no 
doE edição nº 32.781 de 03/12/2014.
r E S o l V E:
I – ARQUIVAR com fundamento no art. 198, § 2º da Lei Estadual nº 
5.810/94, o processo supracitado, em vista das razões expostas pelo 
colegiado em questão, pelo cometimento de transgressão, de falta fun-
cional constante de abandono de cargo, em tese, imputada à servidora 
M.S.l.c.M., matrícula nº 57226772-1, tendo em vista a perda da pretensão 
punitiva da administração Pública em decorrência da prescrição;
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 de arQ. Nº 1.180/2021-GaB/Pad  
Belém, 06 de agosto 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 Manifestação exarada pela Procuradora do Estado - 
aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instau-
rado pela Portaria nº 79/2018-GaB/Pad, de 03/04/2018, publicado no doE 
edição nº 33.592 de 06/04/2018.
r E S o l V E:
I – ARQUIVAR com fundamento no art. 198, § 2º da Lei Estadual nº 
5.810/94, o processo supracitado, em vista das razões expostas pelo co-
legiado em questão, pelo cometimento de transgressão,  de falta funcional 

constante de abandono de cargo, em tese, imputada ao servidor J.E.P.B., 
matrícula nº 5841542-2, tendo em vista a perda da pretensão punitiva da 
administração Pública em decorrência da prescrição;
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 de redes. Nº1.181/2021-GaB/siNd. 
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 10/2021-GaB/SiNd, de 
06/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 26/2019-GaB/SiNd de 12/06/2019, 
publicada no doE, edição nº 33.897 de 17/06/2019, prorrogada pela Por-
taria nº 33/2019-GaB/SiNd de 26/08/2019, publicada no doE, edição nº 
33.962 de 27/08/2019;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.182/2021-GaB/siNd. 
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 10/2021-GaB/SiNd, de 
06/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 24/2020-GaB/SiNd de 11/08/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.308 de 12/08/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 25/2020-GaB/SiNd de 27/10/2020, publicada no doE, edição nº 
34.389 de 28/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.183/2021-GaB/siNd. 
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 10/2021-GaB/SiNd, de 
06/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 35/2020-GaB/SiNd de 21/08/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.321 de 24/08/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 33/2020-GaB/SiNd de 27/10/2020, publicada no doE, edição nº 
34.389 de 28/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.184/2021-GaB/siNd. 
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 10/2021-GaB/SiNd, de 
06/10/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 40/2020-GaB/SiNd de 09/09/2020, 
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publicada no doE, edição nº 34.340 de 10/09/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 24/2020-GaB/SiNd de 06/10/2020, publicada no doE, edição nº 
34.364 de 07/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.185/2021-GaB/siNd. 
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 10/2021-GaB/SiNd, de 
06/10/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 42/2020-GaB/SiNd de 18/09/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.350 de 21/09/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 34/2020-GaB/SiNd de 18/11/2020, publicada no doE, edição nº 
34.412 de 19/11/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAr, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.186/2021-GaB/siNd. 
Belém, 06 de agosto 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 ofício nº 07/2021-GaB/SiNd, de 
06/08/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da Portaria nº 44/2020-GaB/SiNd de 01/10/2020, 
publicada no doE, edição nº 34.361 de 02/10/2020, prorrogada pela Por-
taria nº 36/2020-GaB/SiNd de 18/11/2020, publicada no doE, edição nº 
34.412 de 19/11/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 689560

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 006803/2021 - saGeP - 03/08/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado acadÊ-
Mico EM EdUcaÇÃo, Na UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará, 
No PErÍodo dE 09/08/2021 a 31/07/2023, a(o) SErVidor(a) ValdE-
Nira SilVa dE MElo, aMTrÍcUla Nº 57204165-1, ProfESSor claSSE 
ii, loTado(a) No(a) EEEf diocESaNa SÃo fraNSiSco, No MUNicÍPio 
dE SaNTErÉM.

Protocolo: 689374
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 6916/2021 - saGeP - 05/08/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
EdUcaÇÃo EM ciÊNciaS E MaTEMáTica, Na UNiVErSidadE fEdEral 
do Pará, No PErÍodo dE 09/08/2021 a 28/02/2025, a(o) SErVidor(a) 
NaZarÉ do Socorro MoraES da SilVa, MaTrÍcUla Nº 57222654-1, 
ProfESSor claSSE ii, loTado(a) No(a) EE Prof. acY dE JESUS Bar-
roS PErEira, No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 689344

coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 6816/2021 - saGeP - 04/08/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParTicPar do cUrSo dE MESTrado acadÊ-
Mico EM EdUcaÇÃo Na UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará, 
No PErÍodo dE 09/08/2021 a 31/07/2023, a(o) SErVidor(a) EdiMar 
dE aNdradE MacHado, MaTrÍcUla Nº 5900000-1, ESPEcialiSTa EM 
EdUcaÇÃo claSSE i, loTado(a) No(a) EEEM SaNTa clara, No MUNi-
cÍPio dE aNaPU.

Protocolo: 689348
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº6814/2021 - saGeP - 04/08/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
EdUcaÇÃo MUSical, Na UNiVErSidadE fEdEral do rio GraNdE do 
SUl, No PErÍodo dE 05/03/2021 a 28/02/2025, a(o) SErVidor(a) 
NaYaNE NaZarÉ SilVa dE MacEdo, MaTrÍcUla Nº 5890267-1, ProfES-
Sor claSSE i, loTod0o(a) No(a) EE iNSTiTUTo carloS GoMES, No 
MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 689367
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 6813 - 2021 - saGeP - 04/08/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado Pro-
fiSSioNal EM MaTEMáTica EM rEdE NacioNal, Na UNiVErSidadE 
fEdEral do Pará, No PErÍodo dE 03/08/2021 a 28/02/2023, a(o) 
SErVidor(a) GilVaN dE SoUZa MarQUES, MaTrÍcUla Nº 55587092-2, 
ProfESSor claSSE i, loTado(a) No(a) EEEM o PEQUENo PrÍNcioE, 
No MUNicÍPio dE MaraBá.

Protocolo: 689355

.

.

errata
.

errata da Portaria de redes Nº 304/2020-GaB/Pad, de 
06/02/2020, publicada no doE edição nº 34.111 de 07/02/2020.
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo Portaria 471/2018
Leia-se:
coNSidEraNdo Portaria 417/2017

Protocolo: 689391

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 16
contrato: 098/2013
objeto do contrato: construção de Escola Nova com 12 (doze) Salas de 
aula, localizada no município de redenção/Pa
Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Oitava – Da Vigência do Contrato 
original.
concorrência Pública nº 006/2013-cEl/Nlic/SEdUc
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: coS construtora ltda., com cNPJ/Mf. Nº 10.673.296/0001-
65, com sede na av rio Maria, nº 1827, Prox. laticinio, cEP.: 68.530-000, 
centro, rio Maria/Pa.
data de assinatura: 26/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 24/10/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 689559

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1494/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da Erc coMPlEXo EdUc E TEraPEUTico 
caSa BEM-TE-Vi
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 12507237287
NoME: roSENilda fariaS cUNHa
MaTrÍcUla: 57217341
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1495/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa SaNTarEM
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 75122910278
NoME: JUliaNa da PoNTE SaNToS
MaTrÍcUla: 54194750
foNTE dE rEcUrSo: 0104
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NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 648,00 / SErViÇo - r$ 648,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1496/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa MoNTE alEGrE
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 35809485200
NoME: JaiME TElES doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57199410
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.099,50 / SErViÇo - r$ 1.099,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1497/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa oriXiMiNa
MUNicÍPio: oriXiMiNa
cPf: 24344516249
NoME: SiNaMor Maria GoMES dE fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 6006450
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 604,50 / SErViÇo - r$ 604,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1498/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa ViGia dE NaZarE
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 66509220210
NoME: lidiaNE do Socorro SarMENTo cardoSo
MaTrÍcUla: 57234367
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1499/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa - iTaiTUBa
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 48493031291
NoME: EliZaNa SilVa alVES
MaTrÍcUla: 57208856
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 610,50 / SErViÇo - r$ 610,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1500/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da Erc aPaE dE caPaNEMa
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 67746187234
NoME: GilZElY da SilVa PriETo
MaTrÍcUla: 57223500
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1501/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa- ParaGoMiNaS
MUNicÍPio: ParaGoMiNaS
cPf: 16982215253
NoME: lEila crUZ MorEira
MaTrÍcUla: 54191728
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 985,50 / SErViÇo - r$ 985,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1502/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS

carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa SalVaTErra
MUNicÍPio: SalVaTErra
cPf: 63068605253
NoME: GiSElE rEiS aBdoN
MaTrÍcUla: 57206467
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.045,50 / SErViÇo - r$ 1.045,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1503/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da Erc cENTro dE EdUcacao roNaldo 
MiraNda - cEroN
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 62801570249
NoME: GraZiElla Maria BEZErra lEiTE
MaTrÍcUla: 5901459
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1504/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EScola ESTadUal Prof laUra doS 
SaNToS riBEiro
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 57485941291
NoME: EliSaNGEla MaToS coSTa
MaTrÍcUla: 5899763
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 376,50 / SErViÇo - r$ 376,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1505/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UT dE EdUcacao ESPEcial dE aBa-
ETETUBa
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 28931408234
NoME: lEoNilia Marcia loBaTo GoMES
MaTrÍcUla: 5892063
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1506/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da iNSTiTUTo dE EdUcacao do ESTado 
do Para
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 15323951249
NoME: lUiZ oTaVio MESQUiTa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 452688
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.752,00 / SErViÇo - r$ 1.752,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1507/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UTE JoSE alVarES dE aZEVEdo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 28002393287
NoME: aNa lUZia liMa BraGa
MaTrÍcUla: 5339456
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1508/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EScola TEcNica ESTadUal MaGalHa-
ES BaraTa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 4972422220
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NoME: roSaNGEla PoTTEr da roSa
MaTrÍcUla: 401501
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 825,00 / SErViÇo - r$ 825,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1509/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EScola ESTadUal dE ENSiNo fUNda-
MENTal Bira BarBoSa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 59066911204
NoME: alaNa dE JESUS loBaTo SErrao GoNcalVES
MaTrÍcUla: 57175545
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 172,50 / SErViÇo - r$ 172,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1510/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EScola ESTadUal ENSiNo fUNda-
MENTal SaNTo aGoSTiNHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 45820864204
NoME: GlorETE criSTiNa liMa oliVEira
MaTrÍcUla: 5499771
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 457,50 / SErViÇo - r$ 457,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1511/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UNidadE TEcNica Prof aSTErio dE 
caMPoS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 69538441249
NoME: aNToNia fraNciSMara PaMPloNa dE SoUSa cHUcrE
MaTrÍcUla: 5906016
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1512/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof lEoNardo NEGrao dE 
SoUSa - aNEXo
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 73942057204
NoME: daNiEl fErrEira da coSTa
MaTrÍcUla: 5906103
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1513/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NoSSa SENHora da PaZ ii - aNE-
Xo
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 23607653291
NoME: Joao fraNciSco SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 55586716
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 184,50 / SErViÇo - r$ 184,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1514/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aNToNio BaTiSTa BElo dE 
carValHo -aNEXo i
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 13652974204
NoME: Maria MarGarET doS SaNToS caMPoS
MaTrÍcUla: 5900098

foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1515/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM doM TiaGo rYaN - aNEXo
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 60561360278
NoME: ENio ViaNa dE VaScoNcEloS
MaTrÍcUla: 57208432
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 327,00 / SErViÇo - r$ 327,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1516/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dES. aUGUSTo oliMPio aNEXo i
MUNicÍPio: NoVa TiMBoTEUa
cPf: 33220670253
NoME: fraNciSca daMiaNa TaVarES dE liMa
MaTrÍcUla: 57210364
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 271,50 / SErViÇo - r$ 271,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1517/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa Maria da coNcEicao 
MalHEiro - aNEXo iV
MUNicÍPio: iriTUia
cPf: 44055307268
NoME: iGNo SoarES PErEira JUNior
MaTrÍcUla: 5503124
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 679,50 / SErViÇo - r$ 679,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1518/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM adElia carValHo SodrE - aNE-
Xo i
MUNicÍPio: iPiXUNa do Para
cPf: 18988440200
NoME: diaNa TElMa PiMENTEl fEiToSa
MaTrÍcUla: 5257034
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.336,50 / SErViÇo - r$ 1.336,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1519/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf ParacUri ii
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 11743131291
NoME: Graca JoENildE PicaNco da coSTa
MaTrÍcUla: 5273765
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 546,00 / SErViÇo - r$ 546,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1520/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM HoNoraTo filGUEiraS - aNE-
Xo i
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29523486268
NoME: arNEidE riBEiro dE carValHo
MaTrÍcUla: 3228517
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1521/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf lEao iriNEU HaUSSlEr dElGa-
do - aNEXo i
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 39716600291
NoME: lidia loPES dE caSTilHo
MaTrÍcUla: 5153093
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 405,00 / SErViÇo - r$ 405,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1522/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM liBErdadE aNEXo i
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 16635701249
NoME: SalVador BaTiSTa dE alMEida
MaTrÍcUla: 6006043
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 391,50 / SErViÇo - r$ 391,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1523/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JUlia G PaSSariNHo - aNEXo ii
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 47252324249
NoME: JoSE dE alENcar GodiNHo GUiMaraES
MaTrÍcUla: 57208433
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 495,00 / SErViÇo - r$ 495,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1524/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JUlia PaSSariNHo - aNEXo i
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 51610540263
NoME: KElliSaNGEla rodriGUES QUarESMa
MaTrÍcUla: 5899792
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 186,00 / SErViÇo - r$ 186,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1525/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MadrE iMacUlada -aNEXo i
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 59652233234
NoME: JardiSSoN lUiZ rocHa da SilVa
MaTrÍcUla: 57194568
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 247,50 / SErViÇo - r$ 247,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1526/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PEdro alVarES caBral - aNEXo i
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 44213450244
NoME: MaNoEl daNilo VaScoNcEloS dE SiQUEira
MaTrÍcUla: 5900118
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1527/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM rio TaPaJoS aNEXo i
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 38818264249

NoME: MariSE doS SaNToS ScHNEidEr
MaTrÍcUla: 54181166
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 231,00 / SErViÇo - r$ 231,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1528/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Sao fEliPE - aNEXo
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 57361339204
NoME: aNGEla SUElY Sa Maia
MaTrÍcUla: 57208420
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 4.198,50 / SErViÇo - r$ 4.198,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1529/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Sao fEliPE - aNEXo i
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 24263079272
NoME: MariNElZa GalVao fiGUEira
MaTrÍcUla: 5584558
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 202,50 / SErViÇo - r$ 202,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1530/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM fraNciSco NoBrE dE alMEida- 
aNEXo
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JESUS liNS oliVEira
MaTrÍcUla: 5716225
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 418,50 / SErViÇo - r$ 418,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1531/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MUrUMUrU - aNEXo i
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JESUS liNS oliVEira
MaTrÍcUla: 5716225
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.288,50 / SErViÇo - r$ 1.288,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1532/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PE EdMUNdo dE liMa calVo - 
aNEXo
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JESUS liNS oliVEira
MaTrÍcUla: 5716225
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1533/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM rEMiGio fErNaNdEZ aNEXo i
MUNicÍPio: MaraPaNiM
cPf: 40047733268
NoME: fraNciSco aUrENi dE alMEida MENdES
MaTrÍcUla: 5769035
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 214,50 / SErViÇo - r$ 214,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1534/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria daS GracaS ES-
cocio cErQUEira aNEXo ii
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 41499646291
NoME: JoSE EdiNaldo da coSTa
MaTrÍcUla: 57193720
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 511,50 / SErViÇo - r$ 511,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1535/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof Maria do Socorro JacoB 
aNEXo i
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 68663722249
NoME: railEUMa diaS PaZ
MaTrÍcUla: 55585640
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 346,50 / SErViÇo - r$ 346,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1536/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria EliZETE foNa NU-
NES aNEXo i
MUNicÍPio: BrEVES
cPf: 37878751234
NoME: GEdiElSoN fErrEira da crUZ
MaTrÍcUla: 5902491
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 192,00 / SErViÇo - r$ 192,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1537/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JoNaTHaS PoNTES aTHiaS - 
aNEXo i
MUNicÍPio: PEiXE-Boi
cPf: 58428372268
NoME: liliaN alVES NoGUEira
MaTrÍcUla: 5753473
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1538/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JorcEli SilVa SESTari aNEXo ii
MUNicÍPio: SaNTaNa do araGUaia
cPf: 86821440425
NoME: KaTia TaTiaNNE NUNES BarBoSa fraNco
MaTrÍcUla: 5740878
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 381,00 / SErViÇo - r$ 381,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1539/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM roNaN fidEliS dE MElo - aNE-
Xo
MUNicÍPio: rEdENcao
cPf: 10159410282
NoME: Maria do Socorro Maia da SilVa
MaTrÍcUla: 5391440
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 595,50 / SErViÇo - r$ 595,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1540/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PaPa PaUlo Vi aNEXo i
MUNicÍPio: NoVo rEParTiMENTo
cPf: 56914296200
NoME: rENildE alVES BraGa
MaTrÍcUla: 5891368
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 303,00 / SErViÇo - r$ 303,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1541/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PaPa PaUlo Vi aNEXo ii
MUNicÍPio: NoVo rEParTiMENTo
cPf: 56914296200
NoME: rENildE alVES BraGa
MaTrÍcUla: 5891368
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1542/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PrESidENTE caSTElo BraNco 
aNEXo iii
MUNicÍPio: ParaGoMiNaS
cPf: 05539544234
NoME: Maria riTa da SilVa SoUZa
MaTrÍcUla: 5822238
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 427,50 / SErViÇo - r$ 427,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1543/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr roMildo VEloSo E SilVa 
aNEXo i
MUNicÍPio: oUrilaNdia do NorTE
cPf: 51323303200
NoME: daNiEl fErNaNdES carNEiro
MaTrÍcUla: 54192960
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 381,00 / SErViÇo - r$ 381,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1544/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE alTaMira
MUNicÍPio: alTaMira
cPf: 66232341287
NoME: faBricio MalVEira da SilVa
MaTrÍcUla: 54184550
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1545/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE - aNaNiNdEUa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 22794573268
NoME: aNToNio foNSEca da cUNHa
MaTrÍcUla: 662690
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1546/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE - BENEVidES
MUNicÍPio: BENEVidES
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cPf: 64118673215
NoME: EliZaNGEla BraGa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5901682
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1547/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE - BraGaNca
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 02734946785
NoME: carloS roBErTo aMoriM da SilVa
MaTrÍcUla: 5838690
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1548/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE - caSTaNHal
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 39833003249
NoME: rEGiNa SoarES da coSTa
MaTrÍcUla: 55586433
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1549/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE i - BElEM
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 37876376215
NoME: roSiSTEla PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54180539
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 716,67 / SErViÇo - r$ 716,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1550/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE - MaraBa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 86209124100
NoME: ElESaNdra aParEcida PErEira da cUNHa
MaTrÍcUla: 54180243
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1551/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE - rEdENcao
MUNicÍPio: rEdENcao
cPf: 23534907272
NoME: EriMUNda loiola ViEira
MaTrÍcUla: 5812542
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1552/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE SaNTarEM
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 36985252249
NoME: ValEria criSTiNa do carMo SoarES
MaTrÍcUla: 5128650
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1553/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE - TUcUrUi
MUNicÍPio: TUcUrUi
cPf: 36881830459
NoME: claUdio lUiZ fErNaNdES
MaTrÍcUla: 5753732
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1554/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EE Vila dE PErNaMBUco -aNEXo
MUNicÍPio: iNHaNGaPi
cPf: 64313700234
NoME: SHEila lUZia da GaMa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 57194691
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 180,00 / SErViÇo - r$ 180,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689233
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1414/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PaUlo HaNNEMaNN
MUNicÍPio: PaU darco
cPf: 18363245291
NoME: SEBaSTiaNa lEoNicio dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 5803390
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 493,50 / SErViÇo - r$ 493,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1415/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PaPa PaUlo Vi
MUNicÍPio: NoVo rEParTiMENTo
cPf: 56914296200
NoME: rENildE alVES BraGa
MaTrÍcUla: 5891368
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.653,00 / SErViÇo - r$ 1.653,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1416/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PaPa PaUlo Vi aNEXo iii
MUNicÍPio: NoVo rEParTiMENTo
cPf: 56914296200
NoME: rENildE alVES BraGa
MaTrÍcUla: 5891368
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.528,50 / SErViÇo - r$ 1.528,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1417/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa aNUNciada cHaVES
MUNicÍPio: GoiaNESia do Para
cPf: 57145644215
NoME: iVaNa SilVa GUEdES
MaTrÍcUla: 5680832
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.582,50 / SErViÇo - r$ 1.582,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1418/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Pacifico lEao da coSTa
MUNicÍPio: Garrafao do NorTE
cPf: 39362701200
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NoME: Maria daS GracaS oliVEira BorGES
MaTrÍcUla: 57208252
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 451,50 / SErViÇo - r$ 451,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1419/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PadrE MariNo coNTTi
MUNicÍPio: MaE do rio
cPf: 25290835253
NoME: adEMir cElSo MarTiNi
MaTrÍcUla: 5336201
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.041,50 / SErViÇo - r$ 2.041,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1420/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PrESidENTE caSTElo BraNco 
SEdE
MUNicÍPio: ParaGoMiNaS
cPf: 5539544234
NoME: Maria riTa da SilVa SoUZa
MaTrÍcUla: 5822238
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.118,00 / SErViÇo - r$ 2.118,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1421/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PaUlo frEirE
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 59734221191
NoME: roNiclEa araUJo NUNES
MaTrÍcUla: 54187370
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 585,00 / SErViÇo - r$ 585,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1422/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PaUlo frEirE
MUNicÍPio: SaPUcaia
cPf: 26630010230
NoME: iSaBEl laNdiM BoTElHo dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5547229
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 360,00 / SErViÇo - r$ 360,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1423/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PEdro riBEiro MoTa
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 80017118115
NoME: iVaNi da SilVa alVES
MaTrÍcUla: 5820979
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 607,50 / SErViÇo - r$ 607,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1424/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEMPi Prof fraNciSco da SilVa 
NUNES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 32719140287
NoME: Maria dE NaZarE doS SaNToS cElSo
MaTrÍcUla: 5345120
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.602,50 / SErViÇo - r$ 2.602,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1425/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa dalila afoNSo cUNHa
MUNicÍPio: iGaraPE-Miri
cPf: 6344160225
NoME: lUiZ oTaVio alMEida dE carValHo
MaTrÍcUla: 204617
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.143,50 / SErViÇo - r$ 2.143,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1426/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa ErNESTiNa PErEira Maia
MUNicÍPio: MoJU
cPf: 43172865215
NoME: GENiVal NUNES BraZ
MaTrÍcUla: 57196943
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 4.881,00 / SErViÇo - r$ 4.881,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1427/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof aNiSio TEiXEira
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 43983383220
NoME: arlEY SaNdra oliVEira fErrEira
MaTrÍcUla: 57234638
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.578,00 / SErViÇo - r$ 1.578,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1428/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa BEaTriZ do ValE
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 64094588272
NoME: adria BETaNHa Garcia dE alMEida
MaTrÍcUla: 57224311
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 859,50 / SErViÇo - r$ 859,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1429/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR(A) DA EEEM PROFÃ Âª MARIA DE NAZARE 
GUiMaraES MacEdo
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 62031848291
NoME: VErUScHKa SilVa SaNToS MElo
MaTrÍcUla: 5900148
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 565,50 / SErViÇo - r$ 565,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1430/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria da coNcEicao 
GoMES dE SoUZa
MUNicÍPio: Sao fraNciSco do Para
cPf: 52274128200
NoME: EliSaNGEla do NaSciMENTo cHaVES
MaTrÍcUla: 54186864
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.246,50 / SErViÇo - r$ 1.246,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1431/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof aNToNia roSa
MUNicÍPio: Sao Joao da PoNTa
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cPf: 63383969215
NoME: SaNdra oliVEira dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 57234043
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 432,00 / SErViÇo - r$ 432,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1432/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa raiMUNda SENa da SilVa
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 75516837200
NoME: PaUlo HENriQUE doS SaNToS fErrEira
MaTrÍcUla: 5889558
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 715,50 / SErViÇo - r$ 715,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1433/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa daircE PEdroSa TorrES
MUNicÍPio: alTaMira
cPf: 49055810282
NoME: JaKSoN JoSE GoMES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57208300
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.120,50 / SErViÇo - r$ 1.120,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1434/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa dUcilla alMEida do 
NaSciMENTo
MUNicÍPio: alTaMira
cPf: 37125370268
NoME: lUZia BErNardES da SilVa
MaTrÍcUla: 54182421
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.476,00 / SErViÇo - r$ 1.476,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1435/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa MariETa EMMi
MUNicÍPio: SaNTa iSaBEl do Para
cPf: 51692074253
NoME: carloS EdUardo lEiTE dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57209887
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.051,50 / SErViÇo - r$ 1.051,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1436/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria do Socorro Ja-
coB
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 68663722249
NoME: railEUMa diaS PaZ
MaTrÍcUla: 55585640
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 774,00 / SErViÇo - r$ 774,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1437/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria do Socorro Ja-
coB aNEXo ii
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 68663722249
NoME: railEUMa diaS PaZ
MaTrÍcUla: 55585640
foNTE dE rEcUrSo: 0104

NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 361,50 / SErViÇo - r$ 361,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1438/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria caMara PaES
MUNicÍPio: BrEVES
cPf: 37105337249
NoME: BENEdiTo MaUro da SilVa acioli
MaTrÍcUla: 57208296
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.858,50 / SErViÇo - r$ 1.858,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1439/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria EliZETE foNa NU-
NES
MUNicÍPio: BrEVES
cPf: 75053004234
NoME: NiVEa caPiToliNa fErrEira da crUZ
MaTrÍcUla: 5900592
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.281,00 / SErViÇo - r$ 1.281,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1440/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa florENTiNa daMaScENo
MUNicÍPio: SaNTa lUZia do Para
cPf: 59191465249
NoME: Maria adElaNE NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 57208240
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.470,00 / SErViÇo - r$ 1.470,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1441/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa iZaBEl aMaZoNaS
MUNicÍPio: UliaNoPoliS
cPf: 6434002220
NoME: Maria da Gloria MiraNda dE araUJo
MaTrÍcUla: 324868
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.071,50 / SErViÇo - r$ 2.071,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1442/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa oScariNa aNToNia SoU-
Za do rEGo
MUNicÍPio: MaE do rio
cPf: 30001650297
NoME: aNToNia Maria coSTa SilVa
MaTrÍcUla: 6034357
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 505,50 / SErViÇo - r$ 505,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1443/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof adEMar NUNES VaScoN-
cEloS SEdE
MUNicÍPio: SalVaTErra
cPf: 71081518200
NoME: GENEr GoMES dE araUJo
MaTrÍcUla: 57208264
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 691,50 / SErViÇo - r$ 691,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1444/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria HElENa ValENTE 
TaVarES
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 2952995419
NoME: aNdrE lUiZ cordEiro lUNa
MaTrÍcUla: 57222619
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.356,50 / SErViÇo - r$ 2.356,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1445/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof aNToNio GoNdiM liNS
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 58528180204
NoME: Marcia SUlEMa da SilVa calado
MaTrÍcUla: 5901067
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.438,50 / SErViÇo - r$ 1.438,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1446/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof GalVao
MUNicÍPio: aUGUSTo corrEa
cPf: 65912705234
NoME: Erica SilVaNa fErrEira alVES
MaTrÍcUla: 57209364
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.675,50 / SErViÇo - r$ 1.675,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1447/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof iSaUra BaHia
MUNicÍPio: MocaJUBa
cPf: 35705086253
NoME: GodofrEdo PiNTo caMPoS filHo
MaTrÍcUla: 5902851
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.907,00 / SErViÇo - r$ 2.907,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1448/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM raiMUNdo riBEiro da coSTa
MUNicÍPio: oEiraS do Para
cPf: 23669640215
NoME: JoSE aNToNio dE caSTro MaGalHaES
MaTrÍcUla: 5686121
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.782,00 / SErViÇo - r$ 1.782,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1449/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof HElio froTa liMa
MUNicÍPio: aBEl fiGUEirEdo
cPf: 57056749291
NoME: Marcia iSaMira dE MiraNda MarTiNS
MaTrÍcUla: 5602920
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 411,00 / SErViÇo - r$ 411,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1450/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof JoNaTHaS PoNTES aTHiaS
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 66363861268

NoME: JoSE dE riBaMar dE SoUZa aNdradE
MaTrÍcUla: 57200136
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 556,50 / SErViÇo - r$ 556,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1451/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof oNEidE dE SoUZa TaVa-
rES
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 17476267249
NoME: Maria dE NaSarE da SilVa coSTa
MaTrÍcUla: 5824842
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 805,50 / SErViÇo - r$ 805,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1452/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof PaUlo frEirE
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 32902689268
NoME: JEaNNE da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5448832
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 358,50 / SErViÇo - r$ 358,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1453/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof SaloME carValHo
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 49056549200
NoME: MaGNo rodriGUES BarroS
MaTrÍcUla: 5822548
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 211,50 / SErViÇo - r$ 211,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1454/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM rio TocaNTiNS - caic
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 58558802220
NoME: ElSiVaN MacHado BarBoSa da SilVa liMa
MaTrÍcUla: 5900123
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 660,00 / SErViÇo - r$ 660,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1455/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof JoSE aGoSTiNHo GUErra
MUNicÍPio: alMEiriM
cPf: 83921320410
NoME: Maria da coNcEicao araUJo BorGES do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5749450
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 438,00 / SErViÇo - r$ 438,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1456/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM ProfESSor MaUricio HaMoY
MUNicÍPio: oBidoS
cPf: 45794146249
NoME: daNiEl MENEZES BENTES
MaTrÍcUla: 54183294
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.306,50 / SErViÇo - r$ 1.306,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1457/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM ProfESSor MaUricio HaMoY 
- aNEXo i
MUNicÍPio: oBidoS
cPf: 45794146249
NoME: daNiEl MENEZES BENTES
MaTrÍcUla: 54183294
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 223,50 / SErViÇo - r$ 223,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1458/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM rEMiGio fErNaNdES SEdE
MUNicÍPio: MaraPaNiM
cPf: 40047733268
NoME: fraNciSco aUrENi dE alMEida MENdES
MaTrÍcUla: 5769035
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 846,00 / SErViÇo - r$ 846,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1459/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof Maria ioNE HENriQUE
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 73864056268
NoME: roSaNGEla PiNHEiro dE araUJo
MaTrÍcUla: 5902670
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 552,00 / SErViÇo - r$ 552,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1460/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof GErSoN PErES
MUNicÍPio: BrEVES
cPf: 82751404200
NoME: araBEla GUErrEiro da SilVa carValHo
MaTrÍcUla: 57209459
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.117,50 / SErViÇo - r$ 1.117,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1461/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof JorcEli SilVa SESTari 
SEdE
MUNicÍPio: SaNTaNa do araGUaia
cPf: 86821440425
NoME: KaTia TaTiaNNE NUNES BarBoSa fraNco
MaTrÍcUla: 5740878
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.414,50 / SErViÇo - r$ 1.414,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1462/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof TErEZiNHa BEZErra Si-
QUEira
MUNicÍPio: caPiTao Poco
cPf: 16605900278
NoME: JaNio da SilVa corrEa
MaTrÍcUla: 6333362
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.783,50 / SErViÇo - r$ 1.783,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1463/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof raiMUNdo laUrEaNo da 

SilVa SoUZa
MUNicÍPio: ParaGoMiNaS
cPf: 42796849287
NoME: aNToNio TaVarES da coNcEicao
MaTrÍcUla: 5841364
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.329,00 / SErViÇo - r$ 1.329,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1464/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof Edda dE SoUSa GoNcal-
VES
MUNicÍPio: SoUrE
cPf: 44283806234
NoME: riTa SHEila raiol SoUSa BarBoSa MarTiNS
MaTrÍcUla: 5900180
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.362,00 / SErViÇo - r$ 1.362,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1465/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM ProfESSor lUiS MaGNo araUJo
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 24023914304
NoME: fraNciSco NEVES doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5804051
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.323,00 / SErViÇo - r$ 1.323,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1466/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof orlaNdo BiTar
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 25245775204
NoME: cEcilia dE faTiMa do rEGo BarroS PoNTES
MaTrÍcUla: 239410
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 414,00 / SErViÇo - r$ 414,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1467/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM raYMUNdo MarTiNS ViaNNa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 64963667215
NoME: roBErTo cESar dE araUJo SilVa
MaTrÍcUla: 57209124
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.208,00 / SErViÇo - r$ 2.208,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1468/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof JoSE EdMUNdo QUEiroZ
MUNicÍPio: MariTUBa
cPf: 71903798272
NoME: lUaNa aBrEU MElo
MaTrÍcUla: 57208619
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.660,50 / SErViÇo - r$ 1.660,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1469/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof rUTH GUiMaraES fErrEi-
ra
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 68598971200
NoME: lorENa rENaTa coSTa da rocHa GoMES
MaTrÍcUla: 57209084
foNTE dE rEcUrSo: 0104
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NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.306,50 / SErViÇo - r$ 1.306,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1470/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Sao fraNciSco dE aSSiS SEdE
MUNicÍPio: TailaNdia
cPf: 83593993287
NoME: EdEr da coSTa PaNToJa
MaTrÍcUla: 7060018
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 3.261,50 / SErViÇo - r$ 3.261,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1471/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM WalKiSE da SilVEira ViaNNa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 73875872487
NoME: EdNa Maria diNiZ PiMENTa
MaTrÍcUla: 54180968
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.426,50 / SErViÇo - r$ 1.426,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1472/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM rodriGUES doS SaNToS
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 59641410210
NoME: fraNciSca ESTEfaNia SoUZa BENTES
MaTrÍcUla: 251224
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.024,50 / SErViÇo - r$ 1.024,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1473/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM WaldEMar MaUES
MUNicÍPio: BElTErra
cPf: 58398856220
NoME: JaNaiNa BorGES coNcEicao
MaTrÍcUla: 57210512
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.458,00 / SErViÇo - r$ 1.458,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1474/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Sao JoSE
MUNicÍPio: oBidoS
cPf: 61220302287
NoME: criSTiNa lUcia dE BarroS PicaNco
MaTrÍcUla: 5880688
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.035,50 / SErViÇo - r$ 2.035,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1475/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SoraYa MarQUES cHaYB
MUNicÍPio: cUrUa
cPf: 33885427249
NoME: Valci loPES da coSTa
MaTrÍcUla: 5890160
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.371,00 / SErViÇo - r$ 1.371,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1476/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS

carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM VErEador raiMUNdo dE SoUZa 
coElHo
MUNicÍPio: JUrUTi
cPf: 44233795204
NoME: GirlaNE MariaNa caNTo SalGado
MaTrÍcUla: 57208864
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.387,50 / SErViÇo - r$ 1.387,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1477/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEETMa Sao lUcaS
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 43165826234
NoME: ElEoNor PiEdadE dE alMEida
MaTrÍcUla: 57208422
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.189,50 / SErViÇo - r$ 1.189,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1478/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM roSa alVarEZ rEBElo SEdE
MUNicÍPio: SENador JoSE Porfirio
cPf: 57457816291
NoME: NiXoN KlaUBErG MacEdo calado
MaTrÍcUla: 5902192
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 720,00 / SErViÇo - r$ 720,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1479/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SaNTa clara
MUNicÍPio: aNaPU
cPf: 42827485249
NoME: idaci rodriGUES dE aNdradE
MaTrÍcUla: 54192442
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 550,50 / SErViÇo - r$ 550,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1480/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM WaldEMar liNdErMaYEr
MUNicÍPio: NoVo ProGrESSo
cPf: 1521104964
NoME: GilBErTo lUiZ doS SaNToS
MaTrÍcUla: 54194109
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.605,00 / SErViÇo - r$ 1.605,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1481/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM rUi BarBoSa
MUNicÍPio: aNaJaS
cPf: 37427245253
NoME: aNToNio MoNTEiro da PaiXao
MaTrÍcUla: 57198283
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.115,00 / SErViÇo - r$ 2.115,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1482/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SaNTo aGoSTiNHo
MUNicÍPio: BrEVES
cPf: 12346250244
NoME: MarGarETHE da crUZ BaNdEira
MaTrÍcUla: 571032
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
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Valor: coNSUMo - r$ 604,50 / SErViÇo - r$ 604,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1483/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM roSa carrEra loUrEiro aQUi-
No
MUNicÍPio: SaNTarEM NoVo
cPf: 45554358268
NoME: aNdrEZZa MicHEliNE dE oliVEira MoUra
MaTrÍcUla: 5252172
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 526,50 / SErViÇo - r$ 526,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1484/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM rUi BarBoSa
MUNicÍPio: TUcUrUi
cPf: 37422430478
NoME: dalia caValcaNTE UGUliNo SiMoES
MaTrÍcUla: 5799635
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.168,50 / SErViÇo - r$ 1.168,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1485/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SiMao JaciNTo doS rEiS
MUNicÍPio: TUcUrUi
cPf: 42852544253
NoME: SaNdra criSTiNa raMoS lacErda
MaTrÍcUla: 5349729
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.198,50 / SErViÇo - r$ 1.198,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1486/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SiMao JaciNTo doS rEiS aNEXo
MUNicÍPio: TUcUrUi
cPf: 52292738287
NoME: dEiSE do Socorro caSTro GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5902040
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 339,00 / SErViÇo - r$ 339,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1487/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SaloMao MaToS
MUNicÍPio: SalVaTErra
cPf: 33438250268
NoME: clErES dE faTiMa da SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5901038
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 853,50 / SErViÇo - r$ 853,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1488/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM THiaGo GoNcalVES dE SoUZa
MUNicÍPio: TUcUMa
cPf: 93539924000
NoME: clEUZa TErEZiNHa laViNiKi
MaTrÍcUla: 5847290
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 612,00 / SErViÇo - r$ 612,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1489/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS

carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEET Prof aNiSio TEiXEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 7467036272
NoME: lUiZa criSTiNa rocHa MaGNo
MaTrÍcUla: 5396603
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.159,50 / SErViÇo - r$ 1.159,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1490/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEETPa- Prof fraNciSco daS cHa-
GaS aZEVEdo BElEM
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39944484253
NoME: Maria BErNadETE SaNToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5619831
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 931,50 / SErViÇo - r$ 931,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1491/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SaNTa TErEZa daVila
MUNicÍPio: MariTUBa
cPf: 26312530272
NoME: Maria clara MoNTEiro GoNcalVES ViEira
MaTrÍcUla: 731307
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 820,50 / SErViÇo - r$ 820,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1492/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da Erc aSSociacao dE PaiS E aMiGoS 
doS EXcEPcioNaiS
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 59129603234
NoME: adila da ProVidENcia MaciaS SiQUEira
MaTrÍcUla: 57210154
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1493/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da Erc caSa Maria do carMo cardoSo 
NErY - aPaE
MUNicÍPio: MoJU
cPf: 33301271200
NoME: EdSoN GlENio fariaS lEMoS
MaTrÍcUla: 6013511
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689213
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1282/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif Barao do rio BraNco
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9919201200
NoME: EliZaBETH coSTa NoGUEira
MaTrÍcUla: 544604
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.005,00 / SErViÇo - r$ 1.005,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1283/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif PiNTo MarQUES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 8428689253
NoME: dioNE cardoSo arGolo
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MaTrÍcUla: 5495520
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 742,50 / SErViÇo - r$ 742,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1284/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEifM BriGadEiro foNTENEllE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 67667775249
NoME: lUiZ PaUlo PEiXoTo dE aSSUNcao
MaTrÍcUla: 54197853
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.124,00 / SErViÇo - r$ 2.124,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1285/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf XV dE oUTUBro - GUaMa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 10610812220
NoME: aNa Maria araUJo PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5343232
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 855,00 / SErViÇo - r$ 855,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1286/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM alEXaNdrE ZacariaS dE aS-
SUNcao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 16687035215
NoME: aNa criSTiNa carNEiro GodiNHo
MaTrÍcUla: 674800
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.508,00 / SErViÇo - r$ 2.508,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1287/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif alMiraNTE TaMaNdarE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 49063332220
NoME: JoSEaNE oliVEira fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 5769337
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.545,00 / SErViÇo - r$ 1.545,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1288/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif Profa lEoNor NoGUEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39687856220
NoME: claUdia TElMa da crUZ liMa
MaTrÍcUla: 57203978
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 871,50 / SErViÇo - r$ 871,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1289/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf VErEador MaNoEl MaToS coS-
Ta
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 23663600297
NoME: VaNdErlUcE dE NaZarE oliVEira MEirEllES
MaTrÍcUla: 5051630
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 393,00 / SErViÇo - r$ 393,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1290/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf XV dE NoVEMBro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39520633200
NoME: GiaNE GUiMaraES da cUNHa
MaTrÍcUla: 57227212
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 747,00 / SErViÇo - r$ 747,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1291/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf YolaNda lEdUc PEralTa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 68574622249
NoME: carla doS rEiS PaNToJa E GaMa
MaTrÍcUla: 54194965
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 460,50 / SErViÇo - r$ 460,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1292/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf XV dE oUTUBro
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 21884188249
NoME: aNaclETo coNcEicao doS SaNToS
MaTrÍcUla: 470970
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 298,50 / SErViÇo - r$ 298,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1293/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif Prof BrUNo dE MENEZES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 23724218249
NoME: Maria odalEa caMPoS aNdradE
MaTrÍcUla: 57209071
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 262,50 / SErViÇo - r$ 262,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1294/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aNdrE alVES
MUNicÍPio: aUGUSTo corrEa
cPf: 37917730204
NoME: aNa Maria SilVa rEiS
MaTrÍcUla: 5107547
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 676,50 / SErViÇo - r$ 676,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1295/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM BENEdiTo cardoSo dE aTHaY-
dE
MUNicÍPio: aUGUSTo corrEa
cPf: 72370025204
NoME: Marcio JEoVaNi riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 57209360
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.003,50 / SErViÇo - r$ 1.003,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1296/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM cEl PiNHEiro JUNior
MUNicÍPio: TracUaTEUa
cPf: 64513211253
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NoME: dENilZa faTiMa oliVEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5771544
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.455,00 / SErViÇo - r$ 1.455,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1297/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aNToNio dE oliVEira Gordo
MUNicÍPio: MoJU
cPf: 43184081249
NoME: MarilEidE NUNES BraZ
MaTrÍcUla: 57192888
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 684,00 / SErViÇo - r$ 684,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1298/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM alicE SilVEira liMa
MUNicÍPio: Picarra
cPf: 57596468187
NoME: adEMir VicENTE da SilVa
MaTrÍcUla: 5752469
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 709,50 / SErViÇo - r$ 709,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1299/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aMadEU BUrlaMaQUi SiMoES
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 68778562287
NoME: Maria iNEZ MoNTE da crUZ
MaTrÍcUla: 54191179
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.576,50 / SErViÇo - r$ 1.576,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1300/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aNToNio caNdido MacHado
MUNicÍPio: TErra SaNTa
cPf: 30623642204
NoME: JorGE NoGUEira PicaNco
MaTrÍcUla: 5841283
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.333,50 / SErViÇo - r$ 1.333,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1301/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM BarToloMEU MoraES da SilVa
MUNicÍPio: alTaMira
cPf: 52431576949
NoME: BEaTriZ GoMES da SilVa
MaTrÍcUla: 5899965
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 540,00 / SErViÇo - r$ 540,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1302/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM BraSil NoVo
MUNicÍPio: BraSil NoVo
cPf: 56054149253
NoME: JorGE BErNardo da SilVa
MaTrÍcUla: 57208259
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.155,00 / SErViÇo - r$ 1.155,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1303/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aNToNio BraSil
MUNicÍPio: ToME-acU
cPf: 8972276898
NoME: irENEia liTTiG SoNTaG da SilVa
MaTrÍcUla: 5900254
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 3.381,00 / SErViÇo - r$ 3.381,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1304/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aNToNio lEMoS
MUNicÍPio: SaNTa iSaBEl do Para
cPf: 64064484215
NoME: Maria claUdETE SoUSa dE BriTo
MaTrÍcUla: 57210412
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.927,50 / SErViÇo - r$ 1.927,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1305/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM BErToldo NUNES
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 59740205291
NoME: JoSEilda dE Maria do roSario SaNToS
MaTrÍcUla: 57211418
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.423,50 / SErViÇo - r$ 1.423,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1306/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM BENEdiTo corrEa dE SoUZa
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 19546084204
NoME: Maria dE faTiMa fariaS da SilVa
MaTrÍcUla: 286052
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.206,00 / SErViÇo - r$ 1.206,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1307/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM BENEdiTo corrEa dE SoUZa - 
aNEXo 1
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 73636932934
NoME: Mario lUiZ GHiZoNi
MaTrÍcUla: 57205550
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 694,50 / SErViÇo - r$ 694,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1308/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM alUiSio locH
MUNicÍPio: PacaJa
cPf: 09048012767
NoME: lUciNETE fraGa MENEZES
MaTrÍcUla: 57217129
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 535,50 / SErViÇo - r$ 535,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1309/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aNa PoNTES fraNcEZ
MUNicÍPio: TUcUrUi
cPf: 39464547200
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NoME: carla NaZarE dE oliVEira riBEiro
MaTrÍcUla: 5900520
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.612,50 / SErViÇo - r$ 1.612,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1310/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aNToNio JESUS dE oliVEira
MUNicÍPio: doM EliSEU
cPf: 51629194387
NoME: aNa cilMa dE carValHo BEZErra dE MoraES
MaTrÍcUla: 57233959
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 574,50 / SErViÇo - r$ 574,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1311/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM carloS HENriQUE
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 66037735204
NoME: NorMa dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 5902829
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 310,50 / SErViÇo - r$ 310,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1312/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM cEcilia MEirElES
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 35235578287
NoME: Maria roZETE alEXaNdriNo dE MoraES
MaTrÍcUla: 5842190
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 859,50 / SErViÇo - r$ 859,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1313/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM carMiNa GoMES
MUNicÍPio: Sao fEliX do XiNGU
cPf: 71038590191
NoME: adriaNa MENdES coSTa
MaTrÍcUla: 57215360
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.807,50 / SErViÇo - r$ 1.807,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1314/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM carMiNa GoMES aNEXo ii
MUNicÍPio: Sao fEliX do XiNGU
cPf: 71038590191
NoME: adriaNa MENdES coSTa
MaTrÍcUla: 57215360
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 846,00 / SErViÇo - r$ 846,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1315/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aUGUSTo MEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 48009792268
NoME: JEaM carloS aNdradE loPES
MaTrÍcUla: 57176570
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.708,00 / SErViÇo - r$ 1.708,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1316/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dElciMar alVES da SilVa
MUNicÍPio: TailaNdia
cPf: 23668806268
NoME: ErNaNi cESar daNTaS dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5810337
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.806,00 / SErViÇo - r$ 1.806,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1317/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr aBEl fiGUErEdo
MUNicÍPio: Sao Joao do araGUaia
cPf: 92384587153
NoME: aMarildo SilVa araUJo
MaTrÍcUla: 57217968
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 690,00 / SErViÇo - r$ 690,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1318/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr dioNiSio BENTES dE car-
ValHo SEdE
MUNicÍPio: roNdoN do Para
cPf: 56103620244
NoME: Maria dE faTiMa BraGa lEiTE
MaTrÍcUla: 57210358
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.158,50 / SErViÇo - r$ 2.158,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1319/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr GaBriEl SalES PiMENTa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 46250131272
NoME: SUSaNa criSTiNa NoGUEira PErEira NUNES
MaTrÍcUla: 5270413
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.030,50 / SErViÇo - r$ 2.030,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1320/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr GEraldo MENdES dE caS-
Tro VEloSo
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 63385325234
NoME: SUraMa cUNHa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57208599
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 885,00 / SErViÇo - r$ 885,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1321/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr iNacio SoUSa MoTa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 24652105215
NoME: MarlY MENdES da SilVa
MaTrÍcUla: 782807
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 606,00 / SErViÇo - r$ 606,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1322/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr JoSE cUrSiNo dE aZEVEdo
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 44622600315
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NoME: Joao carValHo
MaTrÍcUla: 57209043
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 495,00 / SErViÇo - r$ 495,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1323/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM diocESaNa Sao fraNciSco
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 14902605287
NoME: ENia MariSE HoYoS liMa
MaTrÍcUla: 5545030
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.518,00 / SErViÇo - r$ 1.518,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1324/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM c PrESidENTE fErNaNdo HEN-
riQUE
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 23227583291
NoME: roSaNGEla riBEiro dE aViZ do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5716837
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 589,50 / SErViÇo - r$ 589,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1325/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr alMir GaBriEl
MUNicÍPio: oriXiMiNa
cPf: 33532141272
NoME: alBErTo JorGE ViNENTE dE alMEida
MaTrÍcUla: 5538645
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.092,50 / SErViÇo - r$ 2.092,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1326/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM doM PEdro i SEdE
MUNicÍPio: PorTo dE MoZ
cPf: 37508474287
NoME: alcirlEi da SilVa TorrES
MaTrÍcUla: 57208262
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.272,00 / SErViÇo - r$ 1.272,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1327/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr faBio lUZ
MUNicÍPio: ToME-acU
cPf: 48664600244
NoME: roSalia SoarES alMEida
MaTrÍcUla: 57209730
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.647,50 / SErViÇo - r$ 2.647,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1328/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM cENTro EdUcacioNal aNcHiE-
Ta
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 56418272234
NoME: aGoSTiNHo alVES dE oliVEira JUNior
MaTrÍcUla: 5811414
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 280,50 / SErViÇo - r$ 280,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1329/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM cENTro MaraNaTa
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 67209068287
NoME: alESSaNdro da SilVa BaTiSTa
MaTrÍcUla: 57208961
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 387,00 / SErViÇo - r$ 387,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1330/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dEP EVEraldo MarTiNS aNEXo i
MUNicÍPio: Trairao
cPf: 80987516949
NoME: clEocir JUciMar BlaUTH
MaTrÍcUla: 54182955
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 313,50 / SErViÇo - r$ 313,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1331/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dEPUTado EVEraldo MarTiNS
MUNicÍPio: Trairao
cPf: 80987516949
NoME: clEocir JUciMar BlaUTH
MaTrÍcUla: 54182955
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 475,50 / SErViÇo - r$ 475,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1332/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dES aUGUSTo oliMPio
MUNicÍPio: NoVa TiMBoTEUa
cPf: 17512000278
NoME: aNToNio EdSoN Porfirio dE liMa
MaTrÍcUla: 5902631
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 663,00 / SErViÇo - r$ 663,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1333/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr MiGUEl dE SaNTa BriGida
MUNicÍPio: SaliNoPoliS
cPf: 31819923215
NoME: ElENiSE SoUZa araUJo
MaTrÍcUla: 6302270
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.357,50 / SErViÇo - r$ 1.357,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1334/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dEP raiMUNdo riBEiro dE 
SoUZa
MUNicÍPio: TUcUrUi
cPf: 25679040263
NoME: EriVaNia GoMES da SilVa
MaTrÍcUla: 5724503
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.922,00 / SErViÇo - r$ 2.922,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1335/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM doM JoSE EliaS cHaVES
MUNicÍPio: PacaJa
cPf: 45052654120



 diário oficial Nº 34.663  93 Segunda-feira, 09 DE AGOSTO DE 2021

NoME: laZara doS rEiS SilVa
MaTrÍcUla: 5901973
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 916,50 / SErViÇo - r$ 916,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1336/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dalcidio JUraNdir
MUNicÍPio: PoNTa dE PEdraS
cPf: 13425927272
NoME: MaNoEl SErrao dE aNdradE
MaTrÍcUla: 57233896
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 655,50 / SErViÇo - r$ 655,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1337/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr SErGio MoTa-SEdE
MUNicÍPio: MUaNa
cPf: 67049974234
NoME: lUaNa lUcia dE MoUra PErEira
MaTrÍcUla: 57233939
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.505,00 / SErViÇo - r$ 2.505,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1338/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM doM lUiZ dE MoUra PalHa
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 34146164249
NoME: JoSE alaErcio GoMES NETo
MaTrÍcUla: 5844363
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.414,50 / SErViÇo - r$ 1.414,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1339/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr roMildo VEloSo E SilVa
MUNicÍPio: oUrilaNdia do NorTE
cPf: 29323045268
NoME: arlENE dE oliVEira rEiS
MaTrÍcUla: 57195206
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.464,00 / SErViÇo - r$ 1.464,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1340/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM doM calaBria
MUNicÍPio: MariTUBa
cPf: 26417898253
NoME: Maria do Socorro BaNdEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5901245
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 597,00 / SErViÇo - r$ 597,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1341/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM fraNciSca NoGUEira da coSTa 
raMoS
MUNicÍPio: Baiao
cPf: 74345370272
NoME: adriaNE ViEira NoGUEira
MaTrÍcUla: 57175915
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.488,00 / SErViÇo - r$ 1.488,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689144

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1342/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM fraNciSca NoGUEira da coSTa 
raMoS aNEXo iii
MUNicÍPio: Baiao
cPf: 22836020253
NoME: cloVES NaZarE PiMENTEl
MaTrÍcUla: 5629900
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.240,50 / SErViÇo - r$ 1.240,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1343/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM ENEdiNa SaMPaio MElo
MUNicÍPio: iGaraPE-Miri
cPf: 11011777215
NoME: Maria dE NaZarE MoraES rodriGUES
MaTrÍcUla: 5573114
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.153,50 / SErViÇo - r$ 1.153,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1344/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM EriBErTo JaSPEr
MUNicÍPio: TailaNdia
cPf: 65892283100
NoME: ValdENia da SilVa BoiBa
MaTrÍcUla: 55587077
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 952,50 / SErViÇo - r$ 952,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1345/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM EdUardo aNGEliM
MUNicÍPio: aVEiro
cPf: 36742368268
NoME: PEdro PaUlo da SilVa PorTo
MaTrÍcUla: 5609461
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 774,00 / SErViÇo - r$ 774,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1346/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM fraNciSco NoBrE dE alMEida
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JESUS liNS oliVEira
MaTrÍcUla: 5716225
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 756,00 / SErViÇo - r$ 756,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1347/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM frEi coNSTaNcio
MUNicÍPio: alMEiriM
cPf: 57952280287
NoME: EliaS GoNcalVES loBaTo
MaTrÍcUla: 57208374
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.728,00 / SErViÇo - r$ 1.728,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1348/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM frEi MiGUEl dE BUlHoES - SEdE
MUNicÍPio: Sao MiGUEl do GUaMa
cPf: 39930521291
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NoME: Maria cEliNa da Gloria SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 5902476
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.575,50 / SErViÇo - r$ 2.575,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1349/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM frEi daNiEl dE SaMaraTE
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 29940753268
NoME: JoSE MariNo PiNHEiro BorGES
MaTrÍcUla: 5742170
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 288,00 / SErViÇo - r$ 288,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1350/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM fraNciSca GoMES doS SaNToS
MUNicÍPio: MEdicilaNdia
cPf: 36697761253
NoME: GiNa calTraN da SilVa
MaTrÍcUla: 57217419
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.347,00 / SErViÇo - r$ 1.347,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1351/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr TaNcrEdo dE alMEida NE-
VES
MUNicÍPio: cUrioNoPoliS
cPf: 25060007391
NoME: WillaMS SoarES dE SoUSa
MaTrÍcUla: 665118
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.246,50 / SErViÇo - r$ 1.246,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1352/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM EdUardo aNGEliM SEdE
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 61945390204
NoME: aNa Maria SoUSa SaNToS
MaTrÍcUla: 5844142
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 5.333,33 / SErViÇo - r$ 5.333,33
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1353/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Eldorado
MUNicÍPio: Eldorado doS caraJaS
cPf: 45772967304
NoME: JocElio da coSTa ViEira
MaTrÍcUla: 5286190
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 912,00 / SErViÇo - r$ 912,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1354/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM fraNcilaNdia
MUNicÍPio: Eldorado doS caraJaS
cPf: 63344688200
NoME: roNEY PiNHEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 57194668
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 847,50 / SErViÇo - r$ 847,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1355/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM GEN EUclYdES fiGUEirEdo
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 38728419200
NoME: arao MarQUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57222709
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.917,00 / SErViÇo - r$ 1.917,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1356/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM EdUardo laUaNdE
MUNicÍPio: MariTUBa
cPf: 25416537272
NoME: aGNaldo carloS alMEida da PENHa
MaTrÍcUla: 57210232
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 850,50 / SErViÇo - r$ 850,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1357/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM HEriBErTo BarroSo araGao
MUNicÍPio: caMETa
cPf: 61035831287
NoME: aNdErSoN NEYloN dE frEiTaS caldaS
MaTrÍcUla: 5902048
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 3.175,50 / SErViÇo - r$ 3.175,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1358/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JUlia PaSSariNHo
MUNicÍPio: caMETa
cPf: 27995984200
NoME: MaNUEl riBaMar da SilVa fariaS
MaTrÍcUla: 6330452
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.870,50 / SErViÇo - r$ 1.870,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1359/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM irMa STElla Maria - aNEXo i
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 67746713220
NoME: GraciETE fErrEira coSTa
MaTrÍcUla: 5901614
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 397,50 / SErViÇo - r$ 397,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1360/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM irMa THEodora
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 27003582368
NoME: EdiNalVa coElHo PErEira araUJo
MaTrÍcUla: 5228298
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 514,50 / SErViÇo - r$ 514,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1361/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM lENilSoN lUiZ MiraNda
MUNicÍPio: Sao GEraldo do araGUaia
cPf: 55806805115
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NoME: liBaNa da crUZ SilVa
MaTrÍcUla: 5902679
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 511,50 / SErViÇo - r$ 511,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1362/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM KM 11
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JESUS liNS oliVEira
MaTrÍcUla: 5716225
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1363/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM irMa carla GiUSSaNi
MUNicÍPio: Sao MiGUEl do GUaMa
cPf: 42849896268
NoME: odalEia Maria rodriGUES rEiS
MaTrÍcUla: 5497639
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.024,50 / SErViÇo - r$ 1.024,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1364/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM laMEira BiTTENcoUrT
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 63826623215
NoME: daNiEla diNiZ fraNca
MaTrÍcUla: 57208095
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.160,00 / SErViÇo - r$ 2.160,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1365/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM iZidorio fraNciSco dE SoUZa
MUNicÍPio: MaracaNa
cPf: 65834623204
NoME: WilSoN da SilVa rEZENdE
MaTrÍcUla: 57204470
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 429,00 / SErViÇo - r$ 429,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1366/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM iNacio MoUra SEdE
MUNicÍPio: SaNTo aNToNio do TaUa
cPf: 48118702200
NoME: adriaNa do Socorro da crUZ MaSToP
MaTrÍcUla: 54186161
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.483,50 / SErViÇo - r$ 1.483,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1367/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM irMa alBErTiNa lEiTao
MUNicÍPio: SaNTa iSaBEl do Para
cPf: 42765781249
NoME: rUBENS da SilVa BorGES
MaTrÍcUla: 57210426
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 484,50 / SErViÇo - r$ 484,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1368/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM GoVErNador EUrico ValE aNE-
Xo i
MUNicÍPio: rUroPoliS
cPf: 58613790259
NoME: KaTia cilENE diaS aGUiar
MaTrÍcUla: 5716217
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 264,00 / SErViÇo - r$ 264,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1369/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JUliao BErToldo dE caSTro
MUNicÍPio: BaGrE
cPf: 55969895253
NoME: aNa Marilac MoNTEiro dE MoraES PErEira
MaTrÍcUla: 54183678
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.336,50 / SErViÇo - r$ 1.336,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1370/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JoNaTHaS PoNTES aTHiaS SEdE
MUNicÍPio: PEiXE-Boi
cPf: 58428372268
NoME: liliaN alVES NoGUEira
MaTrÍcUla: 5753473
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 400,50 / SErViÇo - r$ 400,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1371/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JorcEli SESTari SilVa aNEXo 
iV
MUNicÍPio: SaNTaNa do araGUaia
cPf: 86821440425
NoME: KaTia TaTiaNNE NUNES BarBoSa fraNco
MaTrÍcUla: 5740878
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1372/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JoSE loUrENco
MUNicÍPio: BrEU BraNco
cPf: 27995828268
NoME: NEUciNEY dE MiraNda afoNSo
MaTrÍcUla: 5799520
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 555,00 / SErViÇo - r$ 555,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1373/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM GUilHErME GaBriEl
MUNicÍPio: ParaGoMiNaS
cPf: 42608376215
NoME: MarcilENE SaNToS diaS
MaTrÍcUla: 5439744
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.657,50 / SErViÇo - r$ 1.657,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1374/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM irMa aGNES ViNcQUiEr
MUNicÍPio: iPiXUNa do Para



96  diário oficial Nº 34.663 Segunda-feira, 09 DE AGOSTO DE 2021

cPf: 68124880204
NoME: JUNior lEMoS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57195620
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.366,50 / SErViÇo - r$ 1.366,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1375/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM irMa dUlcE
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 60983736200
NoME: ValdEJaN dE Sa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57208807
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.026,50 / SErViÇo - r$ 2.026,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1376/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM irMa laUra dE MarTiNS car-
ValHo
MUNicÍPio: caNaa doS caraJaS
cPf: 71680292234
NoME: rENildo dE SENa PiNTo
MaTrÍcUla: 57208774
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.818,00 / SErViÇo - r$ 1.818,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1377/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JaNElaS Para o MUNdo
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 53734750687
NoME: faTiMa GUiMaraES fraNco liMa
MaTrÍcUla: 57209054
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.182,50 / SErViÇo - r$ 2.182,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1378/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Joao PrUdENcio dE BriTo
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 44960760206
NoME: EliZaNGEla MaTildES dE carValHo
MaTrÍcUla: 5890322
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 309,00 / SErViÇo - r$ 309,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1379/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JoSE lUiZ MarTiNS
MUNicÍPio: aGUa aZUl do NorTE
cPf: 37516841234
NoME: lUciNEi TorrES frEiTaS
MaTrÍcUla: 5902304
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 543,00 / SErViÇo - r$ 543,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1380/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JoSE lUiZ MarTiNS - aNEXo i
MUNicÍPio: aGUa aZUl do NorTE
cPf: 37516841234
NoME: lUciNEi TorrES frEiTaS
MaTrÍcUla: 5902304
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 181,50 / SErViÇo - r$ 181,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1381/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MaGalHaES BaraTa
MUNicÍPio: caMETa
cPf: 35695595215
NoME: EdiNaldo PoMPEU rodriGUES
MaTrÍcUla: 5653924
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 321,00 / SErViÇo - r$ 321,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1382/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MaNoEl aNToNio dE caSTro
MUNicÍPio: iGaraPE-Miri
cPf: 62957805200
NoME: ocilENE MacHado QUarESMa
MaTrÍcUla: 57194425
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.009,50 / SErViÇo - r$ 1.009,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1383/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM liBEraliNa carValHo dE ara-
Gao
MUNicÍPio: iTUPiraNGa
cPf: 64963144387
NoME: cHarliaNE doS SaNToS oliVEira
MaTrÍcUla: 54193955
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 667,50 / SErViÇo - r$ 667,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1384/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM liBErdadE
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 16635701249
NoME: SalVador BaTiSTa dE alMEida
MaTrÍcUla: 6006043
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.975,50 / SErViÇo - r$ 1.975,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1385/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Macario daNTaS SEdE
MUNicÍPio: Sao GEraldo do araGUaia
cPf: 69137803204
NoME: aNiTa da crUZ SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 54182916
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 825,00 / SErViÇo - r$ 825,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1386/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM o PEQUENo PriNciPE
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 41122453272
NoME: aNToNio lUiZ SilVa SoarES
MaTrÍcUla: 5449073
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.165,50 / SErViÇo - r$ 1.165,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1387/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MaESTro WilSoN diaS da foN-
SEca
MUNicÍPio: SaNTarEM
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cPf: 74581015200
NoME: clEaNE PaUla fErrEira da SilVa
MaTrÍcUla: 54197461
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.533,00 / SErViÇo - r$ 1.533,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1388/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM NElSoN rEBElo
MUNicÍPio: MaraPaNiM
cPf: 21231605200
NoME: Maria do carMo foNTiNElE carValHo
MaTrÍcUla: 5531012
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 879,00 / SErViÇo - r$ 879,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1389/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Maria JoSE SaNTaNa da SilVa
MUNicÍPio: aNaPU
cPf: 48667765287
NoME: VaNUZa riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 54180388
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.149,00 / SErViÇo - r$ 1.149,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1390/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MElViN JoNES SEdE
MUNicÍPio: UrUara
cPf: 45920796200
NoME: WaNdErSoN do SacraMENTo MoraES
MaTrÍcUla: 5449928
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.295,00 / SErViÇo - r$ 2.295,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1391/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM odila dE SoUSa
MUNicÍPio: alTaMira
cPf: 46074635234
NoME: roSaNE frEiTEiro
MaTrÍcUla: 57217561
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.207,50 / SErViÇo - r$ 1.207,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1392/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MaGalHaES BaraTa
MUNicÍPio: SaNTa iSaBEl do Para
cPf: 63396939204
NoME: dailZa da SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 5902319
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 622,50 / SErViÇo - r$ 622,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1393/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Marcilio diaS
MUNicÍPio: GUrUPa
cPf: 18187900253
NoME: carMEN alicE doS SaNToS MENdoNca
MaTrÍcUla: 6032443
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.621,50 / SErViÇo - r$ 1.621,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1394/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Maria BENTa oliVEira dE SoU-
Sa
MUNicÍPio: rEdENcao
cPf: 78932106134
NoME: GlaUcio MarTiNS riBEiro
MaTrÍcUla: 5824524
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.600,50 / SErViÇo - r$ 1.600,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1395/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MoNSENHor aUGUSTo diaS 
BriTo aNEXo V
MUNicÍPio: florESTa do araGUaia
cPf: 37493167591
NoME: JoSENEi VicENTE fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 6016529
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 321,00 / SErViÇo - r$ 321,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1396/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MoNSENHor aUGUSTo diaS dE 
BriTo
MUNicÍPio: florESTa do araGUaia
cPf: 37493167591
NoME: JoSENEi VicENTE fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 6016529
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 844,50 / SErViÇo - r$ 844,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1397/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Mario BraSil
MUNicÍPio: Garrafao do NorTE
cPf: 17179874272
NoME: Joao JorGE oliVEira dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5085837
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.042,50 / SErViÇo - r$ 1.042,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1398/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM lUiZ GUalBErTo PiMENTEl
MUNicÍPio: doM EliSEU
cPf: 39870006272
NoME: Maria olGa lEal SaNToS dE MoraiS
MaTrÍcUla: 54186722
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.272,50 / SErViÇo - r$ 2.272,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1399/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MaGalHaES BaraTa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 4776167808
NoME: JEroNiMo JoSE Baia fErrEira
MaTrÍcUla: 5777941
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.737,00 / SErViÇo - r$ 1.737,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1400/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PadrE lUciaNo caldErara
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MUNicÍPio: ViSEU
cPf: 40242390234
NoME: dElco da SilVa fariaS
MaTrÍcUla: 5704740
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.983,00 / SErViÇo - r$ 1.983,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1401/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PadrE Joao BooNEKaMP
MUNicÍPio: caMETa
cPf: 37195271234
NoME: criSTilENa MoraES doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5744083
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 613,50 / SErViÇo - r$ 613,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1402/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PliNio PiNHEiro
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 89714857287
NoME: JoSE KEMESoN da coNcEicao SoUZa
MaTrÍcUla: 6403180
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.899,50 / SErViÇo - r$ 1.899,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1403/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PrETEXTaTo da coSTa alVa-
rENGa
MUNicÍPio: PraiNHa
cPf: 22336320282
NoME: HElENa dE faTiMa loPES alVES cErQUEira
MaTrÍcUla: 6015239
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.384,50 / SErViÇo - r$ 1.384,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1404/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PrETEXTaTo da coSTa alVa-
rENGa aNEXo i
MUNicÍPio: PraiNHa
cPf: 22336320282
NoME: HElENa dE faTiMa loPES alVES cErQUEira
MaTrÍcUla: 6015239
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 736,50 / SErViÇo - r$ 736,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1405/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PrETEXTaTo da coSTa alVa-
rENGa-aNEXo ii
MUNicÍPio: PraiNHa
cPf: 22336320282
NoME: HElENa dE faTiMa loPES alVES cErQUEira
MaTrÍcUla: 6015239
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 615,00 / SErViÇo - r$ 615,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1406/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PrETEXTaTo da coSTa alVa-
rENGa-aNEXo iii
MUNicÍPio: PraiNHa
cPf: 22336320282
NoME: HElENa dE faTiMa loPES alVES cErQUEira

MaTrÍcUla: 6015239
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1407/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PrETEXTaTo da coSTa alVa-
rENGa-aNEXo iV
MUNicÍPio: PraiNHa
cPf: 22336320282
NoME: HElENa dE faTiMa loPES alVES cErQUEira
MaTrÍcUla: 6015239
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1408/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PadrE JoSE NicoliNo dE SoUZa
MUNicÍPio: oriXiMiNa
cPf: 40416950230
NoME: claUdENE SoUZa da SilVa
MaTrÍcUla: 6301185
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.143,50 / SErViÇo - r$ 2.143,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1409/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PadrE EUrico
MUNicÍPio: ViToria do XiNGU
cPf: 29208025268
NoME: NiValdo dE oliVEira coSTa
MaTrÍcUla: 5271665
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.030,50 / SErViÇo - r$ 1.030,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1410/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PoliValENTE
MUNicÍPio: alTaMira
cPf: 27883060244
NoME: riTa dE caSSia VicENTE doS aNJoS
MaTrÍcUla: 57208255
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.606,50 / SErViÇo - r$ 1.606,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1411/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PrESidENTE TaNcrEdo NEVES
MUNicÍPio: PlacaS
cPf: 70965838234
NoME: EdiNEia SENa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57189674
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 841,50 / SErViÇo - r$ 841,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1412/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PaUliNo dE BriTo SEdE
MUNicÍPio: PorTEl
cPf: 57530491253
NoME: alaiN MarZo dE liMa foNSEca
MaTrÍcUla: 54192188
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.065,50 / SErViÇo - r$ 2.065,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1413/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa aracY alVES diaS - ES-
cola SEdE
MUNicÍPio: SaliNoPoliS
cPf: 36779091200
NoME: JoSE aMarildo TEiXEira BarroS
MaTrÍcUla: 5113989
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.267,50 / SErViÇo - r$ 1.267,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689180
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48243/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias 
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias 
oBSErVaÇÃo: Solicito suprimento de fundos para atender as necessida-
des emergenciais de cUSTEioM (SErViÇoS TErcEiriZadoS) da unidade 
SEdUc na Escola (USE 18) .
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
cPf: 63335867220
NoME: Maria MaTEUS MoTa 
MaTrÍcUla: 57208876
ProGraMa dE TraBalHo: 1509
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339036
Valor: r$ 2000,00 
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689537

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48596/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS NaS EScolaS QUE SErÃo 
rEiNaUGUradaS. EEEM iSaUra Baia E EScola NoVa coM 12 SalaS 
dE aUla. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 04/08/2021 - 05/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 05/08/2021 - 05/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira 
MaTrÍcUla: 5958848  cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689555
Portaria de diarias No. 48595/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE MaTE-
riaiS NaS EScolaS QUE SErÃo rEiNaUGUradaS. EEEM iSaUra Baia E 
EScola NoVa coM 12 SalaS dE aUla. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 02/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dElToN da roSa BorGES 
MaTrÍcUla: 57216733
cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689544
Portaria de diarias No. 48587/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS NaS EScolaS QUE SErÃo 
rEiNaUGUradaS. EEEM iSaUra Baia E EScola NoVa coM 12 SalaS 
dE aUla. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 02/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio lUiZ dE alENcar NErY 
MaTrÍcUla: 183580
cPf: 09486259291
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689548

Portaria de diarias No. 48511/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras referente a reconstrução da EEEM dr. 
Gaspar Viana, EEEM acy de Jesus de barros, EEEM Plinio Pinheiro e vistoria 
técnica na EEEfM Pequeno Princípe, localizada no Município de Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 02/08/2021 - 02/08/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 02/08/2021 - 05/08/2021 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: 689561

Portaria de diarias No. 48583/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar coMPlEMENTaÇÃo 
da ENTrEGa dE MaTEriaiS Na EEEfM. MoNSENHor aUGUSTo diaS do 
BriTo rEcUrSo Bid. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / florESTa do araGUaia / 02/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 4
florESTa do araGUaia / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 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: 689557

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

coMissÃo de coNsULtores ad Hoc resPoNsÁVeis PeLa aVa-
LiaÇÃo do MÉrito acadÊMico-cieNtÍFico de ProJetos de 
PesQUisa sUBMetidos ao editaL N°. 20/2021 - UePa.
Processo eletrônico nº 2021/837723 
Portaria N° 1451/21, de 05 de agosto de 2021. 
dESiGNar, os MEMBroS abaixo relacionados, para comporem a coMiS-
SÃo dE coNSUlTorES ad Hoc responsáveis pela avaliação do Mérito 
Acadêmico-Científico de Projetos de Pesquisa submetidos ao Edital n°. 
20/2021 - UEPA, referente à seleção de propostas no âmbito do Progra-
ma Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação da Universidade do Estado Pará, no período de 
28/05/2021 a 25/06/2021.
NoME iNSTiTUiÇÃo 
alESSaNdra dE rEZENdE raMoS UNifESSPa 
aNa criSTiNa PiMENTEl carNEiro dE alMEida UfPa 
BrUNo rEZENdE dE SoUZa UfMG 
caio MaXiMiNo dE oliVEira UNifESSPa 
coNSTaNTiNo PEdro dE alcÂNTara NETo UfPa 
dENiSE da SilVa PiNTo UfPa 
diÓGENES HENriQUE dE SiQUEira SilVa UNifESSPa 
fláVia rEGiNa SoUZa raMoS UEa 
HEloÍSa do NaSciMENTo dE MoUra MENESES UfoPa 
JoSÉ NaZarENo araÚJo doS SaNToS JUNior UNifESSPa 
Maria HElENa THoMaZ Maia UfPa 
MárloN BrENo coSTa SaNToS da GraÇa ifaM 
oTaVio aUGUSTo dE araUJo coSTa folHa UfPa 
PaUlo EdUardo SaNToS áVila UfPa 
PriScila da SilVa caSTro UNifESSPa 
rENaTa criSTiNa dE liMa-GoMES ifPa 
riTa dE cáSSia dE MarcHi BarcElloS dalri USP 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 689432
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Processo eletrônico nº 2021/848582 
Portaria N° 1450/21, de 05 de agosto de 2021
dElEGar coMPETÊNcia a servidora ilMa PaSTaNa fErrEira, id. funcio-
nal nº 5429137/2, na função de Vice - reitora, para outorgar grau a turma 
do curso de licenciatura em ciências Naturais desta iES no dia 05.08.2021 
em BElÉM/Pa. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 689433
coLeGiado do caMPUs de aLtaMira.
*republicado por ter saído com incorreções no doe nº 34.574 de 
06.05.2021
Processo eletrônico nº 2021/440479 
PorTaria N° 634/21, de 04 de maio de 2021.
dESiGNar os membros abaixo relacionados, como representantes do co-
legiado do campus de alTaMira da UEPa, para o biênio 2021/2023.
PrESidENTE lair da SilVa frEiTaS filHo 
rEPrESENTaNTE docENTE ENGENHaria aMBiENTal SaNiTária aNa Ka-
riNa MorEYra SalcEdo 
rEPrESENTaNTE docENTE EdUcaÇÃo fÍSica roSaNGEla liMa da Sil-
Va 
rEPrESENTaNTE docENTE ENfErMaGEM oracio carValHo riBEiro 
JUNior 
rEPrESENTaNTE TÉcNico adMiNiSTraTiVo PEdro HENriQUE alMEida 
dE BriTo 
rEPrESENTaNTE diScENTE - TiTUlar WESlEY oliVEira BarBoSa 
rEPrESENTaNTE diScENTE - SUPlENTE ailToN da coSTa caValcaNTE
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 689427
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.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade .
Processo eletrônico nº 2021/843849 
Portaria N° 1439/21, de 04 de agosto de 2021
coNcEdEr a servidora PriScYla criSTiNa rocHa MoNTEiro, id. fun-
cional nº 57190265/2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, lotada na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 180 (cento e oitenta) 
dias de licença Maternidade, no período de 25.07.2021 a 20.01.2022. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 689430

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
Protocolo n° 2021/484972 
LaUdo Nº 76796 /21, 01 de JULHo de 2021
NoME do SErVidor: TElMa Maria doS SaNToS fErrEira 
id. fUNcioNal: 57201329/ 1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo B
loTaÇÃo: caMPUS dE ViGia 
PErÍodo:12.04.2021 a 18.04.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Protocolo n° 2021/755799 
LaUdo Nº 77035 /21, 08 de JULHo de 2021
NoME do SErVidor: TaiSSa alEXaNdriNa SaNToS NUNES 
id. fUNcioNal: 54189965/ 2
carGo: TÉcNico B
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii 
PErÍodo:17.06.2021 a 15.08.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Protocolo n° 2021/523918
LaUdo Nº 77475 /21, 20 de JULHo de 2021
NoME do SErVidor: SHirlEY Mara dE alMEida NaUar 
id. fUNcioNal: 5519624/ 1
carGo: ProfESSor aUXiliar
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE MorfoloGia E ciÊNciaS fiSiolÓGicaS
PErÍodo:12.05.2021 a 26.05.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Protocolo n° 2021/659502
LaUdo Nº 77458 /21, 20 de JULHo de 2021
NoME do SErVidor: SidNEY doS rEiS fariaS 
id. fUNcioNal: 57209293/ 1
carGo: arTÍficE dE MaNUTENÇÃo
loTaÇÃo: caMPUS dE SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo:03.06.2021 a 17.06.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Protocolo n° 2021/779062 
LaUdo Nº :77779 /21, 27 de JULHo de 2021
NoME do SErVidor: SidNEY doS rEiS fariaS 
id. fUNcioNal: 57209293/ 1
carGo: arTÍficE dE MaNUTENÇÃo
loTaÇÃo: caMPUS dE SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo:05.07.2021 a 09.07.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 689508

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1469/2021, de 06 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: EliaNaY aVElar do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57200834/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ R$ 1.500,00
Portaria N° 1470/2021, de 06 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: EliaNaY aVElar do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57200834/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ R$ 1.500,00

Portaria N° 1471/2021, de 06 de aGosto 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 SiMoNE BarBoSa VarEla da SilVa
Matrícula funcional: 5532892/ 4
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ R$ 1.500,00
339039_ R$ 1.500,00
Portaria N° 1473/2021, de 06 de aGosto 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: JaiME irENiZio SoarES da SilVa
Matrícula funcional: 57202461/ 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
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 689440

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N°1456/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para participar da aula inaugural. 
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Parauapebas/Pá
NoME do SErVidor: ilMa PaSTaNa fErrEira
Na fUNÇÃo: VicE-rEiTora
id. fUNcioNal: 5429137/ 2
daTa iNÍcio: 06.08.2021
daTa TÉrMiNo: 07.08.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)diárias
Portaria N°1457/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para execução de cobertura jornalística da aula inaugural. 
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Parauapebas/Pá
NoME do SErVidor: Marilia JardiM dE fiGUEirEdo
carGo: Técnico a
id. fUNcioNal: 5904796/ 2
daTa iNÍcio: 06.08.2021
daTa TÉrMiNo: 07.08.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)diárias
Portaria N°1458/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para conduzir veículo com material. 
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Paragominas/Pá
NoME do SErVidor: iSaÍaS oliVEira da SilVEira
carGo: MoToriSTa
id. fUNcioNal: 57210684/ 1
daTa iNÍcio: 04.08.2021
daTa TÉrMiNo: 05.08.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)diárias
Portaria N°1459/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Parauapebas/Pá
NoME do SErVidor: MaUro SÉrGio SaNToS dE oliVEira
colaBorador EVENTUal
daTa iNÍcio: 02.09.2021
daTa TÉrMiNo: 05.09.2021
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)diárias
Portaria N°1460/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Breves/Pá
NoME do SErVidor: MaUro SÉrGio SaNToS dE oliVEira
colaBorador EVENTUal
daTa iNÍcio: 12.08.2021 
daTa TÉrMiNo: 15.08.2021
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)diárias
Portaria N°1461/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Breves/Pá
NoME do SErVidor: MaUro SÉrGio SaNToS dE oliVEira
colaBorador EVENTUal
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daTa iNÍcio:09.09.2021
daTa TÉrMiNo: 12.09.2021
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)diárias
Portaria N°1462/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: São Sebastião da Boa Vista/Pá
NoME do SErVidor: BrUNo SEBaSTiÃo rodriGUES da coSTa
colaBorador EVENTUal
daTa iNÍcio: 19.08.2021
daTa TÉrMiNo: 22.08.2021
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)diárias
Portaria N°1463/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Barcarena/Pá
NoME do SErVidor: BrUNo SEBaSTiÃo rodriGUES da coSTa
colaBorador EVENTUal
daTa iNÍcio: 02.09.2021
daTa TÉrMiNo: 05.09.2021
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)diárias
Portaria N°1464/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Jacundá/Pá
NoME do SErVidor: BrUNo SEBaSTiÃo rodriGUES da coSTa
colaBorador EVENTUal
daTa iNÍcio: 09.09.2021
daTa TÉrMiNo: 12.09.2021
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)diárias
Portaria N°1465/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Barcarena/Pá
NoME do SErVidor: BrUNo SEBaSTiÃo rodriGUES da coSTa
colaBorador EVENTUal
daTa iNÍcio: 05.08.2021
daTa TÉrMiNo: 08.08.2021
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)diárias
Portaria N°1466/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Jacundá/Pá
NoME do SErVidor: BrUNo SEBaSTiÃo rodriGUES da coSTa
colaBorador EVENTUal
daTa iNÍcio:12.08.2021
daTa TÉrMiNo: 15.08.2021
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)diárias
Portaria N°1467/21, de 06 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: para ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: São Sebastião da Boa Vista/Pá
NoME do SErVidor: BrUNo SEBaSTiÃo rodriGUES da coSTa
colaBorador EVENTUal
daTa iNÍcio: 16.09.2021
daTa TÉrMiNo: 19.09.2021
QUaNTidadE: 3,5 (três e meia)diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 689420

.

.

FÉrias
.

coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares
Processo eletrônico nº 2021/779017 
Portaria N° 1028/21, de 28 de junho de 2021 
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
instituição de Ensino Superior em relação abaixo, referente ao mês de 
JUNHo, no período de 01.06.2021 a 30.06.2021.
MaTrÍcUla VÍNc NoME PErÍodoaQUiSiTiVo
5889442 1 adoNaiZaNoNidaSilValiMa 02/05/2020a01/05/2021
5851220 5 adriaNaSUElYMoNTEiroBENJaMiM 11/03/2020a10/03/2021
5947787 1 adriaNiaraGaodESoUZa loPES 18/03/2020a17/03/2021
5924836 2 alfrEdoJorGEdoSSaNToSJUNior 11/03/2020a10/03/2021
5894696 2 aliNEdEoliVEirafErrEira 29/05/2020a28/05/2021
5738083 3 aNaclaUdiaMarTiNSEMarTiNS 02/05/2020a01/05/2021
5946405 1 aNdErSoNclaYToNlEaldElacErda 11/02/2020a10/02/2021
5939994 2 aNdErSoN roBErTo caSTro aMaZoNaS 06/03/2020 a 05/03/2021
2009293 1 aNGElaMariadacoSTa 17/03/2020a16/03/2021
3183807 1 aNToNiofErrEiraBaTiSTa 01/03/2020a28/02/2021
80015649 1 arNaldoalGaraNHarGoNcalVES 11/03/2020a10/03/2021
5947801 1 BrUNoMENdoNcadEoliVEira 18/03/2020a17/03/2021
5924875 2 caMiladoSSaNToSPaNToJa 11/03/2020a10/03/2021
57200744 1 clEidESaNToSdESoUSa 30/07/2019a29/07/2020

57214586 2 daNNYElBaTiSTadoNaSciMENTo 01/04/2020a31/03/2021
5433266 3 dEUZilENiPErEiraViEira 01/02/2020a31/01/2021
5947945 1 dioNiElSoNSilVadoNaSciMENTo 01/04/2020a31/03/2021
57217081 1 EdEValdoNUNESdEaraUJo 26/05/2020a25/05/2021
57206443 1 EdilSoNBilHarMorEira 23/10/2019a22/10/2020
3185559 1 EdNEE MariadEoliVEiraVEraS 01/03/2020a28/02/2021
6120660 1 EllENBarGacHiaZaGalo 12/05/2020a11/05/2021
5946418 1 ElZaalVESMoTaSilVa 11/02/2020a10/02/2021
54191662 3 faBioBENEdiTofilocrEao GarciaPErEira 01/06/2020a31/05/2021
5942375 1 fErNaNdoPErEiradESoUZa 01/06/2020a31/05/2021
57231100 3 fErNaNdoTENrEirodoSSaNToS 01/02/2020a31/01/2021
3153266 1 fraNciScoPiNHEiroPErEira 01/01/2020a31/12/2020
5924937 2 fraNciScoViTordaSilVaoliVEira 11/03/2020a10/03/2021
5904666 3 GaBriElaraQUElfrEirEMarQUES 11/02/2020a10/02/2021
5924943 2 GUSTaVoMENdESfrEirE 11/03/2020a10/03/2021
7565620 2 idEraldolUiSViNHoTEfiGUEira 11/03/2020a10/03/2021
57201230 1 JEaNEoliVEiraPriMo 28/07/2019a27/07/2020
5924896 2 JEffErSoNricardofEliXdESoUSa 11/02/2020a10/02/2021
3186075 1 JErEMiaSSaNToSaraUJoViEira 01/04/2020a31/03/2021
5914183 3 JEroNiMo caValcaNTEdaNTaS daSilVa 01/02/2020a31/01/2021
5892796 6 JoaoPaUloNaPoMUcENocaMPoS 06/03/2020a05/03/2021
5954761 1 JoNEcarloSdEoliVEira SoUSa 11/03/2020a10/03/2021
5908916 4 JoSEliNaloBoVaZ 11/03/2020a10/03/2021
5946401 1 KEllENcriSTiNEfiGUEiriNHaMElo 11/02/2020a10/02/2021
3183408 1 lairSoNcaBraldaSilVa 13/04/2020a12/04/2021
57213397 1 lEoNardolEaNdrocaldEiradoSSaNToS caBral 20/02/2020a19/02/2021
57214894 1 lorENaMicHEllESaBiNoGoMESdEoliVEira 16/03/2020a15/03/2021
5917916 2 lUciaNaPaTriciadaSilVafrUTUoSo 01/03/2020a28/02/2021
5946393 1 MaNoElMoraESdacoNcEicaoJUNior 11/02/2020a10/02/2021
5041627 1 MarciadEMaTToSGUEdES 01/03/2020a28/02/2021
57234609 2 MariaBaTiSTaSilVadEaMoriM 01/04/2020a31/03/2021
57216528 1 MariacriSTiNaMoraES 16/04/2019a15/04/2020
5105323 5 MariadEfaTiMaPiNHEirocarrEra 02/01/2017a01/01/2018
54188848 1 MariadoSocorrodaSilVaValENTE 02/03/2020a01/03/2021
5911673 2 MariadUlciNEiaValENTE da crUZ 11/02/2020a10/02/2021
5105897 1 MariaiVaNildEfaGUNdEScordEiro 01/01/2020a31/12/2020
5946415 1 MarialUcirENEdaSilVafErrEira 11/02/2020a10/02/2021
3188582 1 Maria raiMUNdadE JESUS 06/03/2020a05/03/2021
5954737 1 MariaNarodriGUESPErEira 11/02/2020a10/02/2021
57209471 1 MarioHENriQUEValMoNT 17/12/2019a16/12/2020
3158470 1 MariValdoMENdoNÇadEalMEida 12/06/2021 13/06/2020a12/06/2021
54189716 5 MariZacrUZNaSciMENTo 01/04/2020a31/03/2021
54181898 4 MESSiaSSoUZadaSilVadoMiNGoS 11/03/2020a10/03/2021
5947812 1 MicalcriSTiNaBaETalEao 18/03/2020a17/03/2021
5933868 2 MicHEllEdoSSaNToSMoraESfrEirE 11/03/2020a10/03/2021
5946417 1 MiriaMNaSciMENToaraUJo 11/02/2020a10/02/2021
5900367 4 MirlENEfErrEiracarValHo 11/03/2020a10/03/2021
5099072 1 NaTaliadoSocorroSiQUEiradaSilVa 01/01/2020a31/12/2020
57213408 1 NaTiaMarTiNSlUZ 19/02/2020a18/02/2021
5925009 2 NEliaParEcidarodriGUES 01/03/2020a28/02/2021
5921280 2 NEWToNcarloSaMoraSdacrUZ 11/02/2020a10/02/2021
5857155 1 odiNETEdiaSViEira 25/04/2020a24/04/2021
55586854 5 orlaNdodaSilVaaraUJo 02/03/2020a01/03/2021
57209879 1 PaTriciaalMEidadESoUZa 17/12/2019a16/12/2020
5917947 2 PaUlafErraZGUSMaodEBarroS 01/04/2020a31/03/2021
5947966 1 PaUloalBErTodEalMEidaGoMES 08/04/2020a07/04/2021
57190265 2 PriScYlacriSTiNarocHaMoNTEiro 11/02/2020a10/02/2021
57202204 6 raiMUNdadEliMaSilVafilHa 01/03/2020a28/02/2021
5905746 2 rEGiaNEaMaraldaSilVa 01/04/2020a31/03/2021
5947948 1 rildoNdaSilVaMoraiS 01/04/2020a31/03/2021
57209276 1 roSaNGElafErrEiraNoNaTo 01/12/2019a30/11/2020
5954763 1 roSEaNEcarrEra dEfariaS 11/03/2020a10/03/2021
57229998 3 roZiaNEBiliodaSilVa 01/03/2020a28/02/2021
5954764 1 SaMarafUrTadoliMa 11/03/2020a10/03/2021
5942315 1 SaNdradoS SaNToSTaVarES 01/06/2020a31/05/2021
5954746 1 SaVioBEZErrafErrEira 11/03/2020a10/03/2021
5898129 1 SilVaNaSaNToSdacoSTaloBaTo 28/02/2020a27/02/2021
5931785 2 THaiSPErEiraroMaNo 11/03/2020a10/03/2021
5947221 1 THaMYriSaNdradEdEoliVEira 01/02/2020a31/01/2021
5948480 1 VEraGiZZEllEMENEZESPiNHEiro 01/04/2020a31/03/2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 689434

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL 050/2021 – UePa
editaL de seLeÇÃo do ProGraMa de aPoio socioecoNÔMico 
– sUBProGraMa BoLsa iNceNtiVo acadÊMico
a Universidade do Estado do Pará (UEPa) torna público o lançamento do 
presente Edital e convoca as/os discentes dos cursos regulares não inter-
valares e presenciais de graduação da UEPa a participarem do processo de 
seleção às bolsas do Programa de Apoio Sócio econômico – Subprograma 
Bolsa incentivo acadêmico do Núcleo de assistência Estudantil.
as inscrições estarão abertas de 09 de agosto a 08 de  setembro de 2021.
O Edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará,

Protocolo: 689529
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..

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

.

..

diÁria
.

Portaria Nº 663/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decre-
to de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro 
de 2019. considerando o Processo nº 2021/803292 rESolVE: autorizar o 
pagamento de 03 E ½ (TrÊS E meia) diária Para cada SErVidor ciTado 
aBaiXo: Sarah ferreira Mendes, Gerente, Matrícula: 5958317/1,a qual se 
deslocará ao município de UliaNÓPoliS/Pa no Período de 17 a 20/08/2021 
a em anexo, com objetivo de fortalecer a Gestão do SUaS,SiSaN E SiNaSE,-
JoSiaiS EliaS dE MElo,matricula nº 57176166/1,Motorista conduzir veiculo 
com técnico da DISAN/SEASTER. Classificação
orçamentária: 43.101.08.128.1505.8399 f:0101006357 234.194 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de assistência 
Social, Trabalho, Emprego e renda em, 05 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 662/2021 – SEASTER O SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. considerando 
o Processo nº 2021/ 828036
rESolVE: autorizar o pagamento de 08 E ½ (oiTo E meia)diárias Para 
a SErVidora ciTado aBaiXo: ZoZiMo raiMUNdo araUJo dE SoU-
Sa,colaBorador EVENTUal c.P.f - 140.457.022 - 53,daNiEla Maria 
MElo ModESTo,coNSElHEiro ESTadUal c P f 443.170.692 - 53 que se 
deslocará aos municípios de agua azul do Norte,Xinguara,Santana do ara-
guaia/Pa , no Período de 17 a 25/08/2021, com objetivo de realizar apoio 
Técnico para conferencia Municipal de assistência Social.
Classificação Orçamentária:
 87.101 – 08.422.1505.8402 F: 0139002241 253.896 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 05 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 661/2021 – SEASTER O SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 
2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. considerando 
o Processo nº 2021/841758
rESolVE: autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo: rosa Helena andrade azevedo Sousa,3197743/1, 
assistente Social,BrUNo cardoSo dE fariaS,colaBorador EVENTUal 
rEaliZará ViaGEM Para Marituba no dia 11/08/2021 coM oBJETiVo de 
realizar apoio técnico no atendimento de emissão de certidões na concessão 
à gratuidade ao Registro Civil de Nascimento aos usuários identificados em 
situação de vulnerabilidade social para inclusão no cadUNico e inserção nos 
Programas Sociais – Projeto Meu Registro – TER PAZ NOVA UNIÃO .
 Classificação Orçamental:
87.101 – 08.244.1505.8899 F: 01039002241 261.646 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 05 de agosto 2021.
 iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 689297
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 572/2021-GaB/Pres BeLÉM, 05 de aGosto de 2021. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar 
de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando 
o memorando nº 03/cSPad2 de 04.08.2021, despachos da aSPad de 
04.08.2021 e do Presidente da faSEPa, de 04.08.2021;r E S o l V E: 
art. 1º. ProrroGar, com base no art. 208, a apuração do Processo 
administrativo disciplinar-Pad nº 05/2021 (Processo nº 2021/20601), 
legitimado pela PorTaria nº 287/2021-GaB/PrES de 12/05/2021, 
doE nº 34.582 de 13.05.2021, por mais 60 (sessenta) dias a contar de 
05/06/2021; art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor com a publicação no 

Diário Oficial do Estado com a data retroativa a contar de 13.07.2021. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ cElSo 
da SilVa/Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 573/2021-GaB/Pres BeLÉM, 05 de aGosto de 2021. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar 
de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o 
memorando nº 04/cSPad2 de 04.08.2021, despachos da aSPad de 
04.08.2021 e do Presidente da faSEPa, de 04.08.2021; r E S o l V E: art. 
1º. ProrroGar, por mais 30 (trinta) dias, conforme o parágrafo único do 
art. 201, a apuração do Processo nº 2019/192018 (SiNd. iNVESTiGaTiVa 
nº 06/2021) pela comissão supracitada constituída pela PorTaria nº 
288/2021-GaB/PrES de 12/05/2021, doE nº 34.582 de 13.05.2021, a 
contar de 13.06.2021. art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor com data 
retroativa a 13.06.2021. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E 
cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 689258
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 348- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 05/08/2021
oBJETiVo: cobrir despesas Eventuais, com Material de consumo, para aqui-
sição de calçados específicos utilizados em Cursos, para Socioeducandos cus-
todiados na UaSE BENEVidES  ( Proc. 823283/2021 - Mem 398/2021
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R$ 600,00-(Consumo)
SErVidor: carloS alBErTo MoUra cHaGaS
MaTricUla: 54195779/ 1 - carGo:PSicoloGo
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:30 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 689195
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de recoNHeciMeNto de dÍVida- janeiro à junho 2021
Espécie: termo de reconhecimento, pagamento e quitação de dívida, refe-
rentes à prestação do serviço de locação de imóvel urbano, localizado na 
rodovia augusto Montenegro, passagem das flores n° 24 - águas Negras, 
distrito de Icoaraci, Município de Belém, Estado do Pará, com a finalida-
de exclusiva de funcionamento da unidade de atendimento socioeducativo 
para execução do “Programa de Semiliberdade”, da locatária, previsto no 
art. 120 do Eca, denominada centro de atendimento Socioeducativo de 
Semiliberdade  – CAS II,  decorrente dos valores referentes a aluguel de 
Janeiro  a Junho de 2021; celebrado entre a devedora - fundação de aten-
dimento Socioeducativo do Pará - FASEPA e a credora - UNIRIOS – RODO-
flUVial coMErcio E loGiSTica lTda, cNPJ/Mf nº 83.346.932/0001-18; 
no valor total de r$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais); 
processo n° 2021/734006, amparo legal: artigos 422, 472 e 884 do Código 
civil Brasileiro, artigo 59 da lei 8.666/93 assinado em: 23/07/2021; orde-
nador: lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 689262
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

errata
.

errata
Errata da Publicação 688463, Diário Oficial nº 34.659, de 05 de 
agosto de 2021.
onde se lê:
“Art. 1º - VI – [...] agosto de 2027 a julho de 2028”
Leia-se:
“Art. 1º - VI – [...] agosto de 2026 a julho de 2027”
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 689449
.

diÁria
.

Portaria N° 196/2021 - daF/sedeMe BeLÉM, 06 de aGosto de 2021.
Nome:aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matricula:n° 5913756/2/
cargo:coordENador/origem:Belém-Pa/destino: cametá-Pa Perío-
do:24/08/2021 a 27/08/2021/diarias:3,5 (três e meia)/objetivo: realizar 
vistorias técnicas e levantamento da situação das demandas de obras de 
energia elétrica em comunidades e representar a SEdEME no evento “Par-
cerias pelo Pará – Agenda do desenvolvimento, emprego e renda”, com o 
objetivo de viabilizar parcerias que contribuam para o desenvolvimento 
da região. a iniciativa conta com a parceria do poder público municipal, 
setores produtivos, empregos, entidades empresarias com foco no desen-
volvimento, emprego e renda.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 689375
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Portaria N° 194/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, 06 de aGosto de 2021.
Nome:iGor raPHaEl MaGalHÃES da foNSEca/Matricula:n° 54191889/3/ 
cargo:coordenador do Núcleo de comunicação/origem:Belém-Pa/des-
tino:Marabá-Pa e Bom Jesus do Tocantins-Pa/Período: 11/08/2021 a 
13/08/2021/diária:2,5 (duas e meia) /objetivo: acompanhar e divulgar a 
agenda oficial do Secretário de Estado da SEDEME em visita a algumas in-
dústrias do município que recebem incentivo do Governo do Estado do Pará, 
participar de sessão da Câmara Municipal de Marabá para alinhamento de 
estratégias para o desenvolvimento do setor produtivo na região, gerando 
mais empregos e renda ao município. Visando estreitar as ações entre as ins-
tituições, onde faremos algumas visitas institucionais aos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 689295
Portaria N° 193/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, de 06 de aGosto de 2021.
Nome:BrUNo da SilVa caSTro/Matricula:n° 5918069/1/cargo:Mo-
TORISTA/Origem:Belém-PA/Destino:Ourilândia-PA, São Félix do Xin-
gu-Pa, Bannach-Pa, Parauapebas-Pa, Marabá-Pa e canaã-Pa/Período: 
09/08/2021 a 21/08/2021/diária:12,5 (doze e meia)/objetivo:conduzir 
servidores Bruno Medeiros Pompeu e Aldenor Santana Pegado Netto, a fim 
de realizar a capacitação de equipes técnicas das prefeituras da região do 
território sustentável da PA-279, assim como conduzir os servidores Bruno 
roberta Martins Guimarães, Beatriz Pinheiro Pantoja de oliveira e lilian Po-
liana Sousa Gualberto com o objetivo de realizar a fiscalização da taxa de 
controle, acompanhamento das atividades de pesquisa, lavra, exportação 
e aproveitamento de recursos minerais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 689256
Portaria N° 195/2021 - daF/sedeMe BeLÉM, 06 de aGosto de 2021.
Nome:aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matricula:n° 5913756/2/car-
go:coordENador/origem:Belém-Pa/destino: São félix do Xingu-Pa, 
Tucumã-PA, Bannach-PA, Eldorado dos Carajás-PA e Curionópolis-PA /
Período:09/08/2021 a 21/08/2021/diarias:12,5 (doze e meia)/objetivo: 
cumprir a programação da SEDEME no Programa Território Sustentável da 
Pa-279, com vistorias técnicas para levantamento da real necessidade de 
energia elétrica nas comunidades locais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 689330
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria n° 069/2021–GGa/ sedeMe Belém, 06 de agosto de 2021
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA – SEDEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
 rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias do 
servidor EriNaldo da crUZ raMoS, identidade funcional nº 55587967/4, cargo 
Coordenador, concedido através da PORTARIA nº 042/2021 – GGA/SEDEME, de 
07/07/2021, publicada no doE nº 34.631, de 08/07/2021, a partir de 06/08/2021, 
permanecendo saldo remanescente a ser gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 689160
t.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a publicação de ErraTa da resolução nº 010, Proto-
colo 689070, publicada no doE Nº 34.661, de 06 de agosto 2021.
JoSE fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia

Protocolo: 689304
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato
eXtrato do coNtrato de coModato
eXercÍcio: 2021;
Processo: 2020/878420;
COMODANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ – CODEC;
coModaTário: iNSTiTUTo NacioNal dE dEfESa EcolÓGica E ViGi-
LÂNCIA AMBIENTAL – INDEVA;
OBJETO: Cessão gratuita de bem imóvel, área localizada no Distrito Indus-
trial de Marabá, identificada como “Área da Captação de Água”, medindo 
324,8m², para fins de implantação do escritório do INDEVA, bem assim, 
para continuidade do trabalho voluntário que desenvolve, como as trilhas 
ecológicas educacionais com finalidade filantrópica e ambiental de forma-

ção de guardas florestais, que tem sua posse transferida pela COMODANTE 
ao coModaTário;
FINALIDADE: I – Implantação e funcionamento de seu escritório medindo 
81,20m², dentro da porção maior de 324,80 m², da área cedida localiza-
da no Distrito Industrial de Marabá, identificada como “Área da Captação de 
Água”; II – Continuidade ao trabalho voluntário que desempenha na área, 
como trilhas ecológicas educacionais, com finalidade filantrópica e ambiental 
de formação de guardas florestais, entendida esta destinação como sendo 
de relevante interesse público, por sua importância social, bem assim, pelos 
benefícios diretos à codEc, coibindo a entrada e permanências de pessoas 
não autorizadas, que degradam e exploram economicamente aquela área.
daTa dE aSSiNaTUra: 27/07/2021;
ViGÊNcia: 10 (dez) anos.
ORDENADOR: LUTFALA DE CASTRO BITAR – PRESIDENTE | CODEC.

Protocolo: 689499
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 018/2021
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NÚMEro da diSPENSa: 018/2021;
daTa da diSPENSa: 16.07.2021;
daTa da raTificaÇÃo: 16.07.2021;
NoTa dE EMPENHo dE dESPESa: 2021NE00427;
NÚMEro Prd: 242022021000134;
oBJETo: fornecimento de materiais de consumo, materiais diversos com 
serviços de instalação, visando equipar adequadamente a nova sede da 
CODEC, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
Referência, base da contratação, disposto no Edital n.º 008/2021 – Anexo 
i, do Processo n.º 2021/580135;
coNTraTada: coMPaNHia do PaPEl EirEli-EPP. cNPJ: 21.496.459/0001-06;
fUNfioNal ProGraMáTica: 700201.22.122.1297.8338;
foNTE: 0261000000;
ElEMENTo dE dESPESa: 33903000;
Valor ToTal: r$ 4.154,00 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais);
fUNdaMENTo lEGal: artigo 29, ii, da lei n.º 13.303/16, decreto n.º 
2.168/2010 alterado pelo decreto n.º 856/20 e regulamento interno de 
licitações e contratos da codEc/Pa;
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do Processo n.º 2021/580135;
ordENador dE dESPESa: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | 
codEc.

Protocolo: 689458
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 018/2021
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NÚMEro da diSPENSa: 018/2021;
daTa da diSPENSa: 16.07.2021;
daTa da raTificaÇÃo: 16.07.2021;
NoTa dE EMPENHo dE dESPESa: 2021NE00428;
NÚMEro Prd: 242022021000135;
oBJETo: fornecimento de materiais de consumo, materiais diversos com 
serviços de instalação, visando equipar adequadamente a nova sede da 
CODEC, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
Referência, base da contratação, disposto no Edital n.º 008/2021 – Anexo 
i, do Processo n.º 2021/580135;
coNTraTada: a. l. PaES BoUlHoSa EPP. cNPJ: 02.965.642/0001-50;
fUNfioNal ProGraMáTica: 700201.22.122.1297.8338;
foNTE: 0261000000;
ElEMENTo dE dESPESa: 33903000;
Valor ToTal: r$ 4.270,00 (quatro mil duzentos e setenta reais);
fUNdaMENTo lEGal: artigo 29, ii, da lei n.º 13.303/16, decreto n.º 
2.168/2010 alterado pelo decreto n.º 856/20 e regulamento interno de 
licitações e contratos da codEc/Pa;
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do Processo n.º 2021/580135;
ordENador dE dESPESa: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | 
codEc.

Protocolo: 689460
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 018/2021
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NÚMEro da diSPENSa: 018/2021;
daTa da diSPENSa: 16.07.2021;
daTa da raTificaÇÃo: 16.07.2021;
NoTa dE EMPENHo dE dESPESa: 2021NE00429 e 2021NE00430;
NÚMEro Prd: 242022021000136 e 242022021000137;
oBJETo: fornecimento de materiais de consumo, materiais diversos com 
serviços de instalação, visando equipar adequadamente a nova sede da 
CODEC, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
Referência, base da contratação, disposto no Edital n.º 008/2021 – Anexo 
i, do Processo n.º 2021/580135;
coNTraTada: riBEiro da crUZ coMÉrcio E SErViÇoS. cNPJ: 
14.846.237/0001-00;
fUNfioNal ProGraMáTica: 700201.22.122.1297.8338;
foNTE: 0261000000;
ElEMENTo dE dESPESa: 33903000 e 44905200;
Valor ToTal: r$ 4.156,50 (quatro mil cento e cinquenta e seis reais e 
cinquenta centavos) e r$ 1.610,60 (um mil seiscentos e dez reais e ses-
senta centavos);
fUNdaMENTo lEGal: artigo 29, ii, da lei n.º 13.303/16, decreto n.º 
2.168/2010 alterado pelo decreto n.º 856/20 e regulamento interno de 
licitações e contratos da codEc/Pa;
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do Processo n.º 2021/580135;
ordENador dE dESPESa: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 689461
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..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 155/2021
dE 06 dE aGoSTo dE 2021
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 034/2021, celebrado com a 
empresa ProSolUTioN coNSUlToria & SiSTEMaS iNforMáTicoS lTda, 
o servidor Thiago castro da Silva Pacheco, matrícula nº 5956563/1, e como 
suplente o servidor Marcelo Vieira da Silva, matrícula nº 57211818/1, con-
forme processo nº 2021/674998.
assinatura: 06/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Ordenadora: Cilene Moreira Sabino de Oliveira – Presidente da JUCEPA.

Protocolo: 689272
.

diÁria
.

Portaria Nº 185/2021 de 05/08/2021. art. 1º coNcEdEr aos 
servidores cilene Moreira Sabino de oliveira, Presidente, matrícula nº 
5760330/6, 3,5 (três e meia) diárias no valor de r$ 1.390,89 (Um mil, 
trezentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), Vilson João Schuber, 
Vice-Presidente, matrícula nº 5185882/6 no valor de r$ 1.099,87 (Um mil, 
noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), aiua reis Queiroz, Gerente 
de Projetos, matrícula nº 57225310/1, Marcíria do Socorro Tavares Tavares, 
Gerente de Projetos, matrícula nº 5923707/2, laura daniela Miranda de 
Queiroz, Especialista em Educação classe i, matrícula nº 57208943/1, 
Nádia Helena Botinelly do amaral e Silva, assist. administ. a, matrícula 
nº 2022290/1, alexandre Jaime Batista, Gerente de apoio administrativo, 
matrícula nº 5896631/2, Karla da costa dias rêgo, coordenadora de 
Núcleo de Recursos Tecnológicos, matrícula nº 5890673/1 e Fabíola de 
figueredo Uchôa, Gerente de Projetos, matrícula nº 6403800/1, no 
valor de r$ 1.234,39 (Um mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e 
nove centavos) cada, os referidos servidores participarão do i Seminário 
Jucepa itinerante, nos Municípios de itaituba, e Traírão, que acontecerá, 
respectivamente, nos dias 11/08 e 12/08/2021, com saída de Belém 
no dia 10/08/2021 e retorno no dia 13/08/2021, conforme processo nº 
2021/825278. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA – Presidente.

Protocolo: 689261
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

adMissÃo de serVidor
.

aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – toMada 
de PreÇos tP 020/2021-sedoP
oBJETo: coNTraÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para  coNclUSÃo do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa no Muni-
cípio de TErra alTa, neste Estado.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS:
1ª - MDS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ: 
02.040.696/0001-05 r$ 1.129.588,20
EMPrESaS dESclaSSificadaS:
1ª - ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
08.928.777/0001-22 r$ 1.034.362,66
2ª - ASA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 16.683.141/0001-96 R$ 1.994.606,28
Dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa MDS CONS-
TRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ: 02.040.696/0001-05, com o 
valor de r$ 1.129.588,20 (Um milhão cento e vinte e nove mil, quinhentos 
e oitenta e oito reais e vinte centavos).
Belém-Pa, 06 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 689516
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 574/2021, de 04 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,

coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
CONSIDERANDO os termos do Processo 2021/543100 de 20/05/2021 – COSG/SEDOP
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor WalMicK riBEiro GoMES, matrícula nº 
57221451/2, ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, para acompa-
nhar como fiscal da Dispensas de Licitação nº 010/2021 celebrado entre a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SE-
doP e a Empresa abaixo:

ordEM dE 
SErViÇo EMPrESa oBJETo

010/2021 GPM comercio de Gás 
lTda.EPP-ME

Contratação de Empresa para fornecimento de recarga de gás butano de 13 kg 
para a sedop, Pelo período de 12 (doze) meses, no quantitativo estimado de 12 

(doze) recargas.

ii - dESiGNar o servidor, raiMUNdo NoNaTo aBrEU rUiZ, matrícula nº. 
31801/1, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução do material de consumo, acima 
descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 689212
Portaria Nº. 576/2021, de 04 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/839084, de 03/08/2021 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor WESlEY fErNaNdES SarMENTo, matrícula 
5956733/1, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional, como 
fiscal de Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

43/2021 aSa construções ltda, implantação do Sistema de abastecimento de água, no Município 
de Piçarra/Pa.

II – DESIGNAR o servidor JOSÉ HENRIQUE TAVARES DA SILVa, matrícula 
nº 5942371/4, ocupante do cargo de diretor Técnico, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos 
impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 689225
Portaria Nº. 579/2021, de 05 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
CONSIDERANDO os termos do Processo 2021/567375, de 26/05/2021 – 
corH/SEdoP.
r E S o l V E:
i- dESiGNar a servidora roSSaNE do Socorro MENdES dE SoUSa PiN-
To, matrícula nº 57196033/1, ocupante do cargo de coordenador, para 
acompanhar e fiscalizar a contratação celebrada entre a Secretaria de Es-
tado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e a Empre-
sa BraSilSEG coMPaNHia dE SEGUroS, cujo objeto é a contratação de 
Seguro de acidentes Pessoais coletivo para os Servidores desta SEdoP, 
em Especial dos Estagiários, conforme lei federal nº 11.788/2008 e lei 
Estadual nº 6573 de 12 de agosto de 2003, art. 6º, regulamenta pela nº 
001/2004 e pelo decreto Estadual nº 1.941/2017.
ii - dESiGNar a servidora HEdilY MorEira alaMar, matrícula nº 
55589907/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública - contador, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução da contratação, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano

Protocolo: 689240
.

diÁria
.

Portaria Nº. 577/2021, de 05 de aGosto 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 2021/606131, de 07/06/2021 
- diSET/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 11 a 12/08/2021, o deslocamento dos 
servidores abaixo relacionados, autorizados a viajarem ao Município de 
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castanhal/Pa, anteriormente concedida para o período de 20 a 21/06/2021, 
conforme PorTaria nº 398/2021, de 10/06/2021, publicada no doE nº 
34.612, de 16/06/2021, em virtude de alteração na programação de viagem.

NoME MaTricUla carGo/fUNÇÃo
roberta andrade cavalleiro de Macedo 54180536/2 coordenador

Jonatas Soares Pereira 57202050/2 Motorista
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 689232
Portaria Nº. 575/2021, de 04 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/839087, de 03/08/2021 
– COSG/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o técnico da SEdoP, ao Município de Para-
gominas, para avaliação de imóveis conforme processo 2021/753923/SESPA.
dESTiNo: Paragominas/Pa.
diária: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 09 a 12/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 689217
Portaria Nº 569/2021, de 02 de aGosto 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 2021/824711, de 29/07/2021 
– DIFIS/SEDOP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2, car-
go/função: coordenador.
OBJETIVO: Proceder fiscalização na obra de Conclusão do Sistema de 
abastecimento de água contrato nº 29/2020, e Pavimentação da rua João 
Martins convênio nº100/2018 no Município de anajás/Pa.
dESTiNo: anajás/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 10 a 12/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 689173
Portaria Nº. 570/2021, de 03 de aGosto 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 2021/836324, de 02/08/2021 
– NUCOM/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias 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 inhangapi, na entrega de obras de pavimentação pelo Programa 
asfalto Por Todo o Pará.
dESTiNo: inhangapi/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 03/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 689177
Portaria Nº. 568/2021, de 02 de aGosto 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 2021/832746, de 02/08/2021 – DIFIS/SEDOP;

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor Gilmar franco Mota aos Mu-
nicípios de São caetano de odivelas e Santo antônio do Tauá/Pa.
dESTiNo: São caetano de odivelas/Santo antônio do Tauá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 03 a 04/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 689154
..

FÉrias
.

Portaria Nº. 572/2021, de 04 de aGosto 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 art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/841460, de 03/08/2021 
e o Memorando nº 12/2021, de 03/08/2021 – CONCI/SEDOP.
r E S o l V E:
i - iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 05/08/2021, as 
férias da servidora MicHEllE Naiá fErrEira fiGUEirEdo, matrícula nº. 
5949261/1, ocupante do cargo de Secretário de conselho; anteriormente 
concedida através da PorTaria nº. 381/2021, de 07/06/2021, publicada 
no doE nº. 34.607, de 10/06/2021, referente ao período aquisitivo 
07/07/2021 a 05/08/2021, restando um saldo de 14 (quatorze) dias para 
ser gozado em outro momento oportuno.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 689183
Portaria Nº. 580/2021, de 05 de aGosto 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 art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994 
e, ainda, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021.
coNSidEraNdo a Escala de férias anual/2021;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao mês de 
SETEMBro/2021, aos servidores abaixo relacionados, lotado nesta SEdoP.

MaTrÍcUla SErVidor carGo PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

5657/1 José Garcia amorim 
da Silva agente de artes Práticas 01/09/2020 a 

31/08/2021
01/09/2021 a 
30/09/2021

5948026/2 alessandro augusto dos 
Santos

coordenador de Núcleo 
regional

01/06/2020 a 
31/05/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

6403377/1 luana fernandes Benetti coordenador 03/06/2020 a 
02/06/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

5061/1 ana lúcia alves corrêa Datilógrafo 04/09/2020 a 
03/09/2021

06/09/2021 a 
05/10/2021

54191272/2 leila Márcia Souza do 
amaral assistente administrativo 18/06/2020 a 

17/06/2021
08/09/2021 a 
07/10/2021

57197483/1 Sandro roseveltt Manfredo 
lima Motorista 05/06/2020 a 

04/06/2021
08/09/2021 a 
07/10/2021

6963/1 rosilene cruz costa aires assistente administrativo 06/06/20219 a 
05/06/2020

10/09/2021 a 
09/10/2021

55589948/1 ana cláudia Miranda de 
freitas auxiliar operacional 01/08/2019 a 

31/07/2020
20/09/2021 a 
19/10/2021

II – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 689254
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra –toMada de PreÇos 028/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para, EXEcUÇÃo do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa, No MUNi-
CÍPIO DE ALMERÍM, neste Estado, conforme especificações técnicas, pla-
nilhas e projetos anexo.
data de abertura: 26 de agosto de 2021.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEDOP, localizada na Trav. Chaco, nº 2158, Bairro Marco, CEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 06 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 689303
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aViso de aBertUra de PreGÃo eLetrÔNico 006/2021– cPL/sedoP
objeto: aquisição de um caminhão zero Km equipado com coletor com-
pactador de resíduos sólidos, novo, sem uso, conforme disposto no Anexo 
i - Termo de referência, neste Edital e em seus demais anexos.
data de abertura: 19 de agosto de 2021
Horário: 10h00min (Dez horas) no site www.comprasgovernamentais.gov.br
Belém-Pa, 06 de agosto de 2021
Wilson Prudêncio de Moura filho
Pregoeiro/SEdoP.

Protocolo: 689309
aViso de deVoLUÇÃo de docUMeNtaÇÃo de LicitaÇÃo – to-
Mada de PreÇos tP 011/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PaViMENTaÇÃo 
aSfálTica EM ViaS PÚBlicaS, No MUNicÍPio dE GarrafÃo do NorTE, 
neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
a comissão Permanente de licitação da Secretaria de Estado de desenvol-
vimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, torna público aos interessados 
que dará prazo de 15 dias Uteis, para retirada doS ENVEloPES das empre-
sas que participaram da licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS TP 
011/2021. os interessados na retirada dos referidos documentos, deverão 
dirigir-se à Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Pú-
blicas – SEDOP na Coordenadoria da Comissão Permanente de Licitação. 
Após o término do prazo, não havendo a retirada informamos que os mes-
mo serão incinerados.
 Belém-Pa, 06 de agosto de 2021.
 leandro de aguiar alves.
 Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 689549
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 67/2018
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 09.08.2021, encerrando em 08.08.2022.
data de assinatura: 05/08/2021.
contratada: Vfatec Soluções em Sistemas S/S ltda, cNPJ: 
01.716.341/0001-20
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 689142
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 05/2020
objeto: Prorrogação dos prazos de execução dos serviços e de vigência 
contratual, por mais 04 (quatro) meses, iniciando o prazo de execução em 
05.08.2021, encerrando em 04.12.2021, e o prazo de vigência iniciando 
em 05.10.2021, encerrando em 04.02.2022.
data de assinatura: 02/08/2021.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda, cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 689140
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra
credeNciaMeNto N° 002/2021 – cosaNPa –Pa.
oBJETo: contratação de empresas titulares de soluções de meios de pa-
gamentos e gestão denominada subadquirentes / facilitadora, em parceria 
e por meio das empresas credenciadoras (adquirentes), disponibilizando 
ao consumidor alternativas para quitar seus débitos à vista ou em parcelas 
mensais, para pagamentos eletrônicos de guias de cobrança de consumo 
de água e demais taxas, por meio de cartões de débito ou crédito, com a 
imediata regularização da situação.
1.a documentação de Habilitação deverá ser entregue ou enviada à co-
missão Especial de credenciamento, em envelope fechado, a partir do dia 
30 de agosto de 2021, para a sede da companhia de Saneamento do Pará 
– COSANPA.
2.Local: na sede da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, localizada 
na av. Magalhães Barata, nº 1201, bairro São Brás, cEP 66060-901, Belém-Pa.
3.o Edital e seus anexos estão disponíveis, no site da companhia de Saneamento 
do Pará. coSaNPa (cosanpa.pa.gov.br), ou ainda junto a comissão Especial de 
credenciamento, no horário de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00.
Belém/Pa, 06 de agosto de 2021
andré rabêlo Queiroz
Presidente da comissão Especial de credenciamento
Port. Nº380/2021

Protocolo: 689331
aViso de LicitaÇÃo
Modo de disPUta FecHado Nº 010/2021 – cosaNPa-Pa.
oBJETo: contratação de empresa de engenharia especializada para a re-
alização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos 
de sondagem para avaliação preliminar, e construção de 13 (treze) poços 
artesianos, inclusive com execução de instalação elétrica, automação, for-
necimento e instalação de bomba submersa e interligação à rede existente, 
em municípios da RMB, Castanhal, Salvaterra, Salinópolis, Ponta de Pe-
dras, Santa Maria das Barreiras, Tailândia e Cachoeira do Ararí,  conforme 
as especificações e quantitativos estabelecidos neste presente Termo de 

referência Técnica Nº 010/2021-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: 02 de setembro de 2021.
Hora de abertura: 10h00min (dez horas).
dotação orçamentaria: 1.6.11102.8200.70000.6100.61.00221.
Belém/Pa, 06 de agosto de 2021.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 689556
.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 11/2021
objeto: cessão onerosa pelo cEdENTE de 05 (cinco) servidores à cESSio-
NÁRIA, a fim de prestar serviços na função de Agente Operacional.
Valor Global: r$124.818,85 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos e de-
zoito reais e oitenta e cinco centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 05/08/2021.
cedente: Município de Ponta de Pedras, cNPJ: 05.132.243/0001-58.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 689145
coNVÊNio Nº 17/2021
objeto: cessão onerosa pelo cEdENTE de 05 (cinco) servidores à cESSio-
NÁRIA, a fim de prestar serviços na função de Agente Operacional.
Valor Global: r$113,929,29 (cento e treze mil e novecentos e vinte e nove 
reais e vinte e nove centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 05/08/2021.
cedente: Município de faro, cNPJ: 05.178.272/0001-08.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 689149
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

coNtrato
.

aGÊNcia de traNsPorte MetroPoLitaNo – aGtraN/Pa
Número do contrato/exercício: 002/2021
Valor Total: 6.000,00
objeto: Serviços de publicação de atos administrativos.
data da assinatura:03/08/2021
Vigência:03/08/2021 a 03/08/2022
liciTaÇÃo
Nº725968/2021-aGTraN
Modalidade: dispensa
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 45201.26.122.1297.8338
Elemento de despesa: 33913963
fonte: 0101
coNTraTado
Nome: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará-ioE
Endereço: Travessa do chaco,2271, Marco, cEP 66.093-410,Belém/Pa
ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 689250
aGÊNcia de traNsPorte MetroPoLitaNo – aGtraN/Pa
Número do contrato/exercício:001/2021
Valor Total: 30.268,20
objeto: fornecimento de serviços de 25 contas de e-mail de 2GB cada e 
permitir acesso ao mainframe localizado na sede da ProdEPa, através da 
licença de uso de Sistemas Globais (SiafEM e SiMaS).
data da assinatura: 30/07/2021
Vigência: 30/07/2021 a 30/07/2022
liciTaÇÃo
Nº663883/2021-aGTraN
Modalidade: dispensa
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 45201.26.122.1297.8338
Elemento de despesa: 33914057
fonte: 0101
coNTraTado
Nome: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do 
ESTado do Pará-ProdEPa
Endereço: rodovia augusto Montenegro,Km 10, icoaraci, cEP:66820-000 - Belém/Pa
ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 689542
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

Processo Nº 665619/2021
toMada de PreÇos Nº 01/2021– NGtM
oBJETo: contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Exe-
cução dos Serviços de Gerenciamento, Supervisão, fiscalização e acom-
panhamento das obras de recuperação e adequação da rua ananin, na 
cidade de ananindeua, Estado do Pará.
o Edital e anexos estarão à disposição dos interessados no site  www.ngtm.pa.gov.br
observação: informações pelo e-mail cpl@ngtm.pa.gov.br
Local de Abertura: Sede NGTM – Av. Gentil Bittencourt, nº 1539, Nazaré – Auditório.
data de abertura: 27/08/2021
Hora de abertura: 09:00 h (Nove horas)
ordenador : Eduardo de castro ribeiro Junior.

Protocolo: 689328
..

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

.

.

errata
.

errata do terMo de FoMeNto Nº 001/2021 – sectet/orGa-
NiZaÇÃo de deseNVoLViMeNto cULtUraL e PreserVaÇÃo aM-
BieNtaL - aMaBrasiL
Protocolo: 685337
onde se lê:
foNTE: 0124
Leia-se:
foNTE: 0324
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 689490
..

diÁria
.

Portaria Nº 345 de 06 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/838786.
r E S o l V E:
I – Autorizar os servidores EDILZA JOANA OLIVEIRA FONTES, Identidade Fun-
cional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária adjunta, a viajar ao 
município de Salinópolis, nos dias 19 e 20/08/2021, a fim de realizar visita 
técnica na escola que receberá o curso de Turismo pelo programa forma Pará, 
ação do governo do Estado para ofertar cursos de nível superior em parceria 
com as prefeituras locais, e reunir com a coordenação local; e BENiGNo iS-
raEl QUEiroZ filGUEiraS, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante 
do cargo de Motorista, lotado na Diretoria de Administração e Finanças – DAF, 
que conduzirá a Secretária adjunta ao referido município.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 689452
Portaria Nº 344 de 06 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/844835.
r E S o l V E:
I – Autorizar o servidor DANIEL JOSÉ BARBOSA SIDÔNIO, Identidade Fun-
cional nº 54186791/4, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotado na Secretaria Adjunta – SECAD, a viajar ao município de Ponta de 
Pedras-PA, no período de 12/08/2021 a 14/08/2021, a fim de realizar vi-
sita técnica, para acompanhar as ações das iES, particularmente a UfPa, 
na vistoria dos locais onde se realizarão os cursos, a fim de se verificar as 
condições das instalações das escolas, bem como a estrutura do município.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 689540

..

FÉrias
.

Portaria Nº 343 de 06 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado 30 (trinta) dias de férias regulamentares:

MaTrÍcUla NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
5954298/1 daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio 2013/2014 01/09 a 30/09/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 689337
..

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo de PreGÃo eLetrÔNico
Portaria Nº 346/2021 – sectet, de 06 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPE-
rior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo decreto Governamental de 01.01.2019, publicado no doE 
nº 33.771, dE 02/01/2019 e, coNSidEraNdo a necessidade condução dos 
pregões eletrônicos e presenciais a serem realizados no âmbito da SECTET;
coNSidEraNdo os termos da lei federal nº 10.520/2002 e suas altera-
ções e, da lei Estadual nº 6.474/2002, que tratam da modalidade pregão 
na administração pública;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2020/431174, bem como 
do Processo nº 2021/567417 referente à licitação;
rESolVE:
Art. 1º - DESIGNAR como Pregoeiro no âmbito da SECTET, o servidor LE-
oNildES PirES riBEiro JÚNior, Matrícula nº 54192801/2, pelo período 
de 06 (seis) meses.
art. 2º - coNSTiTUir a comissão de Pregão Eletrônico para realização de 
certame licitatório para contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de seguros de acidentes pessoais para alunos da rede de 
Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará, visando atender as necessi-
dades desta Secretaria de Estado.
art. 3º - dESiGNar para compor a referida comissão, os servidores abaixo 
relacionados que ficarão sob a Presidência do primeiro:

QNT NoME MaTricUla fUNÇÃo
01 leonildes Pires Junior 54192801/2 Pregoeiro
02 adley de Souza carneiro 5800807/1 Membro
03 lorena Gama Tobias 5050154/3 Membro

art. 4º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 06 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica.

Protocolo: 689498
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

..

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 030/2021 – dirad/FaPesPa, de 06 de agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo com fundamento no § 2º do art.10 c/c § 8 
do art. 29 da instrução Normativa n° 1 do Ministério da Economia, de 04 
de Abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União, em 05/04/2019, 
que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da 
informação e comunicação-Tic, e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/231493;
coNSidEraNdo a PorTaria n° 001/2021- dirad/faPESPa, de 03 de 
Março de 2021, publicada no doE n° 34.507, que designou o Servidor 
luiz augusto de Moraes rayol, como integrante Técnico e requisitante, e o 
servidor Marcos rodolfo lobato dos anjos, como integrante administrativo, 
para a contratação do objeto do processo em comento;
coNSidEraNdo a PorTaria n° 137/2021, de 26 de julho de 2021, que exonera 
da faPESPa, a contar de 01/08/2021, o servidor Marcos rodolfo lobato dos anjos;
Nesse sentido, o diretor administrativo conforme competência elencada na 
iN n/ 01, de 04/04/2019 do Ministério da Economia,
rESolVE:
art. 1º - instituir nova equipe de planejamento da contratação, composta pe-
los servidores abaixo enumerados, para realizar todas as atividades das eta-
pas de planejamento da contratação de serviços técnicos especializados em 
desenvolvimento, manutenção e sustentação de softwares, de acordo com as 
especificações, as métricas e os padrões de desempenho e de qualidade esta-
belicdos pela faPESPa, de acordo com o processo n° 2021/231493.
integrante requisitante e Técnico: luiz augusto de Moraes rayol
cargo: Técnico em informática
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lotação: dETGi/Ti
Matrícula: 5941899/1
integrante administrativo: dhyo denner Magalhães Silva
cargo: auxiliar admiistrativo
lotação: diretoria administrativa
Matrícula: 5941760/1
Art. 2º - A equipe de Planejamento da Contratação ficará automaticamente 
destituída no momento da assinatura do contrato decorrente do processo 
n° 2021/231493.
REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
diretoria administrativa, 06 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo da faPESPa

Protocolo: 689479
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 9º (NoNo)
TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica E fiNaNcEira Nº 002/2016
coNcEdENTE: fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUi-
SAS – FAPESPA.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
CONVENENTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA
cNPJ: 34.860.833/0001-44
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1) Alteração da Subcláusula Terceira – Da 
Cláusula Décima – Do Acompanhamento e da Fiscalização, atribuindo a Co-
ordenação da Execução interna do Termo de cooperação Técnica e finan-
ceira faPESPa/UEPa nº002/2016 ao Prof. dr. Jofre Jacob da Silva freitas.
daTa da aSSiNaTUra: 04 de agosto de 2021.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCH – 
dirETor-PrESidENTE

Protocolo: 689395
.

diÁria
.

Portaria N° 027/2021 – dirad/FaPesPa, de 06 de agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PORTARIA nº 158/2020 – GABINETE/FAPESPA, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o Memorando s/n 2021 – GABINETE/FAPESPA, de 05 de 
agosto de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/851259;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: fEliPE MarQUES dE SoUSa
MaTricUla: - 5941763/1
TraJETo: Belém/Pa-curitiba/Pr-Belém/Pa
PErÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (Quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: participar de treinamento pela PlaTaforMa + BraSil.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA.
Belém (Pa), 06 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 689330
Portaria N° 028/2021 – dirad/FaPesPa, de 06 de agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PORTARIA nº 158/2020 – GABINETE/FAPESPA, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o Memorando 020/2021 – DICET/FAPESPA,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/838551;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: aUrYcElia SilVa diaS
MaTricUla: - 5540844/7
TraJETo: Belém/Pa-curitiba/Pr-Belém/Pa
PErÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (Quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: participar de treinamento pela PlaTaforMa + BraSil.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA.
Belém (Pa), 06 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 689332
Portaria N° 029/2021 – dirad/FaPesPa, de 06 de agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PORTARIA nº 158/2020 – GABINETE/FAPESPA, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o Ofício 003/2021 – CECON/FAPESPA,

coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/831261;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: aNdErSoN alBErTo SaldaNHa TaVarES
MaTricUla: - 5916895/1
TraJETo: Belém/Pa-curitiba/Pr-Belém/Pa
PErÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (Quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: participar de treinamento pela PlaTaforMa + BraSil.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA.
Belém (Pa), 06 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 689333
Portaria N° 026/2021 – dirad/FaPesPa, de 06 de agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PORTARIA nº 158/2020 – GABINETE/FAPESPA, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o Memorando s/n 2021 – GABINETE/FAPESPA, de 05 de 
agosto de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/851047;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: ricardo ViaNa PErEira
MaTricUla: - 5918327/1
TraJETo: Belém/Pa-curitiba/Pr-Belém/Pa
PErÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (Quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: participar de treinamento pela PlaTaforMa + BraSil.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA.
Belém (Pa), 06 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 689326
.

oUtras MatÉrias
.

termo de outorga nº 026/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: arleu Barbosa Viana Junior.
representante institucional: Marlúcia Bonifácio Martins.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 05/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
termo de outorga nº 027/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: Elvis almeida Pereira Silva.
representante institucional: luís reginaldo ribeiro rodrigues.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data da assinatura: 03/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
termo de outorga nº 028/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
Outorgado: Erick Cristofore Guimarães.
representante institucional: luís reginaldo ribeiro rodrigues.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 03/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
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termo de outorga nº 029/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: fernando Elias da Silva.
representante institucional: raphael ligeiro Barroso Santos
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 03/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
termo de outorga nº 030/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: Gilderlanio Santana de araújo.
representante institucional: Ândrea Kely campos ribeiro dos Santos.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 05/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
termo de outorga nº 031/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: Jeferson costa carneiro.
representante institucional: Maria iracilda da cunha Sampaio.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 06/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
termo de outorga nº 032/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: Jonathan William Trautenmüller.
representante institucional: Hassan camil david.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 04/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
termo de outorga nº 033/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: Jondison cardoso rodrigues.
representante institucional: José Sobreiro filho.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 05/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
termo de outorga nº 034/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: Jorge rodrigues de Sousa.
representante institucional: Pedro fernando da costa Vasconcelos.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 05/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa

termo de outorga nº 035/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: lucas cavalcante da costa.
representante institucional: Hugo alves Pinheiro.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 05/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
termo de outorga nº 036/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: luiz fernandes Silva dionisio.
representante institucional: João olegário Pereira de carvalho.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 05/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
termo de outorga nº 037/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: Marcela Guimarães Moreira lima.
representante institucional: Marcos Pérsio dantas Santos.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 05/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa
termo de outorga nº 039/2021
 Chamada: nº 004/2020 – Bolsas de Atração de Jovens Talentos – BJT.
Objeto: Concessão de bolsa na modalidade Atração de Jovens Talentos – 
BJT, como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
bolsista na proposta aprovada na chamada.
outorgado: ricardo alves de araújo.
representante institucional: andré Guimarães Macial e Silva.
Valor total: r$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Vigência: até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 05/08/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339018
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente da faPESPa

Protocolo: 689487
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 030/2021 - ModaLidade de LicitaÇÃo : 
Pregão Eletrônico nº 008/2020 - ParTES: ProdEPa E ProJETar Edifica-
ÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME – OBJETO: Contratação de Serviços 
comuns de Engenharia para implantação de abrigos de Equipamentos de 
Telecomunicações no município de alenquer, para uso em Estações de Te-
lecomunicações do estado do Pará - daTa da aSSiNaTUra: 06/08/2021 
- ViGÊNcia: 06/08/2021 a 05/08/2022 - Valor (r$): 81.498,81 - doTa-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.722.1508.7669 – 449051 - FONTE DE RECUR-
So: 0660 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - ENd. do coNTraTado: Belém- Pará, a. Bernado Sayão, n° 2050, 
sala B, bairro jurunas, cEP: 66030-120.

Protocolo: 689386
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 2º. - Nº do coNtrato: 021/2020 - fundamen-
tado pelo artigo 28, parágrafo 3º, inciso ii - ParTES: ProdEPa e TElEcoMUNi-
caÇÕES BraSilEiraS S.a. - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: 
– Prorrogar o Prazo de Vigência; e Do Reajuste, preço e Dotação Orçamentária 
- Valor (r$):1.588.088,84 - daTa da aSSiNaTUra: 19/07/2021 - ViGÊNcia 
do adiTaMENTo: 20/07/2021 a 19/07/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 
23.722.1508.7669 – 339040 - FONTE DE RECURSO: 0261/0101/0661 - ORDE-
Nador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa. / ENdErEÇo 
DO CONTRATADO E CEP: SIG quadra 4, bloco A, salas 201, 202 e 214 a 224 – 
Ed. capital financial center, Brasília/df, cEP: 70610-440.

Protocolo: 684142
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..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 329/GePs/setUr de 05 de aGosto 2021.
coNSidEraNdo os termos do processo Nº 2021/839261; coNSidEraNdo a 
PorTaria número 186/2021, publicada no doE 34.651 de 27/07/2021, que 
concede férias ao Gerente contábil. rESolVE: dESiGNar a servidora odETE 
BlaNdiNa BorcEM UEoKa, mat. 57174922/1, assistente de Gestão em 
Turismo, para responder pela Gerência contábil, no período de 09/08/2021 
a 07/09/2021, durante as férias regulamentares do titular PaUlo SÉrGio 
MENdES da SilVa. ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 689277
..

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno,
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrito no cNPJ/Mf sob 
o nº 15.488.858/0001-14, e a rEEd EXHiBiTioNS alcaNTara MacHado 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº cNPJ de Nº 02.162.646/0001-09.
DO OBJETO: Participação do Estado do Pará na World Travel Market Latin America Virtual 2021.
Valor ESTiMado: r$ 22.300,00
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática. 
690101.23.695.1498.8383 – Promoção e Divulgação de Produtos Tu-
rísticos, elemento de despesa: 339039 (PESSoa JUrÍdica), fonte: 
0101000000 – Recursos do tesouro
FORO: Belém – Estado do Pará.
daTa: 06 de agosto de 2021
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 689625
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo, resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 002/2021 contratação referente a participação Estado 
do Pará na World Travel Market Latin America Virtual 2021.
Valor: r$ 22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos reais)
Belém (Pa), 06 de agosto de 2021.

Protocolo: 689631
.

diÁria
.

Portaria 332/GePs/setUr de 06 de aGosto de 2021, 
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/842652; rESolVE: conceder 
02 e 1/2 (duas e meia) diária à servidora rHUaNNE KaroliNE corrEa 
PErEira, matrícula funcional nº 5918655/2, assessora de comunicação. 
OBJ: Cobertura fotográfica do Curso de Aves.DESTINO: Bragança/
Pa.PErÍodo: 10 a 12/08/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE. diretor de administração e finanças

Protocolo: 689264
Portaria 331/GePs/setUr de 06 de aGosto de 2021, 
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/830428; rESolVE: conceder 
02 e ½ (duas e meia) diárias à servidora iVoNE MiTSUSUKo YoSHiMarU 
cUNHa, Matrícula Nº 5904512/2,Secretária adjunta da SETUr. oBJ: 
a fim de acompanhar ações do projeto praia limpa “Praia Limpa, Praia 
linda”. dESTiNo: Soure/Pa. PErÍodo: 30.07 a 02.08.2021.registre-se, 
Publique-se e cumpra-se.aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.diretor de 
administração e finanças

Protocolo: 689251
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 452/2021-GGP-dPG, de 05 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/822085. 
rESolVE: dESiGNar o defensor Público BrUNNo araNHa E MaraNHao, 
id. funcional: 5931561/ 1, para responder pela coordenação do Núcleo 
regional do caeté, desta defensoria Pública do Estado do Pará, durante o 
período de férias da titular, a defensora Pública, MaYaNa BarroS JorGE 
Joao, id. funcional: 5931565/ 1, no período de 09/08/2021 a 07/09/2021 
– 30 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 689363

..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 764/2021 – da, 28/07/2021.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: luiz carlos Moreira farias Júnior, mat. 57223037, cargo coordena-
dor administrativo.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.122.1447.8458
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339030 – R$ 4.000,00
ordenador: João Paulo carneiro Gonçalves lédo

Protocolo: 689193
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 449/2021-GGP-dPG, de 05 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/806788. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 
referente ao aquisitivo (2020/2021), do defensor Público, fErNaNdo 
JoSE SaMPaio loBo, id. funcional: 80846028/ 1; concedida por meio da 
PorTaria nº 443/2021-dPG, de 26/07/2021; publicada no doe nº 34.655, 
de 30/07/2021; com gozo no período de 08/09/2021 a 07/10/2021 – 30 
dias. ficando agora remanejado o gozo para usufruto nos intervalos de 
18/10/2021 a 27/10/2021 – 10 dias e 07/03/2022 a 26/03/2022 – 20 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 689266
Portaria Nº 450/2021-GGP-dPG, de 05 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/829086. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo de 11 (onze) dias de férias regulamentares, fracionada, 
referente ao aquisitivo (2018/2019), do defensor Público, rENaN corrEa 
faraoN; id. funcional: 57227132/ 1; concedida por meio da PorTaria nº 
189/2021-dPG, de 29/03/2021; publicada no doe nº 34.539, de 31/03/2021; 
com gozo nos períodos 03/05/2021 a 21/05/2021 – 19 dias e 08/09/2021 a 
18/09/2021 – 11 dias. Ficando agora remanejado o segundo período do gozo 
para usufruto no intervalo de 04/10 a 14/10/2021 – 11 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 689268
Portaria Nº 451/2021-GGP-dPG, de 05 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/ 830780. rESolVE: 
Por necessidade do serviço público, iNTErroMPEr, a contar de 02/08/2021, 
o gozo de férias da defensora Pública roSSaNa ParENTE SoUZa; id. 
funcional: 55588714/  1, referente ao aquisitivo (2020/2021), transferida 
por meio da PorTaria nº 337/21-dPG, de 21/06/2021; publicada no doe nº 
34.619, de 23/06/2021; com gozo no intervalo 12/07/2021 a 10/08/2021 
– 30 dias. Ficando os 09 (nove) dias, remanescentes da interrupção, para 
usufruto no período de 18/10/2021 a 26/10/2021 – 09 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 689269
.

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 047/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de Preços 
para aquisição de carimbos, para atender as necessidades do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará – TJPA, pelo período de 12 meses, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 20/08/2021, às 09h00min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UASG do TJ/PA: 925942.
Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. in-
formações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou e-mail licita-
cao@tjpa.jus.br.
Belém, 06 de agosto de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 689358
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..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

coNVite Nº01/2021
objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração do proje-
to básico de arquitetura, que subsidiará o estudo de viabilidade de obras de 
melhorias no anexo V do Tribunal de contas do Estado do Pará, localizado 
na travessa rui Barbosa, Belém-Pa.
Entrega do Edital: A Cópia do Edital e de seus Anexos poderá ser obtida, 
na comissão Permanente de licitação do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, sito na Trav. Quintino Bocaiúva nº 1585, gratuitamente, através 
de meio digital, com a apresentação de mídia de gravação, em cópias às 
expensas dos interessados, nos dias úteis, das 09:00 às 13:00 horas ou 
através da internet no site: www.tce.pa.gov.br.
observação:  informações sobre o presente convite, serão prestadas pelo 
Presidente da CPL, até o primeiro dia útil que anteceder a data fixada para 
abertura da Sessão Pública da presente licitação no horário de 09:00 às 
13:00 horas ou através do telefone (91) 3210-0584.
responsável pelo certame: Marcus dias Paredes
local de abertura: Tribunal de contas do Estado do Pará, n°1585, Bairro Nazaré
data: 17 de agosto de 2021
Hora de abertura: 09:00 horas
Marcus dias Paredes
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 689392
.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão do 
dia 28 de julho de 2021, tomou a seguinte decisão:
resoLUÇÃo N.º 19.289
(Processo tc/007257/2021)
assunto: Medida cautelar liminar, nos autos da representação apresenta-
da pela empresa f. ValadÃo coMÉrcio VarEJiSTa E SErViÇoS MaNUT. 
dE iNforMáTica lTda., em face de supostas irregularidades no Pregão 
Eletrônico n.º 11/2021, realizado pelo iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidEN-
ciária do ESTado do Pará, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de outsourcing de impressão.
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 88, inciso i e no art. 89, inciso iii, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012:
1.determinar, cautelarmente, ao instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará que suspenda o certame licitatório Pregão Eletrônico n.º 
11/2021 - UaSG e todos os atos dele decorrentes, até que o Tribunal de-
libere sobre o mérito da matéria ora em apreço e, caso algum contrato já 
tenha sido firmado, abstenha-se de praticar qualquer ato com vistas à sua 
execução até a deliberação definitiva desta Corte;
2.determinar o prazo de 15 (quinze) dias para que o iGEPrEV se pronuncie 
em relação às irregularidades mencionadas, bem como apresente outras 
informações que julgar necessárias;
3.Determinar a expedição de notificação à representante, a fim de dar 
ciência da presente medida.

Protocolo: 689486
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 130-d/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Empresa SILVA 
MElo coNSTrUÇÕES lTda. (cNPJ: 04.566.960/0001-74), na pessoa de 
seu representante legal, Sr. alTair SalES MElo (cPf: 427.011.802-44), 
de que no dia 11.08.2021, às 09h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão Virtual o Processo nº. 500975/2006, que trata da Tomada de 
contas Especial instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE BrEVES, em 
face do convênio SEPod/fdE nº 461/2002 e termo aditivo, tendo como 
relator o Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira chaves.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a c/c 
o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá produzir 
Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, entretanto, 
em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar requerimento 
com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico disponibilizado no 
Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores (internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 130-e/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conselheira 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Empresa L M CONSTRU-
ÇÕES coMÉrcio lTda. (cNPJ: 63.857.197/0001-08), na pessoa de seu re-
presentante legal, Sr. JoSE Maria dE PaUla NEVES (cPf: 443.244.722-20), 
de que no dia 11.08.2021, às 09h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na 

Sessão Virtual o Processo nº. 500975/2006, que trata da Tomada de con-
tas Especial instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE BrEVES, em face do 
convênio SEPod/fdE nº 461/2002 e termo aditivo, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira chaves.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a c/c 
o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá produzir 
Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, entretanto, 
em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar requerimento 
com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico disponibilizado no 
Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores (internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 132-B/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor OTÁVIO 
SaMPaio MElo JÚNior (cPf: 134.229.792-04), Engenheiro civil, respon-
sável pelo laudo de vistoria, de que no dia 11.08.2021, às 09h30min, o Ple-
nário deste Tribunal julgará na Sessão Virtual o Processo nº. 517157/2007, 
que trata da Tomada de contas Especial instaurada na PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE BrEVES, em face do convênio SESPa nº 192/2006, tendo como 
relator o Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira chaves.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a c/c 
o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá produzir 
Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, entretanto, 
em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar requerimento 
com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico disponibilizado no 
Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores (internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 133-d/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a empresa MULTI 
– CONSULTORIA, COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 
04.883.362/0001-29), na pessoa do seu representante legal, de que no 
dia 11.08.2021, às 09h30min, o Plenário deste Tribunal julgará o Processo 
nº. 513418/2007, que trata da Prestação de contas da aÇÃo coMUNiTá-
ria ParaENSE, em face do convênio aSiPaG nº 490/2006, tendo como 
relator o Excelentíssimo conselheiro odilon inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a c/c 
o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá produzir 
Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, entretanto, 
em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar requerimento 
com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico disponibilizado no 
Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores (internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 136/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor DARCI 
JoSÉ lErMEN (cPf: 441.775.230-49), Prefeito, na pessoa de seu advogado 
dr. claUdio GoNÇalVES MoraES - oaB/Pa 17.743 (cPf: 685.764.472-
15), de que no dia 11.08.2021, às 09h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará o Processo nº. 521568/2008, que trata da Prestação de contas da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, em face do convênio SEdUc 
nº 119/2007 e termo aditivo, tendo como relatora a Excelentíssima con-
selheira Substituta Milene cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a c/c 
o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá produzir 
Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, entretanto, 
em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar requerimento 
com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico disponibilizado no 
Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores (internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 06 de agosto de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 689491
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão 
Virtual do dia 19 de maio de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 61.577
(Processo tc/502351/2010)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão, consubstanciado 
na PorTaria PS n.º 1099, de 1.9.2009, em favor de Hilda Maria do 
Socorro raMoS liNo, dependente do ex-segurado raimundo Paixão lino.
acÓrdÃo N.º 61.578
(Processos tc/529765/2019, tc/530120/2019, tc/530210/2019, 
tc/530221/2019, tc/530276/2019, tc/530786/2019 e 
tc/506585/2020)
assunto: adMiSSÕES dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
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relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i e pa-
rágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1)deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal em favor de aldi-
NEa alcaNTara da PaiXÃo, aNToNio carloS SoEiro dE SoUSa, riTo 
dE caSSio PaZ caSTro, aBraÃo doS SaNToS NEVES, Nadia ciNara 
SodrÉ da coSTa, aliSoN JoSÉ da SilVa BorGES, THiaGo raMoN So-
arES SiQUEira, EriNaldo da coNcEiÇÃo ciriNo, GEorGiNa PErEira 
loBaTo, cHildErico JoSÉ SoUSa fErNaNdES, daYMErSoN fErrEira 
araUJo, HElENa do Socorro daMaScENo PalHETa BorGES, adrio 
da SilVa coSTa, JacElY aNdrÉ fErrEira, fraNciSco carloS car-
doSo fErrEira, caMila fErNaNda fErrEira coSTa, KEila TErESa 
doS SaNToS PErEira, SUElEN da SilVa PiNHEiro, JaNETE MoraES dE 
SoUSa, MaYK dE JESUS PirES fErrEira, Maira adriaNa QUEiroZ oli-
VEira, ErENicE NoBrE cUiMar da coSTa, fraNciSco ENilVaN dE oli-
VEira, EUNicE PaNToJa BraGa rodriGUES, liNdalVa da SilVa liMa, 
JoSiaNE do Socorro dE liMa PErEira, PaUlo TadEU rEiS dE SoUSa, 
daliElSoN MENdES MorEira, WaGNEr JUarEZ oliVEira da SilVa JU-
Nior, laUra ViViaNi doS SaNToS BorMaNN, claUBEr da SilVa MaNo, 
aMaNda dE loUrdES loBo da SilVa, MarcElo PErEira BraSil, NiVEa 
laiS MarQUES da coSTa rocHa, EliZaNdra fErNaNdES rEiS da Sil-
Va, WalMir SaNToS coSTa JUNior, rUaNNE faBricia TorrES riBEi-
ro, SilVaNa BaNdEira oliVEira, liaNE da SilVa MENdES, daNiEl li-
BoNaTi GoMES, lUiS GUSTaVo rodriGUES SaldaNHa, JoHUB JErffE-
SoN BarriGa dE oliVEira, alYNE QUEiroZ cUNHa, MarKUS MEirElES 
caMPoS, MarcEla BaTiSTa aNTUNES PErEira, aNdErSoN coSTa E Sil-
Va SoBral, riVolo dE JESUS BacElar, criSTiNa MicHiKo YoKoYaMa 
cardoSo, Maria JaQUEliNE SoUSa dE oliVEira, MaNoEl fErNaNdES 
dE MENEZES NETo, aNa THErEZa MarQUES carMo, criSTiaNo aNdEr-
SoN doS SaNToS PEdrEira, aNa Maria dE oliVEira SoUZa PErEira, 
Marcia PErEira GoMES dE oliVEira, SilaS rodriGUES rEiS, aNNa Ma-
ria alENcar BriTo, EdSoN SoUZa loUrEiro, Maria ErENilda TaVErES 
BarrETo, Maria do carMo riBEiro caSSEB, liliaN criSTHiaNE Bar-
roSo roSário, EVila lorENa da SilVa NaSciMENTo, BriSa caroliNE 
GoNÇalVES NUNES, SUZaNa SilVa XaViEr, lEaNdra ViTal dE caSTro, 
clEicE do Socorro aBrEU MaciEl, JoSÉ aNToNio SalaZar caNo, JU-
Nia GoNÇalVES SaNTiaGo, rUBiNaldo SoarES SilVa JUNior, TaiSSa 
dE SoUZa MiraNda e TaNia SaNcHES dE aBrEU, aprovados em concur-
so público realizado pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo;
2)recomendar a Secretaria de Estado e Educação que observe a divisão 
dos campos do sistema, conforme determina o art. 3º da resolução n° 
19.070/2-18 do TcE/Pa, para que a análise dos atos não seja prejudicada 
pela falta de documentos essenciais.
acÓrdÃo Nº. 61.579
(Processo tc/507760/2008)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e  parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro de adMiSSÃo dE PESSoal em favor 
de Maria do PErPÉTUo Socorro lEÃo cUNHa loPES, alESSaNdra da 
SilVa roSa, aciNdiNo ViEira dE caMPoS, alaN alVErNE KoUdEla dE 
liMa, alEX dE SENa PiNTo, alEX fErNaNdo SoarES SoUZa, aNa Ka-
Mila liMa SoUZa, aNdrÉ VilHENa ViEira, aNdrÉia VaNESSa da SilVa 
alBUQUErQUE, aNTÔNio JoSÉ daiBES rESQUE, aNTÔNio JoSÉ Garcia 
ViaNa, aNTÔNio rEiNaldo TriNdadE SoUZa, aNToNY SElBY PoÇa dE 
aNdradE, arlEM da SilVa SaNToS, BENEdiTa corrÊa NoVaES, BrUNa 
HEroNdiNa da SilVa MENEZES, caroliNE dE NaZarÉ da SilVa carVa-
lHo, cáSSia criSTiNa fErrEira MarQUES, caTariNa SaNToS raMoS, 
cilÍcia fraNÇa araNHa, criSTHiaNo PiNTo E SilVa, criSTiNa cHa-
roNE VEiGa ValENTE, daNiElE fErrEira dE SoUSa, daVi doS aNJoS 
lEal, EdiValdo SoarES dE liMa, EdNa PaUla dE oliVEira daNTaS, 
EdNa da SilVa BarBoSa, EdNEY BailoSa dE JESUS, ElaiNE PaTrÍ-
cia dE oliVEira araÚJo, EdUardo SoUZa dE BorBa, HErBErT SilVa 
BUNa JÚNior, iVaNEidE diaS dE SarGES SaNcHES, JacirENE SaNToS 
MarTiNS, JorGE aGra BarBoSa, JoSÉ MariValdo da coNcEiÇÃo, Jo-
SEliTa SoarES BEcHara, JoSiVaNE fáTiMa crUZ corrÊa, JUliaNa da 
SilVa coSTa, KáTia SElENE TEiXEira dE MiraNda, KlEBEr daS NEVES 
TriNdadE, lariSSa SaNTaNa da SilVa TriNdadE, lÉa Maria VUlcÃo 
raNiÉri BriTo, lEila Maria MarTiNS, lEoMarQUES crUZ doS SaN-
ToS, lEoNardo dE caSTro BaraTa, lUcidÉa BarBoSa MarGalHo, 
lUiZ GUilHErME dE SoUSa lEiTE, MaiSSa rodriGUES TraJaNo, Mar-
cElo dE MEllo ViEira, Márcio aNdErSoN SoUZa raMoS, Márcio Va-
lÉrio MoUra MarTiNS, MarGarETH daS GraÇaS MacHado dE liMa, 
Maria dE NaZarÉ alBErTo cHaGaS, Maria dE NaZarÉ doS SaNToS 
SaldaNHa, Maria do Socorro raMoS da SilVa, Maria do Socorro 
SaNToS da SilVa, Maria dUrcilENE frEiTaS corrÊa, MariZa calaN-
driNi MUriBEca, Marli ViNaGrE da coSTa, MarTa fErrEira corrÊa, 
MaYrla aNdradE fErrEira, MilENE  BElTrÃo GaMa MoNTEiro, Nor-
Ma SUElY crUZ coUTiNHo, odENiSE ESPiNHEiro dE oliVEira MoNTEi-
ro, oSValdo dE aNdradE loPES filHo, PaUlo SÉrGio da SilVa rEiS, 
rafaEl da SilVa MarciEl, rafaEl rodriGo fariaS coSTa, raiMUNdo 
NoNaTo aNdradE do carMo JUNior, raPHaEla caldaS VilariNHo, 
ricardo da SilVa cHaVES, roBErTo oliVEira Garcia, roSEaNE Via-
Na dE aBrEU, roSElENE BraNdÃo GUEdES, rUTY TriNdadE coÊlHo, 
SaMEa alBUQUErQUE da coSTa SarÉ, SHEYla PaTrÍcia PErEira Pi-
rES, SilVaNa PErEira dE MElo, SilVio alMEida doS SaNToS, So-
corro dE Maria loPES frEirE, SUZY dE SENa PiNTo PalHETa, Val-
dETE MoNTEiro cardoSo, WalTEr WillEN raiol BarBoSa, cEcÍlia 

criSTiNa SoUZa da coNcEiÇÃo, lUiZ aNTÔNio doS SaNToS, Maria 
do Socorro MENEZES dE alMEida, aNdErSoN claYToN airES riBEi-
ro, aNdrÉa criSTiNa dE oliVEira BriTo, BrUNo roGÉrio laUrido 
do carMa, carMEN PaTrÍcia MoNTEiro BarrETo, EdSoN NaZarENo 
PErEira faVacHo, fraNciSco dE aSSiS aVEliNo dE fraNÇa JÚNior, 
fraNK diaS coSTa, iVaN MilToN PErEira rodriGUES, KaTE TErESa 
SodrÉ dE SoUZa, KlEYSoN fariaS MUNiZ, WaldEMar coSTa filHo, 
MarcoS aNTÔNio loPES caSTro, TaciaNa caMPElo dE alBUQUErQUE 
QUEiroZ, aNa carMEN SaldaNHa SoEiro, aNa KariNa loUrENÇo 
PESSÔa, aNa Maria cordEiro XaViEr, aNaHi cUNHa aBrEU, ÂNGEla 
dE fáTiMa doS SaNToS coSTa, aNToNia rodriGUES do carMo, aN-
TÔNio carloS coSTa SENa, BENEdiTa dE loUrdE BarBoSa dE caS-
Tro, clEidiaNE dE oliVEira SENa doS SaNToS, criSTiaNE SaNToS 
da coSTa cordEiro, GaBriEla dE BarroS raMoS, GilciaNE SilVa 
araÚJo GoMES, ilKiMY aParEcida PaiXÃo araNHa, JacirENE aMaral 
PiNTo, JoSYaNE SoUSa dE caSTro, KariNa Baia fariaS, KElEN criS-
TiNa ViEira doS SaNToS, MarcEliNa PiNTo SaNToS, Marcia aNdrÉa 
loUrENÇo GoNÇalVES, Maria da coNcEiÇÃo MoTTa coNcEiÇÃo, 
Maria da GlÓria PErEira BarBoSa, Maria daS GraÇaS da SilVa 
SoarES, Maria do Socorro corrEa PoNTES, Maria JUlia PEiXoTo 
raMoS, MariaNa da SilVa MESQUiTa, Marli SoarES PErEira, NaN-
ci fraNÇa oHaSHi, raiMUNdo NoNaTo lEal ModESTo, rEGiNa cÉlia 
Maia PiNTo, roSilENE dE JESUS SilVa doS SaNToS, TErESa criSTiNa 
MElo doS SaNToS, VEra lÚcia NaSciMENTo dE SoUZa, dENNiS alE-
XaNdrE WaNdErlEY coElHo ViaNNa, liaNE Maria MacHado MElo, 
MicHEllY alcaNTara da SilVa dE MENdoNÇa, liliaN do Socorro 
MaGalHÃES caSTro, SilVio SidNEY da coSTa TaBorda, aNTÔNio 
GUalTEr da crUZ SaNTiaGo, JoSÉ alBErTo fErrEira SEaBra, Maria 
rEGiNa rEiS SoUZa, aNa VirGiNia BiTTENcoUrT GaliZa, JacQUEli-
NE coSTa caMPoS, BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS, JoÃo car-
loS aMaral da SilVa, JoSiaS EliaS dE MElo, MaX rUSSUEl lEiTE 
dE SoUSa, GiSElE TEiXEira GardEliNE, JESUaldo aNTÔNio dE SoU-
Za MoNTEiro, KEllY MicHEllY doS SaNToS MoUTiNHo, lUiS carloS 
PiNa dE carValHo, lYliaN JEaNETTE dE oliVEira diaS, raiMUNda 
do carMo riBEiro NoVaES, WaGNEr NEVES MaGNo, adriaNa MEN-
doNÇa dE araÚJo BEllESi, fraNciSco SolaNo Maia MoUra, GEcila 
aMoÊdo da cUNHa, irolEida EdiTH foNSÊca aMoriM, iVoNE SoarES 
BarBoSa, JoÃo MiGUEl BaPTiSTa GUErrEiro, JoSÉ rUBENS SoUZa 
dUarTE, JoSiaNE da lUZ SoUZa rodriGUES, KEila do Socorro da 
SilVa raBEllo, lUciaNa da coNcEiÇÃo fErNaNdES doS SaNToS, Ma-
NoEl aUGUSTo dE SoUSa JUNior, Maria dE NaZarÉ HacHEM fraNco, 
rÉGiS HorTa da SilVa JÚNior, SilVaNa WaNdErlEY MaciEl, Elcio 
VallES dE oliVEira, Maria da coNcEiÇÃo Mira caValEro MoNTEi-
ro, roSa iBiaPiNa doS SaNToS, MicHEliNE aNTUNES ESTEVES, Mário 
aUGUSTo MilHoMEM MalaTo, MilKNEr NaZarENo MiraNda da rocHa 
filHo, VladMila PErEira MacHado, alEXaNdrE raNiEri fErrEira, 
aNa cElY dE SoUSa coElHo, aNdrÉa MElo dE MENdoNÇa, aUriclÉa 
doS SaNToS NEco, BrUNo dE oliVEira SilVa, carloS adriaNo ro-
driGUES TraVaSSoS, cEcÍlia aNEliSE dE araÚJo GUiMarÃES, cÉSar 
aUGUSTo corrEa Y NoroNHa d’Ça SilVa NoVaES, claricE BraGa E 
liMa folHa, fErNaNda ZilBENE caNHaMEiro alaMar, GEraldo Ma-
cHado MiraNda, HElaNE rEGiNa SoarES SaNToS, HEraclES PErEira 
WaNZElEr, JoSÉ aNTÔNio PUGET crUZ, JUdiTH da SilVa loPES, liaNE 
GoMES da SilVa, lUciaNo aKio MiYaKE, lUciENE MalcHEr da SilVa, 
Márcio EliaS alEXaNdria coSTa, MaUrYlENa dE aVEllar alÃo SaN-
ToS, MiGUEl ÂNGElo da SilVa coiMBra, SÉrGio coNcEiÇÃo diaS, Za-
cariaS oliVEira GillET, JEoVá fErrEira oliVEira JÚNior, Márcia Ma-
ria SaNToS riBEiro, Maria alMEriNda doS aNJoS SilVa, Valdir SoarES 
dE MoUra, aNdrÉ lUiS MiraNda liSBoa, alcEU raiMUNdo da crUZ 
MoraES, fláVio daMaScENo fUrTado, liNdUiNa VaNESSa loBaTo ro-
driGUES, lUiZ oTáVio BorGES NEVES, MarcElo HENriQUE cardoSo 
SilVa, PaBlo criSTiaNo  da SilVa BorGES, rEYSoN da cUNHa GiBSoN, 
claUdia SadEcK BUrlaMaQUi, claUdETE MaTiaS PorTEla, EdNa TaVa-
rES cUNHa, EliaNa dE NaZarÉ PaiXÃo dE SoUZa, iliETE Socorro al-
coforado BESSa, JoaNa lUZiNal rodriGUES diaS, JUliETa TorrES ME-
dEiroS, lETÍcia dE NaZarÉ ViEira BaSToS, rEGiNa TEodÓSio doS SaN-
ToS rodriGUES PaiXÃo, SHirlEY criSTiNa GoMES coSTa, SoNia Maria 
MoraES dE SoUSa, aNdErSoN dE SoUZa Barra, fláVio cliNK da SilVa, 
Maria EUNicE dE SoUZa fErrEira, Maria GorETE da SilVa fErrEi-
ra, MarlUcE GoNÇalVES raMoS, PaTrÍcia doS SaNToS MoUTiNHo, 
SHEila do Socorro fErNaNdES da rocHa, MarcElo aYaN fErrEi-
ra, aliNE fUrTado SiMÕES, aNdrESa do Socorro roMa cardoSo, 
EdiVal oliVEira SoUZa, EliaNa MariNHo dE SoUSa loPES, fraNSiEllE 
da SilVa QUarESMa, Jairo lEal rocHa, VicErlÚcia roBErTo dE MElo, 
fláVio HENriQUE doS SaNToS coSTa, EMÍlia YaYoi NaKaciMa oiKaWa, 
Mara lUciNda GoMES do aMaral, NEUZa aNdradE loUZada, roBErTa 
GilET BraSil, aNdrEa BiTTENcoUrT PirES, Márcia lUaNa MorEira dE 
SoUZa, Maria daS GraÇaS SaMPaio SilVa e ESTEVÃo fUrTado frEiTaS, 
aprovados em concurso Público realizado pela SEcrETaria dE ESTado 
do TraBalHo E ProMoÇÃo Social.
acÓrdÃo N.º 61.580
(Processo tc/529473/2007)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEPof n.º 439/2006.
responsável/interessado: dUcioMar GoMES da coSTa e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE BElÉM
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b”, c/c o art. 83, incisos i e ii, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. dUcioMar GoMES 
da coSTa (cPf: 248.654.272-87), prefeito à época do Município de Belém, no 
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valor de r$ 6.135.592,58 (Seis milhões cento e trinta e cinco mil, quinhentos e 
noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), sem devolução de valores;
2) aplicar-lhe multa de r$969,27 (Novecentos e sessenta e nove reais e 
vinte e sete centavos), pela grave infração à norma legal, a ser recolhida 
na forma do disposto na lei Estadual n°. 7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV, 
e 3º da resolução n°.17.492/2008-TcE, no prazo de trinta (30) dias da 
publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida 
líquida e certa decorrente da cominação de multa, em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da constituição federal.
acÓrdÃo N.º 61.581
(Processo n.º 50781-7/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciado 
na PorTaria aT aP n° 0198, de 18/02/2013, em favor de EdVal JoÃo 
SoarES, na função de Braçal, lotado na Secretaria de Estado de Transporte.
acÓrdÃo N.º 61.582
(Processo tc/502060/2016)
assunto: Prestação de contas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, relativa do Exercício financeiro de 2015.
responsável: luiZ fernandes rocha.
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i e art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1 - Julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. luiZ fernandes 
rocha, cPf nº 109.099.902-04, ex-Secretário de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade, no valor de r$93.219.420,67 (Noventa e três milhões, 
duzentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete cen-
tavos), dando-lhe plena quitação; e
2 -recomendar à SEMaS:
2.1) Que, ao final do exercício, passe as despesas empenhadas e processa-
das para o exercício subsequente como restos a pagar; e
2.2) Que as contratações temporárias sejam realizadas apenas nos casos 
previstos nos termos do artigo 37, iX da cf/88.
acÓrdÃo N.º 61.583
(Processo tc/517562/2019)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso 
ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado na PorTaria rE 
n.º 2801, de 27/08/2018, em favor do caBo PM WilSoN SaNToS aMador, 
pertencente ao efetivo do 20º Batalhão de Polícia Militar (Belém).
acÓrdÃo Nº. 61.584
(Processo nº 53061-8/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de nomeações por concurso 
Público em favor de MarTarENE SilVa da cUNHa, aNdrEa dE SoUSa 
VaScoNcEloS NiNa, aldENio faGNEr dE MoUra frEiTaS, arlEY aN-
TES SoUZa, KariNa ScHMiTT caValcaNTE, Sara dE caSTro rEPolHo, 
PaTricia Sa BaTiSTa coiMBra, Marcio aNdrE SilVa fiGUEroa, GEo-
VaNE cardoSo rodriGUES e EliaNa BENTES fEiToSa, aprovados em 
concurso Público realizado pela Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.585
(Processo n.º 2009/52631-9)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil 
consubstanciado na PorTaria n.º 0200, de 06/02/2002, em favor de 
Maria da coNcEiÇÃo liMa oliVEira, caBiará liMa dE fiGUEirEdo, 
Jaciara liMa dE fiGUEirEdo, MaiKa ElaiNE doS rEiS fiGUEirEdo e 
MarcEla doS rEiS fiGUEirEdo, dependentes do ex-segurado coriolano 
raimundo de figueiredo.
acÓrdÃo N.º 61.586
(Processo n.º tc/525881/2009)
assunto: PENSÃo
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão consubstanciado 
na PorTaria nº 917, de 24/10/2002, em favor de cHriSTiaNE SaMara 
SoUSa SaNToS, alEXSaNdro SoUSa SaNToS e cHiSlENE SilVa 
SaNToS, dependentes do ex-segurado clelson Silva Santos.

acÓrdÃo Nº. 61.587
(Processo tc/523842/2009)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento nos 
arts. 34, inciso ii e parágrafo único. c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil 
consubstanciado na PorTaria nº. 0417, de 10.05.2001, em favor de Maria 
José farias Mendes e iris farias Mendes, dependentes do ex-segurado 
adilson do Nascimento Mandes.
acÓrdÃo N.º 61.588
(Processo tc/543642/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i e pa-
rágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1)deferir, em caráter excepcional, o registro dos atos de admissão de ser-
vidores temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDU-
CAÇÃO – CAMILA DIAS VALE, VIVIAN MARIA RODRIGUES GONÇALVES, 
SaNdra aNdradE doS SaNToS dE oliVEira, MarcoS cESar ViaNa 
calaNdriNi, JoHNaTaN doS SaNToS BorGES, clEiToN SilVa TEiXEi-
ra, JaNE caTia PErEira MElo, WallaN adriaNY TaVarES dE SoUSa, 
SEBaSTiaNa TEiXEira da SilVa e rafaEla SalES dE SoUSa;
2)recomendar à Secretaria de Estado de Educação, que tão logo seja pos-
sível, cuide da realização de concurso público para admissão de pessoal 
necessário para o preenchimento das vagas em aberto no quadro de pes-
soal dessa Secretaria.
3)recomendar à Secretaria de Estado de Educação que atente às normas 
da resolução nº 19.070, de 2018 deste Tribunal, que trata sobre a com-
posição e o encaminhamento dos atos de admissão de pessoal por meio 
do sistema eletrônico e-Jurisdicionado, Módulo Admissão, e a respectiva 
autuação processual, sob pena de prejuízo a instrução processual.
acÓrdÃo N.º 61.589
(Processos n.ºs 50563-4/2012, 51186-3/2012, 51194-3/2012 e 
51226-5/2012)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de reforma referentes aos 
processos abaixo discriminados:
Processo n.º 50563-4/2012: reforma consubstanciada na PorTaria n.º 
1363, de 21/06/2011, em favor do Cabo PM – BENEDITO SALES RIBEIRO 
JÚNior, pertencente ao efetivo do 6º BPM (ananindeua);
Processo n.º 51186-3/2012: reforma consubstanciada na PorTaria n.º 
3995, de 06/01/2011, em favor da Cabo PM FEM – EDINETE DE LIMA 
colarES, pertencente ao efetivo do ciPTUr;
Processo n.º 51194-3/2012: reforma consubstanciada na PorTaria n.º 
3447, de 23/11/2010, em favor do Soldado PM – SILAS FIGUEIREDO DA 
SilVa, pertencente ao efetivo do ccS/QcG;
Processo n.º 51226-5/2012: reforma consubstanciada na PorTaria n.º 
2670, de 16/09/2010, em favor do Cabo PM – WILTON GONÇALVES DOS 
SaNToS, pertencente ao efetivo do 13º BPM/Tucuruí.
acÓrdÃo N.º 61.590
(Processos nºs 2015/50939-1, 2015/50998-1 e 2015/51219-2)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, registrar os atos de aposentadorias abaixo discriminados:
Processo nº 2015/50939-1 – Aposentadoria consubstanciada na PORTARIA AP nº 
1932, de 07/05/2012, em favor de SaNdra HElENa SoUSa SilVa, no cargo de 
Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2015/50998-1 – Aposentadoria consubstanciada na PORTARIA 
aP nº 2245, de 28/05/2012, em favor de fáTiMa MEdEiroS loPES, no cargo 
de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2015/51219-2 – Aposentadoria consubstanciada na PORTARIA 
aP nº 580, de 13/01/2012, em favor de JaNdira BorGES dE alMEida, 
no cargo de Professor assistente Pa-a, Nível a, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.591
(Processo nº 50017-7/2016)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da 
lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, registrar o ato de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP n° 2021, de 21/05/2012, 
em favor de aUdalUcE GUiMarÃES dE MEirElES, no cargo de Professor 
Classe I – nível I, lotada na Secretaria de Estado de Educação.



114  diário oficial Nº 34.663 Segunda-feira, 09 DE AGOSTO DE 2021

acÓrdÃo N.º 61.592
(Processos tc/512320/2015 e tc/515226/2015)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria 
abaixo identificados:
Processo Tc/512320/2015: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP n.º 
3911, de 18.10.2012, em favor de Maria oZiNEia MoNTEiro dE oliVEira, no 
cargo de Professor classe ii, Nível K, lotada na Secretaria de Estado de Educação; e
Processo Tc/515226/2015: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP n.º 
1595, de 09.07.2013, em favor de PÉrola Maria caNTo do aMaral, no cargo 
de Professor classe Especial, Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.593
(Processos tc/540303/2008, tc/502445/2009, tc/500100/2016, 
tc/500440/2016 e tc/503823/2016)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de concessão de 
aposentadorias referentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/540303/2008: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
AP n.º 1659, de 01/08/2008, retificada pela PORTARIA RET AP n.º 3659, de 
06/12/2018, em favor de iNÊS HElENa dE aNdradE SilVa, no cargo de 
Professor, GEP-M-ad-1-401, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/502445/2009: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
n.º 2724, de 29/08/2008, em favor de laUrENa da NaTiVidadE rodriGUES, 
na função de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/500100/2016: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 3091, de 27/07/2012, em favor de Maria orlaNdiNa alMEida E 
SilVa, no cargo de Professor classe Especial, Nível K, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo Tc/500440/2016: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP n.º 
1286, de 09/03/2012, em favor de Maria aNToNia do NaSciMENTo SilVa, no 
cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/503823/2016: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 1449, de 01/07/2013, em favor de Mara criSTiNa NaSciMENTo 
da SilVa, no cargo de Professor classe ii, Nível i, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.594
(Processo n.º 52709-3/2009)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio Nº 295/2008-SEdUc
responsável/interessado: clariSSE fErrEira alVES.
advogada: LUCIANA COSTA DA FONSECA – OAB/PA Nº 6528
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 56, inciso i, e art. 60, da lei complementar n.º 81 de 26 de abril 
de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. clariSSE 
fErrEira alVES, cPf n.º 153.846.402-00, à época coordenadora do con-
selho Escolar da E.E.E.f.M. Prof. fraNciSco PaUlo NaSciMENTo MEN-
dES, no valor de r$ 6.000,00 (seis mil reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 61.595
(Processos nºs 2015/51609-1, 2015/51735-6 e 2016/50099-3)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, §3º do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fun-
damento nos arts. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos 
abaixo identificados:
Processo nº. 2015/51609-1 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria nº. 
2059, de 01/09/2010, em favor de BENEdiTa rEGiNa fErrEira da crUZ, no 
cargo de Professor ad-1, ref. ii, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº. 2015/51735-6 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 3531, de 06/09/2012, em favor de EVa fErrEira BoNfiM, no cargo de 
Professor classe Especial, Nível J, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº. 2016/50099-3 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
rET aP nº 532, de 02/03/2021, em favor de dEodoro loPES, no cargo 
de Motorista Policial, classe c, lotado na Polícia civil do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.596
(Processo n.º 52251-1/2009)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3°, do riTcE-Pa)

acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
Pensão civil consubstanciado na PorTaria PS n° 039, de 07/01/2021, em 
favor de Maria BENEdiTa BaTiSTa e BENViNda fErrira doS SaNToS 
Maia, dependentes do ex-segurado raimundo ribamar de araújo Maia.
acÓrdÃo N.º 61.597
(Processo tc/511499/2012)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  Secretaria de Estado de EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei comple-
mentar n.º 081, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de ad-
missão de Pessoal em favor de Jaime augusto Batista Pinho, Jocirlen Bel-
chiol Pantoja, Edinete Pereira ribeiro, Micilene oliveira Morais, lucilene da 
costa rocha, Benedito leite Sarges, luciene da Silva Gomes freitas, Prisci-
la ribeiro rocha, francisco Natanael araújo rosa, Teresa cristina Barbosa 
de Melo, Elton Pacheco da Silva, Jaqueline dias Gomes, Sônia Helena Paz 
Guedes, Margarethe de freitas correa, clebio de Sá rodrigues, claudia de 
Nazaré Negrão Medeiros, rishele Samara Nobrega Pinheiro, Marcio Maues 
Moraes, Wilca carla Pereira Mougo, ronise cristian Gurjão Garça, regi-
naldo de Jesus ribeiro de freitas, Vivia ferreira Soares, catia da costa 
araújo, Marlene do Nascimento Bentes, Hosana de Melo Mota, raimunda 
Silva ferreira Soares, Neri da Silva Parente, leidiane damasceno de olivei-
ra e rocilene rabelo de castro, aprovados nos concursos públicos c-126 e 
c-130, realizados pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo N.º 61.598
(Processo tc/531186/2008)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da 
lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do 
ato de aposentadoria, consubstanciado na PorTaria aP n.º 1022, de 
03/03/2008, retificada pela PORTARIA RET AP n.º 158, de 03/01/2012, em 
favor de oNEidE da coNcEiÇÃo MalHEiro, no cargo de Professora ad-4, 
código GEP-M AD4, Ref. VI, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.599
(Processo nº. 52148-3/2009)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstancia-
do no ato nº 021/2009, de 18/05/2009, em favor de orfila NEVES QUiNTa-
NilHa BiBaS, dependente do ex-segurado Willibald Quintanilha Bibas.
acÓrdÃo N.º 61.600
(Processos nºs 2019/53057-1 e 2019/53067-3)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de TiaGo MoNTEiro alVES, PEdro iVaN olaia ri-
BEiro filHo, HEiTor rEiS dE aZEVEdo, lUciaNo da SilVa BraNdÃo, 
rEVEliNo fErNaNdES da SilVa, JoSE frEiTaS da SilVa NETo, JEaN 
PaTricK GalVÃo rEiS, JoSilENE PErEira ValENTE, JoSE fErNaNdo dE 
liMa JUNior, JaNaira JoSE fErrEira, WENdErSoN drEir JoSE Garri-
do da SilVa, ElSoN carloS cUSTodio dE dEUS, HElToN alEXaNdrE 
SoUSa dE oliVEira, caMila araUJo PErES dE SoUSa, KlEYToN BElÉM 
MaToS faro, aldo MorEira TENÓrio, rHoMUlo oliVEira MENEZES, 
iSMaEl GoMES doS SaNToS, raMoN da SilVa cHUcrE e SaUlo fEliPE 
GoNÇalVES do ESPÍriTo SaNTo, aprovados no concurso público c-173 
realizado pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo N.º 61.601
(Processo nº. 50352-1/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator Vencido: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, § 2º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente proferido pelo conselheiro Nelson 
luiz Teixeira chaves, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo 
único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
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deferir, em caráter excepcional, o registro do ato de admissão de servido-
res temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
– ALDO JOSE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, JUNIOR TORRES MONTE e MARIA 
JoSE SoUSa da SilVa.
acÓrdÃo N.º 61.602
(Processos n.ºs 50406-5/2009, 51444-4/2016, 52401-4/2019, 
52479-4/2019, 53259-9/2019 e 53483-4/2019)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizadora da decisão:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1- Registrar os Atos de Aposentadoria relativos aos processos abaixo identificados:
Processo n. 50406-5/2009: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
rET nº 170, de 23/01/2020, em favor de lUZia caSSiMiro da SilVa, 
no cargo de Professor, classe especial, nível “G”, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo n. 51444-4/2016: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº 
0193, de 22/03/2011, em favor de rEGiNaldo SÉrGio dE liMa doUrado, no 
cargo de Odontólogo, lotado na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo n. 52401-4/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0276, de 08/02/2019, em favor de lEodETE corrÊa dE aZEVEdo, 
na função de assistente Técnica, referência XXVii pertencente ao quadro 
da Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 52479-4/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0401, de 26/02/2019, em favor de lUiZ carloS MENdES da SilVa, 
no cargo de Papiloscopista, classe “d” pertencente ao quadro efetivo da 
Polícia civil do Estado do Pará;
Processo n. 53259-9/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 3822, de 20/12/2018, em favor de olof GilBErTo dE VaScoNcEloS 
roMariZ, no cargo de Técnico em assuntos Educacionais, pertencente ao 
quadro efetivo da Secretaria de Estado da cultura;
Processo n. 53483-4/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 620, de 27/02/2019, em favor de HENriQUE SEVEriNo MoNTEro 
MoNTENEGro dUarTE, na função de Engenheiro civil, lotado na Secretaria 
de Estado de Transporte.
2- E em relação ao processo Tc/514444/2016:
i- recomendar ao iGEPrEV que oportunize ao interessado o exercício do 
direito de opção à regra que melhor lhe aprouver, e
II- Cientificar o interessado acerca da referida questão, encaminhando-lhe 
cópia do parecer do Ministério Público de Contas.

Protocolo: 687361
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 161/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que o servidor Gabriel Pontes dos Santos, chefe de Gabinete 
da Procuradoria-Geral de contas, estará em gozo de férias no período de 23/08 
a 03/09/2021, conforme PorTaria nº 156/2021/MPc/Pa, de 03/08/2021;
CONSIDERANDO o Memorando nº 24/2021 – PGC, de 04/08/2021 (Proto-
colo PaE n° 2021/845292), pelo qual o servidor Bruno antony dantas de 
Veiga cabral, ocupante do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, 
é indicado para exercer a Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de 
contas no referido período;
coNSidEraNdo a PorTaria nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
rESolVE:
dESiGNar o servidor BrUNo aNToNY daNTaS dE VEiGa caBral, matrí-
cula n° 200241, para, de 23/08 a 03/09/2021, substituir o servidor Gabriel 
Pontes dos Santos na Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de Contas, 
em razão do afastamento do titular.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 689205
.

FÉrias
.

Portaria N° 163/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora Erika Feitosa Be-
nevides, datado de 04/08/2021 (Protocolo PaE nº 2021/840244), e os ter-
mos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora EriKa fEiToSa BENEVidES, matrícula nº 200256, 

ocupante do cargo efetivo de Analista Ministerial – Especialidade: Controle 
Externo, exercendo o cargo em comissão de assessor da Procuradoria, 
férias relativas ao período aquisitivo 25/03/2020 a 24/03/2021, sendo 05 
(cinco) dias para serem usufruídos no período de 20 a 24/09/2021 e 10 
(dez) dias no período de 03 a 12/11/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 689207
Portaria N° 160/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora Heliana Maria ro-
cha Martins, datado de 25/06/2021 (Protocolo PaE nº 2021/726412), e os 
termos da Resolução nº 010/2020 – MPC/PA – Colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora HEliaNa Maria rocHa MarTiNS, matrícula nº 
200180, ocupante do cargo efetivo de Analista Ministerial – Especialidade: 
controle Externo, exercendo o cargo em comissão de assessor da Procura-
doria, 05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 01/03/2020 
a 28/02/2021, para o período de 30/08 a 03/09/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 689203
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2316/2021-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 vis-
tas à contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet 
para atendimento da Promotoria de Justiça de São francisco do Pará/Pa, con-
substanciado no Processo nº 112/2020-SGJ-Ta (Protocolo nº 20131/2020).
coNSidEraNdo que a empresa SEa TElEcoM lTda apresentou proposta 
mais vantajosa, portanto, foi autorizada a dispensa de licitação nº 035/2020-
MP/PA, cuja Ratificação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará em 
15/12/2020, com fundamento no art. 24, inc. ii, da lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que, apesar de publicada a Ratificação da Dispensa, não 
houve a celebração de instrumento contratual, tendo em vista que a em-
presa SEa TElEcoM lTda informou que as cláusulas contratuais 5.1 e 5.2 
da minuta contratual não se encontravam em consonância com os proces-
sos internos de contratação para banda larga da empresa, manifestando-
se pela ausência de interesse em prosseguir com a contração;
coNSidEraNdo que, diante da situação instalada, foi emitido o Parecer 
Jurídico nº 289/2021-analista Jurídico, favorável à revogação da dispensa 
de licitação nº 035/2020-MP/Pa, presentes os requisitos necessários ao 
desfazimento de ato administrativo por conveniência e oportunidade, nos 
termos do art. 49, caput, e §4º, da lei federal n.º 8.666/93;
coNSidEraNdo que, em sede de defesa prévia, a empresa SEa TElEcoM 
lTda reiterou que a ausência de interesse na contratação se deu em virtude 
da incompatibilidade das cláusulas 5.1 e 5.2 do contrato com a política interna 
da empresa, contestando, ainda, possível aplicação de penalidade pela não 
formalização do contrato, alegando que não houve prejuízo ao Órgão;
coNSidEraNdo que, instado a se manifestar, o departamento de infor-
mática informou que foi verificada a vantajosidade da proposta apresenta-
da pela empresa SEa TElEcoM lTda e confeccionado o respectivo Termo 
de Referência, contudo, após conhecimento da manifestação da empresa 
pelo não prosseguimento da contratação, foi realizada nova análise técni-
ca das propostas remanescentes, verificando a vantajosidade da proposta 
apresentada pela empresa SÃo MiGUEl TElEcoMUNicaÇÕES iNforMa-
Tica lTda, com a confecção de novo Termo de referência, tendo em vista 
tratar-se de outro produto;
coNSidEraNdo que, na sequência, através de Parecer Jurídico nº 
439/2021-analista Jurídico, a analista Jurídica da atividade de licitações e 
contratos deste Órgão Ministerial manifestou-se novamente pela rEVoGa-
ÇÃo do Processo de dispensa de licitação nº 035/2020-MP/Pa, nos termos 
do art. 49, caput, e §4º, da lei federal n.º 8.666/93, tendo em vista que não 
houve apresentação de fatos novos na defesa prévia apresentada pela Em-
presa, bem como, ressaltou que não cabe aplicação de qualquer penalidade à 
SEa TElEcoM lTda, em razão da ausência de previsão nesse sentido;
coNSidEraNdo a supremacia do interesse público, o princípio da legali-
dade, e a ausência de conveniência e oportunidade no contrato elaborado;
r E S o l V E:
I – REVOGAR a Dispensa de Licitação nº 035/2020-MPPA, referente à con-
tratação da empresa SEa TElEcoM lTda para prestação de serviço de 
acesso à internet para a Promotoria de Justiça de São francisco do Pará/
Pa, nos termos do art. 49, caput, e §4º, da lei n.º 8.666/93;
II – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém/Pa, 06 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 689340
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republicada por incorreção no d.o.e. de 09 de agosto de 2021
Portaria Nº 2273/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo 
administrativo nº 040/2021-SGJ-Ta, cujo objeto é a aquisição de papéis 
especiais, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, 
de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, 
decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Es-
tadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 
2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora laYS faVa-
CHO BASTOS, 1ª Suplente, e o servidor RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, 
2º Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor 
ValTEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE e, no seu impedimento, TarSo dE 
MElo fidÉliS, para análise técnica das propostas e da documentação de 
qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS 
aNJoS, Técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 689241
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 060/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: concorrência nº 002/2020-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa rGS ENGENHaria EirEli.
objeto: construção de nova sede do MPPa no município de canaã dos carajás/Pa.
data da assinatura: 06/08/2021.
Vigência: 09/08/2021 a 09/10/2022.
Valor Global: r$ 2.806.403,05 (dois milhões, oitocentos e sei mil, quatro-
centos e três reais e cinco centavos).
dotação orçamentária:
Atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento de Despesa: 4490-51 – Obras e Instalações
Fontes: 0106 – Convênios e Outros
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior
Endereço da contratada: avenida industrial S/Nº, quadra 02, lote 07, 
Pólo Industrial, Canaã dos Carajás/PA, CEP: 68.537-000, telefone: (94) 
99155-9913, e-mails: rodrigo@gdengenharia.com.br / veronica.bezerra.
da.silva@gmail.com.

Protocolo: 689506
Nº. do contrato: 059/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 023/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
HYPEr TEcHNoloGiES coMErcio dE iNforMáTica E SErViÇoS EirEli 
EPP, portadora do cNPJ/Mf nº. 40.689.972/0001-50
objeto: aquisição de cENTral dE alarME dE iNTrUSÃo, dentre outros equi-
pamentos acessórios e materiais utilizados no Sistema de Alarme de intrusão
data da assinatura: 05/08/2021.
Vigência: 09/08/2021 a 09/12/2021
Valor Global: r$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-30 – Material de Consumo
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0101 – Recursos Ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior

Protocolo: 689127
Nº. do contrato: 058/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 023/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
ViPTEcH dESENVolViMENToS dE ProGraMaS lTda EPP, portadora do 
cNPJ/Mf nº. 22.823.882/0001-28
objeto: aquisição de cENTral dE alarME dE iNTrUSÃo, dentre outros equi-
pamentos acessórios e materiais utilizados no Sistema de Alarme de intrusão
data da assinatura: 05/08/2021.
Vigência: 09/08/2021 a 09/12/2021
Valor Global: r$ 34.269,30 (Trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e 
nove reais e trinta centavos).
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-30 – Material de Consumo
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0101 – Recursos Ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior

Protocolo: 689125

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 019/2021-sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 033/2021-MP/Pa
objeto: aquisição de Material de consumo, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 19/08/2021
Hora da Abertura: 9:00h (NOVE HORAS) – HORÁRIO DE BRASÍLIA
orçamento:
  dotação orçamentária:
  Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
  Elemento: 3390-30 – Material de Consumo
  Fonte: 0101 – Recursos Ordinários
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 689318
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 001/2021-MP/Pa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio da comissão 
Permanente de licitação, comunica aos interessados o resultado da fase 
de habilitação referente à ToMada dE PrEÇoS Nº 001/2021-MP/Pa, do 
Processo administrativo n.º 206/2018-SGJ-Ta, que tem como objeto a re-
forma em sede do MPPa no município de São domingos do capim (lote i); 
reforma em sede do MPPa no município de Tucumã (lote ii); e reforma 
em sede do MPPa no município de Mãe do rio (lote iii):
1) as empresas PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES lTda, NoVa Prá-
Tica ENGENHaria EirEli, coElHo QUEiroZ coNSTrUÇÕES EirEli, facE 
ENGENHARIA LTDA EPP, CONTINENTAL SERVICE – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
EirEli, caSa NoVa coNSTrUTora lTda, TaVarES ENGENHaria E PaViMEN-
TaÇÃo EirEli e aMaZoNTEcHNoloGY iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo ElÉTri-
CA EIRELI foram enquadradas como beneficiárias da Lei nº 123/06, uma vez 
terem apresentado toda a documentação exigida no item 6 do edital;
2) a empresa iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
LTDA não foi considerada como beneficiária da Lei nº 123/06, em função de 
seu faturamento anual estar acima limite previsto na legislação pertinente;
3) A empresa ENGETOR LTDA EPP não foi considerada como beneficiária da 
lei nº 123/06, uma vez não ter apresentado o documento exigido na alínea 
“b” do subitem 6.1 do Edital;
4) foi iNaBiliTada, nos lotes para os quais concorre, a empresa iNoVarE 
EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda em razão do não 
atendimento ao subitem 8.2.5.2 do Edital, uma vez que, embora sua Nota 
Explicativa indique que a empresa adota a iTG 1000 (Modelo contábil para 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), o faturamento da licitante 
foi superior ao limite previsto pela lei complementar nº 123/2006, o que a 
obriga a adotar a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Mé-
dias Empresas, devendo, portanto, apresentar os demais demonstrativos 
contábeis exigidos no subitem 8.2.5.2.1.1 do Edital;
5) foi iNaBiliTada, nos lotes para os quais concorre, a empresa NoVa 
PráTica ENGENHaria lTda em razão de não terem sido apresentados 
os Termos de abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial, conforme 
exige o subitem 8.2.5.2 do Edital;
6) foi iNaBiliTada, nos lotes para os quais concorre, a empresa facE ENGENHa-
ria lTda em razão de não terem sido apresentados os Termos de abertura e En-
cerramento do Balanço Patrimonial, conforme exige o subitem 8.2.5.2 do Edital;
7) foi iNaBiliTada, nos lotes para os quais concorre, a empresa caSa 
NoVa coNSTrUTora lTda em razão de não terem sido apresentados os 
demais demonstrativos contábeis, conforme solicita o subitem 8.2.5.2.1.1, 
uma vez que adota a NBc TG 26, conforme expresso em sua Nota Explica-
tiva; também por não apresentar os Termos de abertura e Encerramento 
do Balanço Patrimonial, conforme exige o subitem 8.2.5.2 do Edital;
8) foi iNaBiliTada, nos lotes para os quais concorre, a empresa TaVarES 
ENGENHaria E PaViMENTaÇÃo ENGYPaV EirEli em razão de não terem 
sido apresentados os demais demonstrativos contábeis, conforme solicita 
o subitem 8.2.5.2.1.1, uma vez que adota a NBc TG 1000 (r1), conforme 
expresso em sua Nota Explicativa;
9) foi iNaBiliTada, nos lotes para os quais concorre, a empresa ENGETor 
lTda EPP por não atender os subitens 8.2.3.5 e 8.2.3.6, uma vez que as cer-
tidões de regularidade estadual e municipal apresentadas estavam vencidas 
na data de abertura do certame; em razão de não atender ao que exige o 
subitem 8.2.4.1 do Edital, uma vez que a certidão de registro no crEa-aP 
estava vencida na data de abertura do certame; também fica inabilitada por 
não atender ao que exige o subitem 8.2.4.6, alínea “b”, pois não identificou 
o responsável técnico pela execução da reforma; também fica inabilitada em 
razão de não ter sido apresentada a Nota Explicativa exigida nos subitens 
8.2.5.2.1.1 e 8.2.5.2.1.2, bem como os demais demonstrativos contábeis, 
conforme solicitam os subitens 8.2.5.2.1.1 e 8.2.5.2.1.2, a serem atendidos 
de acordo com o normativo contábil adotado pela empresa, que não pode ser 
identificado em virtude da ausência das Notas Explicativas;
10) foi iNaBiliTada, nos lotes para os quais concorre, a empresa aMa-
ZoNTEcHNoloGY iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo ElÉTrica EirEli em ra-
zão de não ter sido apresentada a Nota Explicativa exigida nos subitens 
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8.2.5.2.1.1. e 8.2.5.2.1.2, bem como os demais demonstrativos contábeis, 
conforme solicitam os subitens 8.2.5.2.1.1 e 8.2.5.2.1.2, a serem atendi-
dos de acordo com o normativo contábil adotado pela empresa, que não 
pode ser identificado em virtude da ausência das Notas Explicativas.
11) foram HaBiliTadaS as empresas PoSiTaNo arQUiTETUra E coNS-
TrUÇÕES EirEli, coElHo QUEiroZ coNSTrUÇÕES EirEli e coNTiNEN-
Tal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli uma vez terem atendido 
todas as exigências contidas no item 8 do Edital.
informamos que o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações.
Belém, 06 de agosto de 2021.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 689572
..

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 003/2018-MP/Pa (contrato nº 1003960375 – 
equatorial Pará).
Núm. da apostila: 004
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e Equatorial Pará distribuidora 
de Energia S.a.
objeto do contrato: regular o uso do sistema de distribuição de energia elétri-
ca – CUSD, para suprir o Prédio das Promotorias de Justiça de Abaetetuba/PA.
Justificativa do Apostilamento: A prorrogação automática realizada pela Empre-
sa, pelo período de 12 (doze) meses, com a qual consente o Ministério Público 
do Estado do Pará, conforme disciplinado no art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993 c/c 
subitem 3.2, cláusula Terceira, Parte ii, do contrato acima mencionado.
data de assinatura: 06/08/2021.
Vigência: 19/01/2022 a 18/01/2023.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 689224
eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 054/2021-MP/Pa.
Núm. do apostilamento: 01.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa JUlEaN dEcoraÇÕES lTda.
data de assinatura: 06/08/2021.
Justificativa: Inclusão do elemento de despesa 4490-39 na dotação orça-
mentária disposta na cláusula Quarta do contrato nº 054/2021-MP/Pa.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 689267
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2274/2021-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 a carloS HENriQUE coElHo TocaNTiNS, 
TÉcNico adS, Matrícula n.° 999.2000, lotado no departamento de in-
formática, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 30/7/2021 até 
28/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 1.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2280/2021-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 a PEdro GlEUciaNio fariaS MorEira, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.916, lotado no Grupo de atuação Es-
pecial de Inteligência e Segurança Institucional - GSI, a importância de R$ 
3.000,00 (três mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 3/8/2021 até 2/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 3.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 2281/2021-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 a Maria aParEcida fErrEira SilVa, aUXi-
liar dE SErViÇoS GEraiS, Matrícula n.º 999.1229, lotada na Promotoria 
de Justiça de Itaituba, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
13/7/2021 até 11/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 2.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2282/2021-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 a PaUlo ÂNGElo NoGUEira fUrTado, Matrí-
cula n.º 999.844, Promotor de Justiça de Peixe-Boi, a importância de R$ 
1.860,00 (hum mil, oitocentos e sessenta reais), para ocorrer com despe-
sas de Pronto Pagamento, período de aplicação 26/7/2021 até 24/9/2021, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 400,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.260,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 200,00
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, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2283/2021-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 a liVia TriPac MilEo cÂMara, Matrícula n.º 
999.2452, Promotora de Justiça de Ourém, a importância de R$ 1.620,00 
(hum mil, seiscentos e vinte reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pa-
gamento, período de aplicação 27/7/2021 até 25/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.120,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2284/2021-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 a KlaUBEr SaNToS doS SaNToS JÚNior, 
ASSESSOR DE PJ DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula n.º 999.2887, lotado na 
Promotoria de Justiça de Salvaterra, a importância de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 28/7/2021 até 26/9/2021, 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, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 2285/2021-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 a rodriGo WEriSSoN VaZ dE BriTo dE JE-
SUS, ASSESSOR DE PJ DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula n.º 999.3076, lotado 
na Promotoria de Justiça de Goianésia do Pará, a importância de R$ 800,00 
(oitocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perío-
do de aplicação 29/7/2021 até 10/9/2021, 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$ 800,00
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, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2286/2021-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 a EriKa claUdiNE rodriGUES caValcaNTE, 
ASSESSORA DE PJ DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula n.º 999.2937, lotada na 
Promotoria de Justiça de Concórdia do Pará, a importância de R$ 1.200,00 
(hum mil e duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 29/7/2021 até 26/8/2021, 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$ 200,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2287/2021-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 a SaMUEl SoUZa GoMES, aSSESSor dE PJ dE 
1ª ENTRÂNCIA, Matrícula n.º 999.2410, lotado na Promotoria de Justiça 
de Melgaço, a importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
30/7/2021 até 28/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2288/2021-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 a KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcE-
loS, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1121, lotado na 
Promotoria de Justiça de Capanema, a importância de R$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 7/7/2021 até 5/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2289/2021-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 a JEroNiMo alVES da SilVa, aUXiliar dE ad-
MiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1634, lotado na Promotoria de Justiça de 
Breu Branco, a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 19/7/2021 
até 17/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000

NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2290/2021-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 a SaMUEl d’iGNaZio corrEa, aSSESSor dE 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula n.º 999.2210, lo-
tado na Promotoria de Justiça de Marapanim, a importância de R$ 700,00 
(setecentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perí-
odo de aplicação 28/7/2021 até 26/9/2021, 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$ 700,00
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, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2291/2021-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 a MilToN rodriGUES dE carValHo, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2858, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de Mocajuba, a importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 22/7/2021 até 20/9/2021, 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$ 900,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2292/2021-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 a MarloN claYToN fErrEira loPES, aUXi-
liar dE adMiNiSTracao, Matrícula n.º 999.763, lotado na Promotoria 
de Justiça de Ourilândia do Norte, a importância de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 28/7/2021 até 26/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.000,00
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, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2293/2021-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 a claYToN alVES riBEiro, aUXiliar dE ad-
MiNiSTracao, Matrícula n.º 999.1124, lotado na Promotoria de Justiça de 
Igarapé-Açu, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
29/7/2021 até 27/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.000,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 2294/2021-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 a EroNilSoN MElo dE SoUZa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.943, lotado na Promotoria de Justiça 
de Ananindeua, a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 30/7/2021 
até 28/9/2021, 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
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2295/2021-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 a alESSaNdra GoMES dE SENa PaNToJa, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2380, lotada na Promotoria 
de Justiça de Igarapé-Miri, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
23/7/2021 até 21/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 1.200,00
3390-36 o.S. Terceiros - P. física r$ 400,00
3390-39 o.S. Terceiros - P. Jurídica r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2296/2021-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 a HEloiSa HElENa oliVEira da SilVa, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1397, lotada na Promotoria 
de Justiça de Bragança, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
29/7/2021 até 27/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.020,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.980,00
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, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2297/2021-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 a TaTiaNa MoNTiBEllEr PaiXÃo, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n. 999.1284, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de Parauapebas, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
2/8/2021 até 1º/10/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa

3390-30 - Material de consumo - r$ 2.000,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 689141
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 044/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 016/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e P. a ENGENHa-
ria coMErcial lTda-ME
cNPJ: 09.605.413/0001-74
objeto: registro de preços para a contratação de empresa especializada 
Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS
coMUNS dE ENGENHaria Para MaNUTENÇÃo E coNSErVaÇÃo PrE-
dial, conforme planilha de serviços anexa, utilizados pelo Ministério Públi-
co do Estado do Pará, e em quaisquer novas instalações que venham a ser 
ocupadas por este Órgão, dentro das regiões administrativas
data da assinatura: 06/08/2021
Vigência: 09/08/2021 a 09/08/2022
Preço registrado: 

iTEM dEScriÇÃo UNd QUaNT. Valor 
UNiT ToTal

 SErViÇoS PrEliMiNarES     
01 liMPEZa do TErrENo M² 1500 2,00 3.000,00
02 dESTocaMENTo MaNUal dE arVorES d=30cM UN 05 140,00 700,00

03 Poda EM alTUra dE árVorE coM diÂMETro dE TroNco 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 10 170,00 1.700,00

04 MoBiliZaÇÃo E dESMoBiliZaÇÃo dE PESSoal E EQUiPaMEN-
ToS - Pará KM 5.000 4,00 20.000,00

 dEMoliÇÕES E rETiradaS     
05 dEMoliÇÃo MaNUal dE alVENaria dE TiJolo M³ 80 35,00 2.800,00

06
dEMoliÇÃo MaNUal dE rEVESTiMENTo EM aZUlEJo, PEdra 

NaTUral, GraNiTo oU MaTErial SiMilar, iNclUiNdo
rEMoÇÃo E carrEGaMENTo MaNUal do EXPUrGo

M² 200 28,00 5.600,00

07 dEMoliÇÃo MaNUal dE coNcrETo SiMPlES M³ 05 200,00 1.000,00
08 dEMoliÇÃo MaNUal dE coNcrETo arMado M³ 50 450,00 2.250,00
09 dEMoliÇÃo dE coNcrETo arMado c/ MarTElETE M³ 08 350,00 2.800,00
10 dEMoliÇÃo da ESTrUTUra EM MadEira da coBErTUra M² 500 r$ 6,00 r$ 3.000,00
11 rETirada dE ESQUadria SEM aProVEiTaMENTo M² 80 5,00 400,00
12 rETirada dE diViSÓria (PaiNEl cEGo) M² 150 8,00 1.200,00
13 rETirada dE diViSÓria (PaiNEl/Vidro/PaiNEl) M² 150 10,00 1.500,00
14 rETirada dE forro dE GESSo (iNcl. BarroTEaMENTo) M² 100 5,00 500,00
15 rETirada dE forro QUalQUEr EM PlacaS oU TiraS fiXadaS M² 150 8,50 1.275,00
16 rETirada dE rEVESTiMENTo cErÂMico M² 100 6,00 600,00
17 rETirada dE rEBoco oU EMBoÇo M² 800 5,00 4.000,00
18 liMPEZa/rEMoÇÃo dE TiNTaS EM PiSoS E rEVESTiMENToS M² 100 8,00 800,00
19 rETirada dE TElHaS fiBrociMENTo SEM aProVEiTaMENTo M² 300 4,00 1.200,00

 

  20 rETirada dE TElHaS dE Barro M² 1.000 7,50 7.500,00

21
rEMoÇÃo dE TElHaS, dE fiBrociMENTo, METálica E cErÂMi-

ca, dE forMa MaNUal, SEM rEaProVEiTaMENTo.
AF_12/2017

M² 100 2,70 270,00

22 rETirada dE caiXa dE ar coNdicioNado UN 10 25,00 250,00
23 rETirada dE GradE dE fErro M² 50 20,00 1.000,00
24 rETirada dE loUÇa SaNiTária UN 30 32,00 960,00
25 rETirada dE lUMiNáriaS UN 100 13,00 1.300,00
26 rETirada dE PiSo ciMENTado M² 400 7,20 2.880,00

27 rETirada dE PiSo cEraMico, iNclUSiVE caMada rEGUla-
riZadora M² 150 7,60 1.140,00

28 rETirada dE SolEira E PEiToril M² 05 15,00 75,00

29 rEMoÇÃo dE ESTrUTUra METálica cHUMBada EM coNcrETo 
(alaMBrado, GUarda-corPo) M² 40 36,00 1.44 0,00

30 rETirada iMPErMEaBiliZacao flEXiVEl EXcl.caMada 
ProTEcao M² 100 6,50 650,00

31 rEMoÇÃo dE difUSor dE dUToS dE ar-coNdicioNado UN 20 32,00 640,00

32 rEMoÇÃo dE ar coNdicioNado TiPo SPliT UN 20 15,00 300,00
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33 rETirada dE ENTUlHo - MaNUalMENTE (iNclUiNdo caiXa 
colETora) M³ 300 84,00 25.200,00

 MoViMENTo dE TErra     
34 aTErro c/ MaTErial fora da oBra, iNcl. aPiloaMENTo M³ 25 85,00 2.125,00
35 EScaVaÇÃo MaNUal aTE 1.50M dE ProfUNdidadE M³ 30 42,00 1.260,00
36 rEaTErro coMPacTado M³ 30 40,00 1.200,00
 fUNdaÇÕES E ESTrUTUra     
37 fUNdaÇÃo corrida/Bloco c/PEdra PrETa arG.No TraÇo 1:8 M³ 15 480,00 7.200,00

38 coNcrETo c/ SEiXo fcK= 15 MPa (iNcl. PrEParo E laNGa-
MENTo) M³ 30 600,00 18.000,00

39 coNcrETo c/ SEiXo fcK= 18.0 MPa (iNcl. PrEParo E laN-
ÇaMENTo) M³ 30 650,00 19.500,00

40 laJE PrÉ-Moldada (iNcl. caPEaMENTo) M² 30 100,00 3.000,00

41 coNcrETo arMado fcK=15 MPa c/forMa Mad. BraNca M³ 15 2.400,00 36.000,00

42 coNcrETo arMado fcK=20MPa coM forMa aParENTE - 1 
rEaProVEiTaMENTo M³ 10 2.450,00 24.500,00

 ParEdES E PaiNÉiS     
43 alVENaria TiJolo dE Barro a cUTElo M² 300 61,50 18.450,00
44 alVENaria TiJolo dE Barro a SiNGElo M² 20 70,00 1.400,00

45 diViSÓria diVilUX PErfil EM alUMiNio/Miolo cElUlar 
(PaiNEl cEGo) M² 150 140,00 21.000,00

46 diViSÓria diVilUX PEfil alUMÍNio / Miolo cElUlar -P/V/P M² 150 155,00 23.250,00
47 diViSÓria EM GraNiTo PrETo - iNcl. fErraGENS dE fiXaÇÃo M² 15 650,00 9.750,00
48 diViSoria EM GESSo acarToNado acUSTico E=11cM M² 150 140,00 21.000,00
 coBErTUra     
49 ESTrUTUra EM Mad. lEi P/ TElHa dE Barro - PÇ. SErrada M² 300 80,00 24.000,00
50 ESTrUTUra EM Mad.P/ cHaPa fiBrociMENTo - Pc. SErrada M² 150 50,00 7.500,00
51 ESTrUTUra METálica P/ coBErTUra - 2 áGUaS-VÃo 20M M² 150 220,00 33.000,00
52 coBErTUra - TElHa dE alUMiNio oNdUlada E=0,5MM M² 100 60,00 6.000,00
53 coBErTUra - TElHa dE Barro PaUliSTa oU PlaNaTEX M² 150 55,00 8.250,00

54 coBErTUra EM PolicarBoNaTo iNcolor- iNcl. ESTr. 
METalica M² 40 320,00 12.800,00

55 coBErTUra EM PolicarBoNaTo fUMÊ - iNcl. ESTr. METálica M² 40 340,00 13.600,00
56 coBErTUra - TElHa dE fiBrociMENTo E=6MM M² 150 65,00 9750,00

57 calHa EM cHaPa GalVaNiZada M 80 65,00 5.200,00
58 calHa EM PVc (1/2 caNa d= 100MM) M 100 70,00 7.000,00

59
TElHaMENTo coM TElHa METálica TErMoacÚSTica 
E = 30 MM, coM aTÉ 2 áGUaS, iNclUSo iÇaMENTo. 

AF_07/2019
M² 1.000 165,00 165.000,00

 iMPErMEaBiliZaÇÕES E TraTaMENTo     
60 dEScUPiNiZaÇÃo M² 150 6,50 975,00
61 iMUNiZaÇÃo P/MadEira c/carBoliNEUM M² 150 6,50 975,00
62 MaNTa Para SUB coBErTUra E= 5MM M² 250 25,00 6.250,00
63 rEBoco iMPErMEaBiliZaNTE (c/ SiKa 1) M² 500 40,00 20.000,00

64 iMPErMEaBiliZaÇÃo coM aPlicaÇÃo dE arGaMaSSa 
PoliMÉrica TiPo dENVErTEc 100 oU SiMilar M² 1.200 30,00 36.000,00

65 iMPErMEaBiliZacao dE SUPErficiE coM MaNTa aSfalTi-
ca (coM PoliMEroS TiPo aPP), E=4 MM M² 300 105,00 31.500,00

66 iMPErMEaBiliZacao dE SUPErficiE coM MaNTa aSfalTi-
ca (coM PoliMEroS TiPo aPP), E=3 MM M² 300 100,00 30.000,00

67

iMPErMEaBiliZacao dE SUPErficiE coM MaNTa aSfalTi-
ca ProTEGida coM filME dE alUMiNio Gofrado (dE
ESPESSUra 0,8MM), iNclUSa aPlicacao dE EMUlSao 

aSfalTica, E=3MM.

M² 300 100,00 30.000,00

68
iMPErMEaBiliZaÇÃo À BaSE dE arGaMaSSa PoliMÉrica, 

rESiNa TErMoPláSTica E TEla dE PoliESTEr MalHa
2X2MM (SUPErfÍciE EM coNTaTo dirETo coM a áGUa)

M² 300 35,00 10.500,00

69
iMPErMEaBiliZaÇao flEXÍVEl, BaSE acrÍlica, TiPo iGol-

flEX BraNco SiKa oU SiMilar, P/laJES, calHaS,
VaraNdaS, TErraÇoS E coBErTUraS dE rESErVaTorioS

M² 300 41,00 12.300,00

70
JUNTa dE dilaTacao Para iMPErMEaBiliZacao, coM 

SElaNTE ElaSTico MoNocoMPoNENTE a BaSE dE
PoliUrETaNo, diMENSoES 1X1cM.

M 50 25,00 1.250,00

71 ProTEcao MEcaNica P/iMPErMEaBiliZacao M² 800 34,00 27.200,00
72 iSolacao TErMica - cHaPa dE iSoPor E=30MM M² 100 15,00 1.500,00
 ESQUadriaS     
73 ESQUadria Mad. E=3cM c/ caiXilHo M² 30 360,00 10.800,00
74 GradE dE fErro 3/4” (iNcl. PiNT. aNTi-corroSiVa) M² 30 475,00 14.250,00

75 GradE dE fErro EM METaloM (iNcl. PiNT.aNTi-cor-
roSiVa) M² 40 r$ 330,00 r$ 13.200,00

76 PorTao dE fErro 3/4” c/ fErraGENS (iNcl. PiNT. aNTi-
corroSiVa) M² 40 r$ 460,00 r$ 18.400,00

77 PorTao EM GradE c/ cHaPa dE fErro 3/16” - iNcl. 
fErraGENS E PiNTUra aNTifErrUGiNoSa M² 40 r$ 650,00 r$ 26.000,00

78 ESQUadria c/ VENEZiaNaS dE alUMiNio aNodiZado 
PrETo c/ fErraGENS M² 30 r$ 710,00 r$ 21.300,00

79 ESQUadria c/ VENEZiaNaS dE alUMiNio NaTUral c/ 
fErraGENS M² 30 r$ 650,00 r$ 19.500,00

80 ESQUadria dE alUM.dE corrEr c/ Vidro E fErraGENS M² 30 r$ 600,00 r$ 18.000,00

81 ESQUadria dE alUMiNio aNodiZado PrETo dE corrEr 
c/ Vidro E fErraGENS M² 30 r$ 650,00 r$ 19.500,00

82 PorTa diVilUX 0.80X2.10M c/fErraGENS - c/ PErfil dE 
alUMiNio UN 30 r$ 410,00 r$ 12.300,00

83 PorTa EM Mdf rEVESTida coM laMiNado, coM caiXi-
lHo,aliZar E fErraGENS dE 0,8X2,10M UN 90 r$ 800,00 r$ 72.000,00

84 PorTa EM Vidro TEMPErado c/ fErraGENS -(SEM Mola) M² 20 r$ 400,00 r$ 8.000,00
85 ESQUadria dE corrEr EM Vidro TEMPErado dE 8MM M² 20 r$ 550,00 r$ 11.000,00
86 ESQUadria dE corrEr EM Vidro TEMPErado dE 10MM M² 20 r$ 600,00 r$ 12.000,00
87 PaiNEl fiXo EM Vidro TEMPErado dE 8MM M² 20 r$ 600,00 r$ 12.000,00
88 PaiNEl fiXo EM Vidro TEMPErado dE 10MM M² 30 r$ 600,00 r$ 18.000,00
89 aliZar EM MadEira dE lEi M 100 r$ 14,00 r$ 1.400,00
90 caiXilHo EM MadEira dE lEi M² 10 r$ 230,00 r$ 2.300,00
91 ESQUadria BaScUlaNTE EM Vidro TEMPErado dE 6MM M² 10 r$ 520,00 r$ 5.200,00

92 ESQUadria dE alUMiNio aNodiZado PrETo BaScUlaNTE 
c/ Vidro E fErraGENS M² 20 r$ 650,00 r$ 13.000,00

93 Vidro liSo E=4MM M² 50 r$ 170,00 r$ 8.500,00
 fErraGENS     

94

JoGo dE fErraGENS croMadaS Para PorTa dE Vidro 
TEMPErado, UMa folHa coMPoSTo dE doBradicaS
SUPErior E iNfErior, TriNco, fEcHadUra, coNTra 
fEcHadUra coM caPUcHiNHo SEM Mola E PUXador

UN 10 750,00 7.500,00

95 PUXador EM alUMÍNio - 50cM UN 06 r$ 150,00 r$ 900,00
96 Mola P/ PorTa dE Vidro UN 10 r$ 600,00 r$ 6.000,00
97 fErraGENS P/ PorTa EXTErNa 1 fl. cJ 15 r$ 120,00 r$ 1.800,00
98 fErraGENS P/ PorTa dE BaNHEiro cJ 10 r$ 110,00 r$ 1.100,00
99 fErraGENS P/ JaNEla 2 fl. (c/ fErrolHo) cJ 15 r$ 85,00 r$ 1.275,00
100 fErraGENS P/ BalaNciM (c/ HaSTE E PUNHo EM fErro) cJ 10 r$ 65,00 r$ 650,00
101 fErraGENS P/ JaNEla dE corrEr cJ 10 85,00 850,00
 rEVESTiMENToS     

102 cErÂMica 10X10cM (Padrao MEdio) M² 80 r$ 76,00 r$ 6.080,00
103 PaSTilHa dE PorcElaNa 5X5cM - Padrao alTo M² 20 r$ 245,00 r$ 4.900,00
104 rEVESTiMENTo cErÂMico PadrÃo alTo M² 80 r$ 90,00 r$ 7.200,00
105 cHaPiSco dE ciMENTo E arEia No TraÇo 1:3 M² 800 r$ 9,00 r$ 7.200,00
106 rEBoco coM arGaMaSSa 1:6:adiT. PlaST. M² 900 r$ 36,50 r$ 32.850,00
107 EMBoco coM arGaMaSSa 1:6:adiT. PlaST. M² 200 r$ 31,00 r$ 6.200,00
 PiSoS     

108 SolEira E PEiToril - GraNiTo PrETo - E=2cM M² 05 r$ 510,00 r$ 2.550,00
109 rodaPE EM GraNiTo E=2cM/H=8cM M 100 r$ 40,00 r$ 4.000,00
110 caMada rEGUlariZadora No TraÇo 1:4 M² 800 r$ 30,00 r$ 24.000,00
111 ciMENTado liSo E=2cM TraÇo 1:3 M² 400 r$ 43,00 r$ 17.200,00
112 coNcrETo c/ SEiXo E JUNTa SEca E=10cM M² 200 r$ 80,00 r$ 16.000,00
113 laJoTa cEraMica - (PadrÃo alTo) M² 100 r$ 90,00 r$ 9.000,00
114 GraNiTo PrETo E=2cM M² 50 r$ 510,00 r$ 25.500,00
115 GraNiTo JUParaNa E=2cM M² 20 r$ 510,00 r$ 10.200,00
116 PiSo EM GraNiTo ciNZa MaUá M² 200 r$ 420,00 r$ 84.000,00
117 PorcElaNaTo (NaTUral) - PadrÃo alTo M² 50 r$ 120,00 r$ 6.000,00
118 PorcElaNaTo (Polido) - PadrÃo alTo M² 50 r$ 205,00 r$ 10.250,00
 forroS     

119 forro EM GESSo acarToNado araMado M² 200 r$ 65,00 r$ 13.000,00
120 forro EM GESSo acarToNado ESTrUTUrado M² 50 r$ 75,00 r$ 3.750,00
121 ENGradaMENTo dE MadEira Para fiXacao dE forro M² 100 r$ 85,00 r$ 8.500,00
122 forro EM laMBri dE aNGEliM (S/ BarroTEaMENTo) M² 100 r$ 135,00 r$ 13.500,00
123 forro MadEira dE lEi coM ENTarUGaMENTo M² 200 r$ 160,00 r$ 32.000,00
124 forro EM PVc 100MM ENTarUGaMENTo - METalico M² 150 r$ 80,00 r$ 12.000,00
125 forro EM laMBri dE PVc M² 50 r$ 30,00 r$ 1.500,00

126
forro dE PVc, EM PlacaS 1,25 X 0,625, cor BraNca oU 

PalHa, Marca MEdaBil oU SiMilar, iNclUSiVE
ESTrUTUra dE fiXaÇÃo (PErfÍS), iNSTalado

M² 500 r$ 110,00 r$ 55.000,00

127 forro cHaPa PVc coNfiBra 10X0,625X1,250M M² 50 r$ 100,00 r$ 5.000,00
128 forro colMEia liSo ( iNcl. BarroTEaMENTo) M² 05 r$ 400,00 r$ 2.000,00
 PiNTUra     

129 PVa iNTErNa (SoBrE PiNTUra aNTiGa) M² 200 r$ 9,00 r$ 1.800,00
130 PVa iNTErNa c/ MaSSa E SElador M² 100 r$ 26,00 r$ 2.600,00
131 PVa EXTErNa (SoBrE PiNTUra aNTiGa) M² 1.500 r$ 9,10 r$ 13.650,00
132 PVa EXTErNa c/MaSSa E liQ. PrEParador M² 200 r$ 26,50 r$ 5.300,00

133 acrilica (SoBrE PiNTUra aNTiGa) M² 8.000 r$ 8,90 r$ 71.200,00
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134 acrÍlica SEMi-BrilHo c/ MaSSa E SElador - iNTErNa 
E EXTErNa M² 2.000 r$ 33,00 r$ 66.000,00

135 acrÍlica Para PiSo M² 100 r$ 15,00 r$ 1.500,00
136 ESMalTE SoBrE MadEira c/ MaSSa E SElador M² 200 r$ 35,00 r$ 7.000,00
137 ESMalTE S/ fErro (SUPErf. liSa) M² 200 r$ 33,00 r$ 6.600,00
138 ESMalTE SoBrE GradE dE fErro (SUPErf. aParElHada) M² 200 r$ 41,00 r$ 8.200,00

139 VErNiZ PoliUrETaNo SoBrE MadEira (ESQUadriaS/
forro) M² 100 r$ 20,00 r$ 2.000,00

140 EPoXi SEM MaSSa c/ SElador M² 50 r$ 60,00 r$ 3.000,00
 iNSTalaÇÕES ElÉTricaS     

141 PoNTo dE forÇa (TUBUl., fiaÇao E diSJUNTor) aciMa 
dE 200W PT 100 r$ 395,00 r$ 39.500,00

142 PoNTo dE lUZ / forÇa (c/TUBUl., cX. E fiaÇao) aTE 
200W PT 180 r$ 180,00 r$ 32.400,00

143 cENTro dE diSTriBUiÇao P/ 24 diSJUNTorES (c/ 
BarraMENTo) UN 06 r$ 450,00 r$ 2.700,00

144 QUadro dE MEdiÇao TrifaSico (c/ diSJUNTor) UN 06 r$ 600,00 r$ 3.600,00
145 diSJUNTor 1P - 6 a 32a - PadrÃo diN UN 50 r$ 20,00 r$ 1.000,00
146 diSJUNTor 2P - 6 a 32a - PadrÃo diN UN 50 r$ 60,00 r$ 3.000,00
147 diSJUNTor 3P - 63 a 100a - PadrÃo diN UN 10 r$ 150,00 r$ 1.500,00
148 ElETrodUTo PVc dE 1 1/2” M 100 r$ 15,00 r$ 1.500,00
149 caBo dE coBrE 16MM2 - 1 KV M 200 r$ 19,00 r$ 3.800,00
150 iNTErrUPTor 1 TEcla SiMPlES (S/fiaÇao) UN 30 r$ 15,00 r$ 450,00
151 iNTErrUPTor 2 TEclaS SiMPlES (S/fiaÇao) UN 30 r$ 25,00 r$ 750,00
152 ToMada 2P+T 10a (S/fiaÇao) UN 150 r$ 20,00 r$ 3.000,00
153 ToMada 2P+T 20a (S/fiaÇao) UN 50 r$ 22,77 r$ 1.138,50
154 ProTEÇÃo coNTra SUrTo claSSE ii,1P,20Ka,175V UN 06 r$ 100,00 r$ 600,00
155 HaSTE dE aÇo coBrEada 3/4”X3M c/ coNEcTor UN 06 r$ 150,00 r$ 900,00
156 lUMiNária c/ lÂMP dE EMErGÊNcia UN 18 r$ 60,00 r$ 1.080,00
157 lUMiNária P/ lÂMP Pll dE EMBUTir UN 30 r$ 120,00 r$ 3.600,00
158 lUMiNária P/ lÂMP Pll dE SoBrEPor UN 20 r$ 65,00 r$ 1.300,00

159 lUMiNária dE SoBrEPor coM alETaS E 2 lÂMPadaS dE 
lEd dE 10W UN 20 r$ 210,00 r$ 4.200,00

160 lUMiNária dE EMBUTir coM alETaS E 2 lÂMPadaS dE 
lEd dE 18W UN 60 r$ 280,00 r$ 16.800,00

161 lUMiNária dE SoBrEPor coM alETaS E 2 lÂMPadaS dE 
lEd dE 18W UN 20 r$ 285,00 r$ 5.700,00

162 lUMiNaria dE EMBUTir coM alETaS E 2 laMPadaS dE 
lEd dE 10W UN 20 r$ 200,00 r$ 4.000,00

163
lUMiNária TiPo PlafoN, dE SoBrEPor, coM 1 lÂMPada 

lEd dE 12/13 W, SEM rEaTor forNEciMENTo E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 100 r$ 35,00 r$ 3.500,00

164 rEflETor alUMiNio c/ lÂMP MiSTa 250W E-27 UN 20 r$ 125,00 r$ 2.500,00
 iNSTalaÇÕES TElEfÔNicaS E lÓGica     

165 PoNTo dE loGica - UTP (iNcl. ElETr.,caBo E coNEcTor) PT 100 r$ 380,00 r$ 38.000,00
166 PoNTo P/ TElEfoNE(c/ElETrodUTo,cX.,fiaÇao E ToMada) PT 30 r$ 110,00 r$ 3.300,00

167 ToMada Para lÓGica rJ45, coM caiXa PVc, EMBUTida, 
caT. 6 UN 80 r$ 50,00 r$ 4.000,00

168 ToMada dUPla Para lÓGica rJ45, 4”X2”, EMBUTir, coM-
PlETa, rEf.0605, faME oU SiMilar UN 20 r$ 60,00 r$ 1.200,00

169 cErTificao dE rEdE loGica caT. 6 coM EMiSSao dE 
rElaTorio UN 100 r$ 19,00 r$ 1.900,00

170 ToMada Padrao TElEfoNE (4PiNoS) UN 30 r$ 35,00 r$ 1.050,00
 iNSTalaÇÕES dE ar coNdicioNado     

171 PoNTo dE drENo P/ SPliT (10M) PT 30 r$ 175,00 r$ 5.250,00

172 PoNTo dE GáS P/ SPliT aTÉ 30.000 BTU PT 10 r$ 
1.000,00 r$ 10.000,00

173 PoNTo dE GáS P/ SPliT aTÉ 60.000 BTU PT 10 r$ 
1.350,00 r$ 13.500,00

174 PoNTo P/ar coNdicioNado(TUBUl.,cJ.airSToP E fiaÇao) PT 20 r$ 395,00 r$ 7.900,00

175 rEMoÇÃo E rEiNSTalaÇÃo dE ar coNdicioNado TiPo 
SPliT UN 20 r$ 120,00 r$ 2.400,00

176 rEMoÇÃo dE ar coNdicioNado TiPo SPliT UN 10 r$ 15,00 r$ 150,00
 iNSTalaÇÕES HidroSSaNiTáriaS     

177 PoNTo dE aGUa (iNcl. TUBoS E coNEXoES) PT 50 r$ 360,00 r$ 18.000,00
178 rEGiSTro dE GaVETa c/ caNoPla - 3/4” UN 15 r$ 60,00 r$ 900,00
179 rEGiSTro dE PrESSao c/ caNoPla - 1/2” UN 10 r$ 65,00 r$ 650,00
180 rEGiSTro dE GaVETa 2 1/2” - BrUTo UN 10 r$ 360,00 r$ 3.600,00
181 TUBo f° G° 2 1/2” M 50 r$ 100,00 r$ 5.000,00
182 TUBo EM PVc - JS -110MM (c/ raSGo Na alVENaria)-lH M 30 r$ 100,00 r$ 3.000,00

183 rESErVaTÓrio EM PoliETilENo dE 1.000 l UN 8 r$ 
2.000,00 r$ 16.000,00

184 rESErVaTorio EM PoliETilENo dE 5.000 l UN 4 r$ 
3.750,00 r$ 15.000,00

185 BoMBa cENTrifUGa 3/4 cV (SEM TUBUlaÇÃo) UN 8 r$ 
1.550,00 r$ 12.400,00

186 BoMBa cENTrifUGa 1 cV (SEM TUBUlaÇÃo) UN 4 r$ 
1.500,00 r$ 6.000,00

187 BoMBa cENTrifUGa 2 cV (SEM TUBUlaÇÃo) UN 4 r$ 
1.750,00 r$ 7.000,00

188 BoMBa SUBMErSa 3 cV (SEM TUBUlaÇÃo) UN 3 r$ 
1.700,00 r$ 5.100,00

189 BoMBa iNJETora 3/4 cV (SEM TUBUlaÇÃo) UN 3 r$ 
1.700,00 r$ 5.100,00

190 BoMBa ScHNEidEr Mod BPi acoPlada EM MoTor ElÉTri-
co 5 cV, SUcÇÃo E rEcalQUE d=2 1/2” UN 2 r$ 

4.100,00 r$ 8.200,00

191 PoNTo dE ESGoTo (iNcl. TUBoS, coNEXoES,cX. E raloS) PT 50 r$ 304,00 r$ 15.200,00

192 Bacia SifoNada c/cX. dEScarGa acoPlada c/ aSSENTo UN 10 r$ 500,00 r$ 5.000,00

193 Bacia SifoNada dE loUÇa c/ aSSENTo UN 10 r$ 400,00 r$ 4.000,00
194 Barra EM aÇo iNoX (PNE) M 10 r$ 250,00 r$ 2.500,00
195 cUBa dE loUÇa dE EMBUTir UN 5 r$ 84,00 r$ 420,00
196 laVaTorio dE loUÇa S/col.c/TorN.,Sifao E ValV. UN 10 r$ 400,00 r$ 4.000,00
197 TaNQUE iNoX c/ TorNEira, Sifao E ValVUla UN 5 r$ 500,00 r$ 2.500,00
198 dUcHa HiGiENica croMada UN 30 r$ 90,00 r$ 2.700,00

199

TaNQUE SÉPTico circUlar, EM coNcrETo PrÉ-Moldado, 
diÂMETro iNTErNo = 1,10 M, alTUra iNTErNa = 2,50 M,

VolUME ÚTil: 2138,2 l (Para 5 coNTriBUiNTES). 
AF_05/2018

UN 4 r$ 
1.200,00 r$ 4.800,00

200

TaNQUE SÉPTico circUlar, EM coNcrETo PrÉ-Moldado, 
diÂMETro iNTErNo = 1,40 M, alTUra iNTErNa = 2,50 M,

VolUME ÚTil: 3463,6 l (Para 13 coNTriBUiNTES). 
AF_05/2018

UN 4 r$ 
1.800,00 r$ 7.200,00

201 liMPEZa dE foSSa aTÉ 5M3 UN 5 r$ 350,00 r$ 1.750,00
202 liMPEZa dE foSSa aciMa dE 5M3 M³ 50 r$ 65,00 r$ 3.250,00

203 liMPEZa dE caiXa dE PaSSaGEM oU dE GordUra coM 
rEaSSENTaMENTo da TaMPa UN 20 r$ 20,00 r$ 400,00

 SErralHEria     

  204 corriMÃo SiMPlES, diÂMETro EXTErNo = 1 1/2”, EM aÇo 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 40 r$ 90,00 r$ 3.600,00

205 corriMÃo dUPlo EM TUBo dE fErro GalVaNiZado 1 
1/2”, coM cHUMBadorES Para fiXaÇÃo EM alVENaria M 40 r$ 140,00 r$ 5.600,00

206 corriMÃo SiMPlES EM TUBo dE aÇo iNoX d = 1 1/2” - 
fiXado EM alVENaria M 50 r$ 220,00 r$ 11.000,00

207 corriMÃo EM aÇo iNoX Ø=1 1/2”, dUPlo, H=90cM M 50 r$ 700,00 r$ 35.000,00

208

GUarda-corPo EM TUBo dE aÇo GalVaNiZado (H=-
100cM), coM BarraS SUPErior, iNfErior E VErTicaiS 

a cada
3.00M (1.1/2”) E Barra VErTicaiS QUadrada (1/2”) a 

cada 12cM - rEV 01

M 40 r$ 280,00 r$ 11.200,00

209
GUarda-corPo SiMPlES EM TUBo fErro GalVaNiZado, 

alT=1,10M, coM BarraS VErTicaiS a cada 11cM (3/4”) E
BarraS HoriZoNTaiS (QUadro) dE 1.1/2” - rEV 02

M 40 r$ 280,00 r$ 11.200,00

210
GUarda-corPo EM TUBo dE aÇo iNoX Ø=1 1/2”, dUPlo, 

l=28cM, Para fiXaÇÃo EM ParEdE, c/acaBaMENTo
Polido

M 20 r$ 800,00 r$ 16.000,00

211
GUarda-corPo EM TUBo dE aÇo iNoX Ø=1 1/2”, dUPlo, 
coM MoNTaNTES E fEcHaMENTo EM TUBo iNoX Ø=1 1/2”,

H=96cM, c/acaBaMENTo Polido, P/fiXaÇÃo EM PiSo
M 20 r$ 800,00 r$ 16.000,00

212

GUarda-corPo Para EScada MariNHEiro, coM 05 (ciN-
co) BarraS cHaTaS VErTicaiS 1 1/4” X 3/16” E arco a
cada 30cM dE 1 1/4” X 3/16”, fiXada coM ParaBolT - 

forNEciMENTo E iNSTalaÇÃo

M 30 r$ 120,00 r$ 3.600,00

 oUTroS ElEMENToS     
213 arMário EM Mdf (c/ GaVETaS/PraTElEiraS E PorTaS) M² 100 r$ 700,00 r$ 70.000,00
214 caiXa P/ ar coNdicioNado UN 20 r$ 108,75 r$ 2.175,00

215 ESPElHo criSTal, ESPESSUra 4MM, coM ParafUSoS dE 
fiXacao, SEM MoldUra M² 15 r$ 450,00 r$ 6.750,00

216 PErfil EM alUMiNio - U (1,0X3,50X1,0cM) M 50 r$ 30,00 r$ 1.500,00

217 EXaUSTor MEGa18, da SicflUX oU SiMilar - forNEci-
MENTo E iNSTalaÇÃo UN 10 r$ 120,00 r$ 1.200,00

218 EXaUSTor d=40cM UN 5 r$ 250,00 r$ 1.250,00
219 PElÍcUla G5 - aPlicada M² 200 r$ 75,00 r$ 15.000,00

220
MUro dE alVENaria coM fUNdaÇÃo, rEBoco 2 facES, 

alT. ÚTil 2,50 M coM cErca dE ProTEÇÃo TiPo
coNcErTiNa

M 50 r$ 398,00 r$ 19.900,00

221 PiSo TaTil dirEcioNal aco iNoX ParafUSado (coM 
raNHUraS) M 10 r$ 250,00 r$ 2.500,00

222
KiT dE aUToMaTiZaÇÃo dE PorTÃo, iNclUSo: fErraGENS 

(ViGa U, roldaNaS coM PiNo, caBo dE aÇo, cHaPa E
MoNTaNTE, ETc.) E MoTor PPa 1/4 cV - 220V

UN 5 r$ 
1.800,00 r$ 9.000,00
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223

coNcErTiNa EM aÇo GalVaNiZado, ESPiral dE Ø = 
450MM, 3 cliPES P/ ESPiral, lÂMiNa dE 30MM E fio 

iNTErNo
dE 2,50MM, iNclUiSiVE iNSTalaÇÃo

M 800 r$ 40,00 r$ 32.000,00

224 alUGUEl dE aNdaiME METalico TiPo facHadEiro (iN-
clUiNdo MoNTaGEM E dESMoNTaGEM)

M2/
MES 200 r$ 15,00 r$ 3.000,00

 UrBaNiZaÇÃo     

225 Bloco dE coNcrETo iNTErTraVado E=8cM (iNcl. col-
cHao dE arEia E rEJUNTaMENTo) M² 150 r$ 95,00 r$ 14.250,00

226 PlaNTio dE GraMa (iNcl. TErra PrETa) M² 400 r$ 25,00 r$ 10.000,00

227 PlaNTio dE PalMEira coM alTUra dE MUda MENor oU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 20 r$ 250,00 r$ 5.000,00

228 SEiXo coM ESPalHaMENTo M³ 10 r$ 180,00 r$ 1.800,00
 liMPEZa     

229 liMPEZa (c/ MaQ.) + ENcEraMENTo dE PiSo dE alTa 
rESiSTÊNcia M² 500 r$ 18,00 r$ 9.000,00

230 liMPEZa dE PiSoS cEraMicoS oU PaSTilHa M² 500 r$ 6,50 r$ 3.250,00

231 liMPEZa dE rEVESTiMENTo cErÂMico EM ParEdE UTili-
ZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 M² 100 r$ 3,00 r$ 300,00

232 liMPEZa dE SUPErfÍciE coM JaTo dE alTa PrESSÃo. 
AF_04/2019 M² 200 r$ 1,50 r$ 300,00

233 liMPEZa dE facHada Por HidroJaTEaMENTo M² 1800 r$ 7,00 r$ 12.600,00
234 liMPEZa (laVaGEM) dE TElHaS M² 400 r$ 3,00 r$ 1.200,00
  235 liMPEZa dE rESErVaTÓrio M³ 100 r$ 15,00 r$ 1.500,00
236 liMPEZa GEral E ENTrEGa da oBra M² 3000 r$ 6,50 r$ 19.500,00

 r$ doiS MilHÕES QUiNHENToS E QUaTorZE Mil E oiTEN-
Ta E TrÊS rEaiS E ciNQÜENTa cENTaVoS   ToTal r$ 

2.514.083,50

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 689443

resUMo da Portaria N.º 41/2021/13ª PJ cível de Marabá
 A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARABÁ torna pública 
a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra 
à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, 
s/nº, Bairro Agrópole do Incra, Marabá-PA.
PORTARIA N.º 041/2021/13ª PJ Cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000113-940/2021
instauração de Procedimento administrativo para apurar situação de vul-
nerabilidade dos trabalhadores da fazenda Natal, localizada no Município 
de Bom Jesus do Tocantins os quais supostamente são submetidos a con-
dições análogas à de escravos
 Marabá/Pa, 6 de agosto de 2021
 lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular - 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 689197
Portaria Nº 2298/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc n.º 121577/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, GlENda BoTElHo foNSEca, do cargo de provimento em co-
missão de Assessor de Promotoria de Justiça de Primeira Entrância, MP.CP-
cP-102.3, nomeada por meio de ato nº 229/2019, publicado no d.o.E. de 
02/09/2019, a partir de 29/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2299/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc n.º 121577/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, ViNiciUS PoNTES dE SoUZa alVarENGa, do cargo de provi-
mento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda En-
trância, MP.CPCP-102.3, nomeado por meio do Ato nº 17/2020, publicado 
no d.o.E. de 05/02/2020, a partir de 02/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2300/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a exoneração da servidora Glenda Botelho fonseca do cargo 
de provimento em comissão de Assessor de Promotoria de Justiça de 1ª 
Entrância, por meio da PORTARIA nº 2298/2021, datada de 5/8/2021;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:

NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, ViNi-
ciUS PoNTES dE SoUZa alVarENGa para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Assessor de Promotoria de Justiça de 1ª entrância, MP.CP-
cP-102.3, a contar de 02/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2301/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a exoneração do servidor Vinicius Pontes de Souza alvarenga 
do cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de 
2ª Entrância, por meio da PORTARIA nº 2299/2021, datada de 05/08/2021;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
BrUNa KElli SoUSa para exercer o cargo de provimento em comissão 
de Assessor de Promotoria de Justiça de 2ª entrância, MP.CPCP-102.3, a 
contar de 03/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 689179
Portaria Nº. 23/2021-MP/3ªPJsiP
EXTraTo da PorTaria dE iNSTaUraÇÃo dE ProcEdiMENTo 
ADMINISTRATIVO A 3ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DE SANTA IZABEL DO 
Pará torna público a instauração do Procedimento administrativo nº 
23/2021-MP/3ªPJSIP, que se encontra à disposição na Rua Valentim José 
ferreira, nº. 1325, bairro Nova Brasília, Santa izabel do Pará.
data da instauração: 05/08/2021.
instaurante: 3º cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará - 
Lílian Nunes e Nunes – 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: acompanhar os protocolos e as medidas de prevenção à covid19 
com relação aos bares, restaurantes e estabelecimentos similares no mu-
nicípio de Santa izabel do Pará.
SiMP: 001072-094/2021

Protocolo: 689278
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria
Simp: 000071-136/2021
a Promotora de Justiça respondendo por São João de Pirabas/Pa torna 
pública a retificação da PORTARIA simp nº 000071-136/2021, de modo 
a alterar de Procedimento administrativo para inquérito civil , que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de São João de Pirabas, 
situada na tv. da Glória, 331, Centro, Cep:68.719-000- São João de 
Pirabas- Pará- fone:(91)3449-1106
PorTaria nº 000071-136/2021
interessado(s): Ministério Público Estadual
assunto: apuração de irregularidade na construção da quadra esportiva 
localizada na orla da Vila de Japerica, município de São João de Pirabas-Pa.
 luciana Vasconcelos Mazza- Promotora de Justiça

Protocolo: 689209
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 004/2021/MP/2ªPJM
o 2º Promotor de Justiça Militar, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da resolução nº 23-cNMP, de 
17/09/07, e arts. 16 e 24, § 2º, inciso i da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna público a instauração do Procedimento Investigatório Criminal sob 
nº de PORTARIA 004/2021/MP/2ªPJM, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Militar, situada na av. 16 de Novembro, nº 486, 
bairro: cidade Velha, cEP: 66023-220, Belém/Pa.
PORTARIA: 004/2021-MPPA/2ªPJM
Assunto: Apurar fatos trazidos ao conhecimento desta 02ª Promotoria de 
Justiça Militar do MP/Pa, mediante a Notícia de fato autuada sob o nº 
000179-104/2021 (SiMP), onde aponta-se o suposto cometimento de deli-
to penal de natureza militar por policial militar do Estado do Pará.
 arMaNdo BraSil TEiXEira
2º Promotor de Justiça Militar do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 689249
eXtrato da Portaria Nº 010/2021 – MP/PJU: o MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado pelo Promotor de 
Justiça de Uruará-Pa, determina a instauração do presente Procedimento 
administrativo que objetiva apurar fato que enseja a tutela de interesses 
individuais indisponíveis da criança J.E.l.c., consistente no tratamento 
médico, fisioterápico, oftalmológico e auditivo adequado pelo Município 
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de Uruará-Pa. o mencionado procedimento se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Uruará-Pa, situada na rua Marquês de 
Tamandaré, s/n - Bairro Migrantes, cEP 68140-000, Uruará/Pa. dirK 
coSTa dE MaTToS JUNior, ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar dE UrUará-
Pa (PorTaria nº 1.173/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 689244
Portaria Nº 2314/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP N.º 000043-009/2019,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa para atuar na Notícia de fato supramencionada podendo 
tomar todas as medidas que entender cabíveis e necessárias a instrução 
processual, inclusive, investigar, requisitar diligências, informações, exa-
mes, perícias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar au-
diências, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer 
e acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, interpor e contrarrazoar recursos em todos 
ao graus e instâncias jurídicas até o final do processo, em tudo respeitados 
os direitos e garantias que assistem ao indiciado e pessoas envolvidas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 689234
Portaria Nº 2315/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 4130/2017-MP/PGJ, de 
28/06/2017, publicada no D.O.E. de 30/06/2017, que criou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, o Grupo de Trabalho “Conflitos de 
Transporte de Passageiros e cargas nos rios do Pará - ”GT Navegação”;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 067/2021/MP/cao-constitucional, de 
29/07/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 10769/2021, em 29/07/2021,
r E S o l V E:
coNVocar os membros abaixo discriminados, membros do Grupo de Tra-
balho “Conflitos de Transporte de Passageiros e Cargas nos Rios do Pará 
- ”GT Navegação”, a participar de reunião de Trabalho, no dia 04/08/2021, 
às 15h, na modalidade remota (“on line”):
adoNiS TENÓrio caValcaNTi (afuá);
BETHÂNia Maria da coSTa corrÊa (Belém);
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa (Monte alegre);
GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE (abaetutuba):
GUilHErME cHaVES coElHo (Soure);
HarriSoN HENriQUE da cUNHa BEZErra (Breves);
JoaNa cHaGaS coUTiNHo (Belém);
JUliaNa caBral coUTiNHo aNdradE (Gurupá);
lUiZ GUSTaVo da lUZ QUadroS (Muaná);
Márcio dE alMEida fariaS (Baião);
Mário cÉSar NaBaNTiNo araiS BraUNa (chaves);
PaUla SUElY alVES caMacHo (São Sebastião da Boa Vista);
PaUlo iGor Barra NaSciMENTo (Óbidos);
raMoN fUrTado SaNToS (Santarém);
rodriGo SilVa VaScoNcEloS (Portel); e
TiaGo arrUda da PoNTE loPES (cachoeira do arari).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 689235
Portaria Nº 2227/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, iX, “e” da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
CONSIDERANDO os Boletins de Ocorrência – BOP n.º 433/2021.100293-2 
– IPL 433/2021.100089-1; 433/2021.100295-1 – IPL 433/2021.100087-
2; 433/2021.100296-6 – IPL 433/2021.100090-6; 433/2021.100297-0 – 
iPl 433/2021.100088-7,
r E S o l V E:
raTificar os termos da PorTaria N.º 2151/2021-MP/PGJ, publicada 
no doE, no dia 29.07.2021, e dESiGNar a ProMoTora dE JUSTiÇa 
Socorro dE Maria PErEira GoMES doS SaNToS, para acompanhar 
as investigações decorrentes dos Boletins de ocorrência - BoP ns.º 
433/2021.100293-2 – IPL 433/2021.100089-1; 433/2021.100295-1 – 
IPL 433/2021.100087-2; 433/2021.100296-6 – IPL 433/2021.100090-6; 
433/2021.100297-0-iPl 433/2021.100088-7 e quantos mais possam vir a 
surgir e que se assemelhem e tenham identidade entre si, sem prejuízo dos 

atos já praticados pela Promotora de Justiça com designação, a contar do 
dia 28/07/2021, podendo tomar todas as medidas cabíveis e necessárias 
a apuração dos fatos, estando respaldados juridicamente, inclusive, 
todos os atos praticados pela Promotora de Justiça que antecederem 
ao tombamento dos inquéritos Policiais referentes ao fato, bem como, 
requisitar diligencias, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colheita 
de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas por autoridade competente, instaurar 
Procedimento Investigatório Criminal e atuar até a sua fase final, em tudo 
respeitados os direitos e garantias que assistem as pessoas envolvidas, 
nos termos do art. 18, iX, “e” da lei complementar n.º 057, de 6 de julho 
de 2006 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 689568
Portaria Nº 0289/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor ailTo loraScHi, auxiliar de administração, para 
exercer o cargo de diretor do departamento de informática, durante o 
afastamento do titular, faBricio JoSE BarroSo SaldaNHa, no período 
de 19 a 23/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0290/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de doença 
em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 5.810/1994:
•ALINE MISUE FUKUSHIMA MURAKAMI – Período: 09/07/2021 – GEDOC 
nº 122066/2021
•COSME LOBATO CORDEIRO - Período: 09/07/2021 - GEDOC nº 120729/2021
•LORENA GODOI PAZ VALENCA - Período: 26/07/2021 – GEDOC nº 122240/2021
•MARCIA MARIA MORAES DA COSTA – Período: 23/07/2021 – GEDOC nº 121931/2021
•VANNER FERNANDES VASCONCELLOS – Período: 15 a 19/07/2021 – GE-
doc nº 122103/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 04 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0291/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados licença-paternidade, com 
fulcro no artigo 91, da lei nº 5.810/1994:
•CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUILHERME – Período: 19/07 a 
07/08/2021 – GEDOC nº 122178/2021
•WILTON TOSHIHIRO MONTEIRO YAMAMOTO – Período: 17/07 a 
05/08/2021 – GEDOC nº 122373/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 04 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0292/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
•ADRIANNE DA COSTA GUIMARAES - Período: 26 a 30/07/2021 - GEDOC 
nº 122063/2021
•ALEXANDRE DA SILVA PACHECO - Período: 26/07/2021 - GEDOC nº 122172/2021
•ALINE BOHADANA PONTES DIAS - Período: 27 a 28/07/2021 - GEDOC nº 122269/2021
•ALINE MISUE FUKUSHIMA MURAKAMI - Período: 26 a 28/07/2021 - GEDOC nº 122065/2021
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•CRISTIANO DE CASTRO NOBRE - Período: 23/07/2021 - GEDOC nº 122000/2021
•DANIEL GAMA GUIZZO - Período: 21 a 23/07/2021 - GEDOC nº 121909/2021
•DIONISIO E SOUZA GOMES - Período: 06 a 20/07/2021 - GEDOC nº 122133/2021
•FRANCYNETE MELO E SILVA - Período: 23/07/2021 - GEDOC nº 122759/2021
•GILDENISE NEGRAO DOS SANTOS - Período: 19 a 23/07/2021 - GEDOC nº 122295/2021
•LEILA VIEIRA DO ESPIRITO SANTO - Período: 19/07/2021 - GEDOC nº 121908/2021
•MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO - Período: 27/07 a 25/08/2021 - GE-
doc nº 122345/2021
•MARCIA GLICE LAMEIRA ARAUJO LIMA - Período: 20 a 23/07/2021 - GEDOC nº 121922/2021
•MARIA DE FATIMA MALLET FIMA - Período: 26 a 27/07/2021 - GEDOC nº 122304/2021
•RAFAELA XABREGAS FERREIRA BRINGEL - Período: 17/05 a 15/07/2021 - 
GEdoc nº 113197/2021
•REGINALDO CEZAR NASCIMENTO DA COSTA - Período: 26 a 27/07/2021 - 
GEdoc nº 122253/2021
•RENATA DOS SANTOS FONSECA - Período: 29 a 30/07/2021 - GEDOC nº 122265/2021
•ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS - Período: 07 a 16/06/2021 - GEDOC nº 122372/2021
•ROSIVANE DE SOUZA MENDES - Período: 17/06 a 14/09/2021 - GEDOC nº 118245/2021
•THIAGO GUIMARAES DO SACRAMENTO - Período: 26 a 27/07/2021 - GE-
doc nº 122035/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 04 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0652/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao membro abaixo discriminado licença por luto, com fulcro no 
art. 137 da lei complementar Estadual nº. 057, de 06/07/2006.
•THIAGO RIBEIRO SANANDRES - Período: 31/07 a 07/08/2021 - GEDOC 
nº 123184/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0653/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao membro abaixo discriminado licença por motivo de doença 
em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei complemen-
tar nº 057, de 6/7/2006.
- HERENA NEVES MAUES CORREA DE MELO – Período: 22/07 a 05/08/2021 
- GEdoc nº 121786/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 05 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0659/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o n.º 
10319/2021, em 20/7/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr à Promotora de Justiça Maria raiMUNda da SilVa TaVa-
rES, 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade, com fulcro no art. 
128 c/c o art. 133, §1º, da lei complementar n.º 057, de 6/7/2006, no 
período de 07/08/2021 a 02/02/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 06 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 2317/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
8455/2021, datado de 16/06/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcEloS, 
auxiliar de administração, para exercer a função de chefe de apoio das 
Promotorias do interior - região administrativa Nordeste ii, em substi-
tuição ao servidor, ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS, a contar de 
20/06/2021 e em caráter definitivo.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 

 Belém, 06 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2318/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
9618/2021, em 06/07/2021, e,
coNSidEraNdo a licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça, coor-
denadora da Região Administrativa Sudeste I, Drª. Mayanna Silva de Souza Queiroz,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça SaMUEl fUrTado SoBral para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer, a função de coordenador da região 
administrativa 9 - região Sudeste i, no período de 05 a 11/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2319/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
10079/2021, em 15/07/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça Socorro dE Maria PErEira GoMES 
doS SaNToS para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer, a função de 
coordenadora das Promotorias de Justiça de defesa comunitária, da cida-
dania, dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos 
da capital, durante o afastamento do titular, o Promotor de Justiça, NilToN 
GUrJÃo daS cHaGaS. no período de 12/07 a 10/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 06 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 689617
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 25/2021
data: 26/07/2021
Objeto: Contratação de serviços de edição gráfica para impressão do Pla-
nejamento Estratégico 2021-2026 deste MPcM.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$1.170,00 (um mil, cento e setenta reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039.63
fonte: 0101
contratada: PriNT MaiS cENTro dE iMPrESSÕES lTda
Endereço: Av. Conselheiro Furtado, 2865 – Belém-Pará- CEP: 6666666
cNPJ nº 10.932.092/0001-00
Ordenador: Maria Inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 689488
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00293
Valor Global: r$1.170,00 (um mil, cento e setenta reais)
data: 05/08/2021
Objeto: Contratação de serviços de edição gráfica para impressão do Pla-
nejamento Estratégico 2021-2026 deste MPcM/Pa
dispensa nº 25/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903900
fonte: 0101000000
contratada: PriNT MaiS cENTro dE iMPrESSÕES lTda
Endereço: Av. Conselheiro Furtado, 2865 – Belém/PA - CEP 66666666
cNPJ nº 10.932.092/0001-00
Ordenador: Maria Regina Franco Cunha – Procuradora Geral do MPCM, em exercício.

Protocolo: 689492
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ/Pa
errata

a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica errata referente ao aviso 
de Licitação Pregão eletrônico 033/2021, circulada no d.o.E pág. 79 
quinta-feira, 27 de Julho de 2021 - cujo objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE SUPriMENToS dE iNforMáTica, 
oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETa-
riaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE acará/Pa,  oNde se LÊ:  a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será em 09 de agosto de 
2021. LÊ-se: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 11 de agosto de 2021.

Protocolo: 689562

aViso de ProrroGaÇao-
PreGao eLetroNico Nº 034/2021-PMa

o Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar,Pror-
roGaÇÃo da sessãode abertura do PrEGao ElETroNico nº 034/2021, 
cujo objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de aquisi-
ção de equipamento de audio e video, objetivando atender as necessidades 
da prefeitura, secretarias e fundos municipais de acará/pa. iNforMaMoS 
que a sessão de abertura será ProrroGada para o dia 20 de agosto de 
2021 as 14:00 (Horário de Brasília) com base no princípio da conveniência 
e oportunidade da administração.Edital disponível:https://acara.pa.gov.
br,www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor 
de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. antonio rubens 
oliveira de oliveira Junior. Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 689563

aViso de ProrroGaÇao
PreGao eLetroNico Nº 030/2021-PMa

o Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar,Pror-
roGaÇÃo da sessãode abertura do PrEGao ElETroNico nº 030/2021, 
cujo objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS 
dE acará/Pa. iNforMaMoS que a sessão de abertura será ProrroGa-
da para o dia 20 de agosto de 2021 as 09:00 (Horário de Brasília) com 
base no princípio da conveniência e oportunidade da administração.Edi-
tal disponível:https://acara.pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.
br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Travessa São José 
nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, 
cpl.pma2021@gmail.com. antonio rubens oliveira de oliveira Junior. 
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 689564

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos N.º 006/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a coNSTrUÇÃo da SEdE da 
PrEfEiTUra MUNiciPal, coNforME coNVÊNio SicoNV N.º 895702/2019-
Md, 12652.7050001/18-001 - Md.
abertura: 25/08/2021 às 09:00 horas.
afuá-Pa, 04 de agosto de 2021.

rosiLeY caNeLa de MeLo
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 689566

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 

N.º 001/2021 PreGÃo PreseNciaL N.º 003/2021
ata de registro de preços para eventual aquisição de Medicamentos da 
área Hospitalar: Medicamentos da farmácia Básica, outros Medicamentos, 
Medicamentos do controle Especial da farmácia Básica, outros Medica-
mentos do controle Especial, Materiais e insumos Hospitalares, insumos 

para diabetes, Materiais para PccU, Medicamentos da área Hospitalar, Ma-
teriais para radiologia, Materiais para ambulancha/Brigada, Materiais para 
Laboratório, Materiais para Odontologia, para atender a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, Unidade Mista de Saúde, UBS raimundo chada, Unidade 
Básica fluvial, Postos de Saúde da Zona rural/Zona Urbana e fundo Muni-
cipal de Saúde/fMS. Empresas vencedoras: ParaMEd diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS lTda - EPP, lotes i, ii, iV, V, Vi, Vii, Viii, iX, X, Xi, Xii, 
Xiii, XiV, XV, XVi, valor r$ 2.391.682,39 (dois milhões, trezentos e no-
venta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos) 
e a. r. GoiS - EPP, lotes iii e XVii, valor r$ 134.999,87 (cento e trinta e 
quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). 
Vigência: 29/07/2021 à 29/07/2022.

afuá/Pa, 06 de agosto de 2021.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY

Pregoeiro
Protocolo: 689567

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 026/2021 FMs

Tipo Menor Preço Por item. objeto: registro de preços para futura e even-
tual contratação da administração Pública Municipal para fornecimentos de 
Pneus, para atendimento das atividades fins do Fundo Municipal de Saúde. 
aBErTUra: 20/08/2021, às 09:00 horas. o edital do processo encontra-se 
a disposição dos interessados no site: www.brasilnovo.pa.gov.br e www.
tcm.pa.gov.br.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 027/2021 FMs

Tipo Menor Preço item. objeto: registro de preços para futura e eventu-
al contratação da administração Pública Municipal para fornecimento de 
Medicamentos, para atendimento das atividades fins do Fundo Municipal 
de Saúde. aBErTUra: 24/08/2021, às 08:30 horas. o edital do processo 
encontra-se a disposição dos interessados no site: www.brasilnovo.pa.gov.
br e www.tcm.pa.gov.br.

JaiLsoN carVaLHo de soUsa JUNior
Pregoeiro

Protocolo: 689569

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e 
deseNVoLViMeNto UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: concorrência Pública Nº 010/2021 - tiPo: Menor Preço - 
oBJETo contratação de empresa para execução de galerias do canal da 
avenida amazonas e urbanização geral, com construção de quadra polies-
portiva, quadra de futebol societ, áreas de lazer e alimentação no município 
de Curionópolis-Pará - DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 09 de setembro 
de 2021. HORA: 09:00 hs – O edital está disponível aos interessados pelo 
site www.curionópolis.pa.gov.br – 06 de agosto de 2021 – elizabeth Mª 
s. V. Botelho da silva – Presidente cPL.

Protocolo: 689253

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de GoiaNÉsia do ParÁ - Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - Pa, torna público o resultado 
do processo licitatório modalidade Tomada de Preço nº 2/2021-003-PMGP, 
HoMoloGado no dia 02/08/2021, cujo objeto é: contratação de empresa 
para execução de meio fio, sarjeta e sinalização vertical e horizontal nas 
vias públicas no conforme convênio nº 10/2021, processo nº 2021/99585 
firmado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento urbano e obras 
públicas - SEdoP e Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, à empresa: 
d faTiMa coNSTrUTora lTda, cNPJ: 22.208.322/0001-63, no valor de 
r$ 2.113.457,09. Francisco david Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 689571
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2021-srP/cPL-seMsa/seMas 

Tipo: - Menor preço por item. Eventual aquisição de equipamentos e ma-
terial permanente para a atenção especializada em saúde - rEdE cEGo-
NHa - Proposta nº 11373.369000/1200-07, para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de igarapé-Miri. abertu-
ra: 20/08/2021 às 09h. informações: pregoeiroigarapemiri@outlook.com. 
Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021-srP/cPL-seMsa/seMas 

Tipo: - Menor preço por item. registro de Preços para Eventual contrata-
ção de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de locação de Ve-
ículos para atender o Programa Tratamento fora domicilio - Tfd. abertu-
ra: 20/08/2021 às 15h. informações: pregoeiroigarapemiri@outlook.com. 
Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde

secretaria MUNiciPaL de saÚde
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2021-srP/cPL-seMsa/seMas 
Tipo: - Menor preço por item. registro de Preços para eventual aquisição de 
Passagens intermunicipais para atender o Programa Tratamento fora domicilio 
- Tfd. abertura: 23/08/2021 às 09:00h. informações: pregoeiroigarapemiri@
outlook.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2021-srP/cPL-seMsa/seMas 
Tipo: - Menor preço por item. registro de Preços preço para eventual aqui-
sição de Combustível e Lubrificantes em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de assistência Social do Município de igarapé-Miri-
Pa. abertura: 23/08/2021 às 15h. informações: pregoeiroigarapemiri@
outlook.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

ana Maria de Jesus Lima da costa
Secretária Municipal de assistência Social

secretaria MUNiciPaL de saÚde
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2021-srP/cPL-seMsa/seMas 
Tipo: - Menor preço por item. registro de para eventual contratação de 
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veículos 
leves e pesados de pequeno e médio porte compostas dos serviços de 
mecânica geral, retífica de motores, revisão elétrica e eletrônica, lanterna-
gem, funilaria, pintura, substituição e reposição de peças em atendimento 
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de igarapé-Mi-
ri-Pa . abertura: 24/08/2021 às 9h. informações: pregoeiroigarapemiri@
outlook.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 689573

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021-Pe/srP
a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE roÇadEiraS laTEraiS a GaSoliNa, ViSaNdo aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - SEMMa. a 
abertura será no dia 19/08/2021, as 08:30 horário de Brasília www.portal-
decompraspublicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.
pa.gov.br.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico 
a TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
TESTES raPidoS (coVid-19) iGG/iGM, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSida-
dES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E SaNEaMENTo. a abertura será 
no dia 20/08/2021, as 08:30 horário de Brasília www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a To-
doS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oB-
JETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
EPi’S, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará. a abertura será no 
dia 23/08/2021, as 08:30 horário de Brasília www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 689574

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de sUsPeNsÃo

a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de li-
citação/SEVoP, avisa que o PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 044/2021-cEl/
SEVoP/PMM, ProcESSo N° 16.842/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE coNcrETo BETUMiNoSo USi-
Nado a QUENTE - cBUQ, coM caP 50/70, caPa dE rolaMENTo, Para 
UTiliZaÇÃo NoS SErViÇoS dE rEcUPEraÇÃo dE ViaS No MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa, que estava com sessão agendada para o dia 16/08/2021 
- 09h00, fica SUSPENSA por tempo indeterminado em virtude da necessi-
dade de retificação do Edital. ass.: Georgeton r Morais - Pregoeiro da 
ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 689576

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021-cPL/PMM 
Processo LicitatÓrio Nº 10.670/2021-PMM 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE UNiforMES 
dESTiNadoS aoS SErVidorES do SErViÇo dE aTENdiMENNTo MÓVEl 
dE UrGÊNcia - SaMU 192 - dE MaraBá. onde se sagrou vencedora a em-
presa: BElPara coMErcial lTda - cNPJ: 05.903.157/0001-40 - vencedora 
dos itens: 01, 12 perfazendo o valor total de: r$ 7.840,00 (Sete mil oito-
centos e quarenta reais), GHc UNiforMES ProfiSSioNaiS lTda - cNPJ: 
10.242.466/0001-57- vencedora do item: 13 perfazendo o valor total de: r$ 
11.998,40 (onze mil novecentos e noventa e oito  reais e quarenta centavos),  
rUBENS daNTaS NETo - cNPJ: 10.417.609/0001-14 - vencedora dos itens: 
02,07, 08, 09, 11 perfazendo o valor total de: r$ 19.047,50 (dezenove mil 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos), rEiS iNd. E coMErcio dE Bol-
SaS E ProMocioNaiS EirEli - cNPJ: 12.533.412/0001-76 - vencedora dos 
itens: 03, 17 perfazendo o valor total de: r$ 10.998,00 (dez mil novecentos 
e noventa e oito reais), c c r TiSo - cNPJ: 18.397.808/0001-10  - vencedora 
do item: 18 perfazendo o valor total de: r$ 2.799,20(dois mil setecentos 
e noventa e nove reais e  vinte centavos),  ProBraSil iNdUSTria E co-
MErcio EirEli - cNPJ: 22.259.031/0001-02 - vencedora dos itens: 04, 05 
perfazendo o valor total de: r$ 45.0000,00 (Quarenta e cinco mil reais), V 
G dE SoUSa fErrEira lTda - cNPJ: 23.912.114/0001-03  - vencedora dos 
itens: 06, 10, 14, 16 perfazendo o valor total de: r$ 31.449,00(Trinta e um 
mil quatrocentos e quarenta e nove reais), lM daMaScENo coMErcio E 
SErViÇoS lTda - cNPJ: 33.505.139/0001-46 - vencedora do item: 15 per-
fazendo o valor total de: r$ 37.398,13 (Trinta e sete mil trezentos e noventa 
e oito reais e treze centavos), pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 
927495. Marabá 04/08/2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de 
saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 689577
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 048/2021-ceL/seVoP/PMM 
Processo adMiNistratiVo N° 17.162/2021-PMM - tipo Menor Preço. 
data da Sessão: 31/ago/2021 - 09h00min (horário local). objeto: rEGiS-
Tro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE liMPEZa 
dE BaNHEiro QUÍMico, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE 
ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS do MUNiciPo dE MaraBá - SEVoP.  re-
cursos: Próprios - Integra do Edital e Informações: Sala da CEL/SEVOP/
PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, 
Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: 
sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal 
da Transparência/Marabá. ass.: dilsirlei s. albuquerque - Pregoeiro-
ceL/seVoP.

Protocolo: 689587
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aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 047/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 17.006/2021-PMM - tipo Menor Preço. 
data da Sessão: 24/ago/2021 - 14h00min (horário local). objeto rEGiSTro 
dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo E locaÇÃo dE TENdaS, Para aTEN-
dEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS dE MaraBá 
- SEVOP.  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 Trans-
parência/Marabá. ass.: Higo duarte Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 046/2021-ceL/seVoP/PMM 
Processo adMiNistratiVo N° 17.013/2021-PMM - tipo Menor Preço. 
data da Sessão: 25/ago/2021 - 14h00min (horário local). objeto rEGiS-
Tro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS dE rEMoÇÃo E iNSTalaÇÃo dE 
PElicUlaS PrEdial Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE Via-
ÇÃo E oBraS PUBlicaS do MUNiciPo dE MaraBá - SEVoP.  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@mara-
ba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Mara-
bá. ass.: Higo duarte Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 689584

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 296/2021/seVoP, Processo adminis-
trativo nº 1.653/2021-PMM, ToMada dE PrEÇoS nº 005/2021-cEl/
SEVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
coNSTrUÇÃo dE GalPÃo dESTiNado ao alMoXarifado da SEaGri 
- SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, localiZada Na aGrÓPo-
liS do iNcra, Bairro aMaPá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. Empresa: 
MaBENGE ProJEToS E coNSUlToria inscrito no cNPJ: 30.129.785/0001-
68; Valor r$ 273.520,66 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e 
vinte reais e sessenta e seis centavos), assinatura 04/08/2021 Vigência: 
04/05/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 689580

coNtrato Nº 380/2021-FMs/PMM 
Processo adMiNistratiVo Nº 8.141/2021-PMM 

autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 055/2021-cPl/PMM. ob-
jeto do contrato: aquisição de equipamentos, insumos, materiais e EPiS para 
coordenação de Endemias para o controle de Vetores e Prevenção de doenças 
(dENGUE, Zica, cHiKUNGUNYa). Empresa: TEca TEcNoloGia E coMÉrcio 
lTda, inscrita no cNPJ sob no 11.163.447/0001-06, Valor:  r$ 4.544,00 (Quatro 
Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais). dotações orçamentárias: 10 305 
0085 2.065 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 33 90 30 00 Material de 
consumo.  daTa da aSSiNaTUra 05 de agosto de 2021. Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 689581

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 281/2021/CPL, Beneficiária - PARANA 
tratores coMercio e serViÇos eireLi - cNPJ: 31.650.693/0001-91, 
vencedora dos lotes: 02, 07 e 10, perfazendo o valor total de: r$ 216.100,00 
(duzentos e dezesseis mil e cem reais); aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
282/2021/CPL, Beneficiária - T & S COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - EPP - CNPJ: 
15.185.368/0001-49, vencedora dos lotes: 03, 06 e 09, perfazendo o valor 
total de: r$ 268.049,99 (duzentos e sessenta e oito mil quarenta e nove reais 
e noventa e nove centavos); aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 283/2021/cPl, 
Beneficiária - KATIA C COSTA ROCHA EIRELI - CNPJ: 11.891.095/0001-05, 
vencedora dos lotes: 04, 05 e 08, perfazendo o valor total de: r$ 329.600,00 
(Trezentos e vinte e nove mil e seiscentos reais); aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇO Nº 284/2021/CPL, Beneficiária - IBIZA EMPREENDIMENTOS COMERCIO 
E SErViÇoS EirEli - cNPJ: 18.559.714/0002-80, vencedora do lote: 01, 
perfazendo o valor total de: r$ 106.499,63 (cento e seis mil quatrocentos e 
noventa e nove reais e sessenta e três centavos).  Vigência da ata: 12 meses 
a partir da assinatura. oriunda do Pregão Presencial nº 073/2021-cPl/
PMM. Processo Licitatório nº 12.708/2021-PMM. Objeto: REGISTRO DE 
PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE TraTor E dE rETro-
EScaVadEira Para a SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. Marabá 
06/08/2021. José Nilton de Medeiros - secretário Municipal de ad-
ministração - seMad - Portaria n° 011/2017-GP.

Protocolo: 689582

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
aViso de errata À PLaNiLHa do editaL da toMada de PreÇo 
Nº 002/2021-PMo-seMPoF; Processo Nº 032/2021-PMo; oBJETo: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM MÃo dE oBra ESPEcialiZada Para 
EXEcUTar oS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo da PraÇa da orla, No MU-
NicÍPio dE ÓBidoS-Pa, EM aTENdiMENTo a SEcrETaria MUNiciPal dE 

PlaNEJaMENTo orÇaMENTo fiNaNÇaS-SEMPof. o Município de Óbidos, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento orçamento e finanças, 
pela comissão Permanente de licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados, ErraTa à Planilha do Edital da Tomada de Preços nº. 
002/2021/PMo/SEMPof, onde se lê:- Subitem “2.0 - Praça r$ 98.158,44”;- 
no custo ToTal com Bdi incluso r$ 443.899,44”;- no edital 4.1- o valor 
máximo admitido para a obra desta licitação é de r$443.899,44; - no edi-
tal subitem 7.9.6.3 o valor de 1% um por cento) da garantia da execução 
dos serviços será de r$4.438,99, leia-se: “2.0 - Praça r$ 98.599,05, no 
“custo Total com Bdi incluso r$ 444.340,05”; no edital item 4.1 o valor 
máximo admitido para a obra desta licitação é de r$444.340,05;- no edital 
subitem 7.9.6.3 o valor de 1% um por cento) da garantia da execução dos 
serviços será de r$4.444,34. Em virtude de alterações no Edital, a data 
de abertura da Tomada de Preço nº 002/2021, fica definida para o dia 
01/09/2021, às 09:00h. Mais informações: Prefeitura Municipal de Óbidos 
- Pa/Setor de licitação, rua dep. raimundo chaves, 338 - centro; fone 
(93) 3547-3044; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no horário de 8h às 
13h. edilenon Pinto Vieira - Presidente da cPL/PMo.

Protocolo: 689589

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº022/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 022/2021
oriGeM PreGÃo eLetroNico 040/2021.

oBJETo: a presente ata tem por objeto registro de preços visando à fu-
tura e eventual contratação de empresa para fornecimento de peças de 
reposição para motocicletas, destinado ao atendimento de demandas da 
Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias.
eMPresas VeNcedora:
01- GESSE coSTa lENci E cia lTda ME; c.N.P.J. nº 14.310.917/0001-05, 
Subtotal adjudicado: r$ 283.204,00
(duzentos e oitenta e três mil, duzentos e quatro reais).
02- N M SoarES fErNaNdES EirEli; c.N.P.J. nº 34.730.550/0001-88, 
Subtotal adjudicado: r$ 82.968,12 (oitenta e dois mil, novecentos e ses-
senta e oito reais e doze centavos).
03- W SaraiVa EirEli; c.N.P.J. nº 13.547.139/0001-00 Subtotal adjudi-
cado: r$ 52.774,25 (cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro 
reais e vinte e cinco centavos).
04- r c alVES MoTo PEcaS ME; c.N.P.J. nº 3.031.619/0001-05 Subtotal 
adjudicado: r$ 246.061,30 (duzentos e quarenta e seis mil, sessenta e um 
reais e trinta centavos).

Pacajá/Pa, 05 de agosto 2021.
aNdrÉ rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 689591

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20210254
oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 036/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: M o BriTo BaNdEira coMErcio dE PEÇaS EirElE
cNPJ: 07.542.005/0001-95
oBJETo.......: contratação de empresa para a prestação de serviços de 
manutenção/conservação de veículos para atender as demandas da Secre-
taria de Educação.
Valor ToTal................: r$ 16.051,00 (dezesseis mil, cinquenta e um reais).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.045, 2.047, clas-
sificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario

Protocolo: 689592

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20210255
oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 036/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: M o BriTo BaNdEira coMErcio dE PEÇaS EirElE
cNPJ: 07.542.005/0001-95
oBJETo.......: contratação de empresa para a prestação de serviços de 
manutenção/conservação de veículos destinado ao transporte escolar.
Valor ToTal................: r$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais)
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.047, 2.049, clas-
sificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario

Protocolo: 689594
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdeB
eXtrato de coNtrato Nº 20210256

oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 036/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção/conservação de veículos para atender as demenadas do 
transporte escolar.
cNPJ: 07.542.005/0001-95
oBJETo.......: contratação de empresa para a prestação de serviços de 
manutenção/conservação de veículos destinado ao transporte escolar.
Valor ToTal................: r$ 13.256,00 (treze mil, duzentos e cinquenta 
e seis reais)
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.096, 2.101  clas-
sificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 04 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario

Protocolo: 689597

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210258
oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 034/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: cENTro ElETrico lTda
cNPJ: 30.590.099/0001-90
oBJETo.......: contratação de empresas para aquisição de materiais elé-
tricos destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá e suas Secretarias.
Valor ToTal..............: r$ 34.771,25 (trinta e quatro mil, setecentos e 
setenta e um reais e vinte e cinco centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.008, Classifica-
ção econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 04 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

aNdre rios de reZeNde
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 689598

aViso de LicitaÇÃo - 
toMada de PreÇos srP Nº. 002/2021-seMed

oBJETo: Seleção e contratação de empresa para coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo dE 04 Sa-
laS dE aUla “EMEf aMiGo ValTEr GalHardi”, no  Município  de  Pacajá, 
conforme projeto básico -aBErTUra: 24/08/2021, às 09:00 horas; local 
Para rETirada dE EdiTal,  iNforMaÇÕES E SoliciTaÇÕES: sede da 
SEMEd, av. João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, Pacajá/
Pa, cEP: 68.485-000, das 08:00 às 12:00 horas ou através dos sites www.
tcm.pa.gov.br e www.pacajá.pa.gov.br.

aViso de cHaMada PÚBLica Nº 002/2021-seMed
o MUNiciPio de PacaJÁ/Pa, através da Secretaria Municipal de Edu-
cação, torna público aos interessados, a chamada Pública N° 002/2020-SE-
MEd, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
Empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento ao Programa Na-
cional de alimentação Escolar, em atendimento a lei nº. 11.947/2009 e 
resolução fNdE/cd nº 26/2013. o recebimento da documentação e do 
projeto de venda ocorrerá até o dia 31 de agosto de 2021, às 09h00min, 
no Setor de licitações e contratos da Secretaria Municipal de Educação de 
Pacajá. o edital com os dados completos encontra-se disponível gratuita-
mente aos interessados na sede da Prefeitura, sito av. João Miranda dos 
Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, Pacajá/Pa, cEP: 68.485-00 e nos sites 
www.pacajá.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br.

Pacajá (Pa), 06  de agosto 2021.
Jozimar dos santos silva

Presidente da cPl
Protocolo: 689599

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210186
oriGeM: coNtrato nº 20210186

dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ fMS/ SEMSa
coNTraTado: criSTafarMa coM. rEPrESENT. iMPorT. E EXPorTaÇao lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMEN-
To coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSP-

ÍTal GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE 
SaÚdE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica (af), 
cENTro dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo 
aTENdiMENTo (UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia 
(SaMU), cENTro dE aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTEN-
ÇÃo doMiciliar - Sad E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria MU-
NiciPal dE SaUdE, No MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 539.727,40 (quinhentos e trinta e nove 
mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).
ViGENcia iNicial do coNTraTo: 20 de abril de 2021 a 20  de outubro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 674.607,41(seiscentos e setenta e 
quatro mil, seiscentos e sete reais e quarenta e um centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 134.880,01 (cento e trinta e quatro mil, 
oitocentos e oitenta reais e um centavos).
daTa do adiTiVo: 02/08/2021

Protocolo: 689473

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210183
oriGeM: coNtrato nº 20210183

dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ fMS/ SEMSa
coNTraTado: PHarMa Bra coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS EirEli.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo 
coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSPÍTal 
GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE SaÚ-
dE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica (af), cENTro 
dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo 
(UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia (SaMU), cENTro dE 
aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTENÇÃo doMiciliar - Sad 
E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE, No 
MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 705.156,43 (setecentos e cinco mil, 
cento e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos).
ViGENcia iNicial do coNTraTo: 20 de abril de 2021 a 20 de outubro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 881.280,80 (oitocentos e oitenta 
e um mil, duzentos e oitenta reais e oitenta centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 176.124,37 (cento e setenta e seis mil, 
cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos).
daTa do adiTiVo: 02/08/2021

Protocolo: 689470

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210382

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-053PMP
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
coNTraTada(o) EMPorio a&c EirEli
oBJETo contratação de empresa especializada na locação de máquinas 
pesadas, equipamentos e caminhões para sistematização (destoca, enlei-
ramento, gradagem, movimentação do solo, valetamento, reservatórios 
d’água) de áreas para plantio da Safra aGrÍcola 2020/2021 do Projeto 
de Produção Vegetal Sustentável, no Município de Parauapebas, Estado 
do Pará.
Valor ToTal r$ 1.349.973,90 (um milhão, trezentos e quarenta e nove 
mil, novecentos e setenta e três reais e noventa centavos)
ViGÊNcia 06 (seis) meses, iniciado a partir da assinatura das partes.
daTa dE EMiSSÃo 08 de Julho de 2021.

Protocolo: 689464

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210402

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE SaUdE
coNTraTada(o) MEdic VET diST. dE MEdicaMENToS EirEli
oBJETo coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo 
coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSPiTal 
GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE SaÚ-
dE dE aTENÇÃo BáSica, aSSiSTÊNcia farMacÊUTica (af), cENTro dE 
TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo 
(UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MÓVEl E UrGÊNcia (SaMU), cENTro 
dE aTENÇÃo PSicoSSocial - caPS, SErViÇo dE aTENÇÃo doMiciliar - 
Sad E PoliclÍNica, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará
Valor ToTal r$ 58.086,20 (cinquenta e oito mil, oitenta e seis reais e 
vinte centavos).
ViGÊNcia 06 (seis) meses, iniciando a partir da assinatura pelas partes.
daTa da EMiSSÃo 30 de julho de 2021.

Protocolo: 689467
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210199
oriGeM: coNtrato nº 20210199

dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ fMS/ SEMSa
coNTraTado: d l HoSPiTalar diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMEN-
To coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSP-
ÍTal GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE 
SaÚdE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica (af), 
cENTro dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo 
aTENdiMENTo (UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia 
(SaMU), cENTro dE aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTEN-
ÇÃo doMiciliar - Sad E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria MU-
NiciPal dE SaUdE, No MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e 
quinhentos reais).
ViGENcia iNicial do coNTraTo: 19 de abril de 2021 a 19 de outubro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 146.872,50 (cento e quarenta e 
seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterada.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 29.372,50 (vinte e nove mil, trezentos e 
setenta e dois reais e cinquenta centavos).
daTa do adiTiVo: 02/08/2021

Protocolo: 689468

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

resULtado de JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2021-001 seGoV.
a Prefeitura Municipal de Parauapebas, pela Secretaria Especial de 
Governo, através da comissão Permanente de licitação, em conformidade 
com a lei federal n.º 8.666/1993 e disposições do Edital de licitação, torna 
público aos interessados na coNcorrÊNcia PÚBlica n° 3/2021-001SE-
GOV que após a análise da documentação de habilitação apresentados, 
cujo objeto é a Execução serviços de padronização de calçadas, mobilidade 
e acessibilidade na rua rio de Janeiro, no bairro rio Verde, no Município 
de Parauapebas, Estado do Pará. Decidiu, inclusive amparada no relatório 
técnico da Secretaria Especial de Governo - SEGoV, declarar HaBiliTadaS 
as empresas: rEi ENGENHaria lTda; SPaÇo iNcorPoraÇÕES E coNS-
TrUTora EirEli; JVX coNSTrUTora EirEli; TraNSViaS coNSTrUÇÕES 
E TErraPlENaGEM lTda; MaTHiaS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli; 
coNSÓrcio calÇadaS rJ e MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda. E declarar 
iNaBiliTadaS, as empresas: M P alVES coNSTrUÇÕES: a licitante não 
apresentou as certidões de regularidade estadual, descumprindo assim, o 
item 8.1.2.3 do edital. McS MaNUTENÇÃo E coNSTrUÇÃo ciVil EirE-
li: a certidão de regularidade estadual, de natureza tributária, encontra-
se cassada em 09 de fevereiro de 2021; Jc ProJEToS E coNSTrUÇÕES 
lTda: a certidão de regularidade estadual, de natureza tributária, encon-
tra-se cassada em 04 de abril de 2021; EMPÓrio a&c EirEli: a licitante 
não apresentou quantitativo do item de maior relevância 6.2- Ladrilhos 
Hidráulicos c/argamassa de cal 1:4+100kg cimento, estabelecido no Edital, 
não atendendo aos quantitativos mínimos estabelecidos do edital, descum-
prido assim, o item 8.1.4.3, do edital; coNSTrUTora cHaGaS SErViÇoS 
E EdificaÇÕES EirEli: a licitante não apresentou declaração de aceite 
da obra do responsável técnico detentor dos acervos técnicos, descum-
prindo o item 8.1.4.2, alínea “e”; TorrE forTE coNSTrUÇÕES EirEli: a 
licitante não apresentou quantitativo mínimo suficiente do item de maior 
relevância 6.1- Camada impermeabilizadora e= 10cm c/ seixo e 7.4- As-
sentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior 
x base), para vias urbanas (uso viário) estabelecido no Edital, descumprin-
do assim, o item 8.1.4.3 do edital.

Parauapebas/Pa, 05 de agosto de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
PrESidENTE

Protocolo: 689335

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

resULtado de JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2021-003 seGoV.
a Prefeitura Municipal de Parauapebas, pela Secretaria Especial de 
Governo, através da comissão Permanente de licitação, em conformidade 
com a lei federal n.º 8.666/1993 e disposições do Edital de licitação, torna 
público aos interessados na coNcorrÊNcia PÚBlica n° 3/2021-003SE-
GOV que após a análise da documentação de habilitação apresentadas, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de regularização construção de calçadas padronizadas na rua 
Marabá, no Bairro da Paz, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 
Decidiu, inclusive amparada no relatório técnico da Secretaria Especial de 
Governo - SEGoV, declarar HaBiliTadaS as empresas rEi ENGENHaria 
lTda; SPaÇo iNcorPoraÇÕES E coNSTrUTora EirEli; JVX coNSTrU-
Tora EirEli e ccSN ENGENHaria E coNSTrUÇÕES EirEli. E declarar 
iNaBiliTadaS, as empresas: M P alVES coNSTrUÇÕES: a licitante não 

apresentou as certidões de regularidade estadual, descumprindo assim, o 
item 8.1.2.3 do edital; Jc ProJEToS E coNSTrUÇÕES lTda: a licitante 
não apresentou a certidão estadual de natureza tributária, descumprido 
assim, o item 8.1.2.3 do edital; aMBiEX iNdÚSTria coMÉrcio E SErVi-
ÇOS LTDA: A licitante não apresentou quantitativo mínimo suficiente do 
item de maior relevância 6.1- Camada impermeabilizadora e= 10cm c/ 
seixo, 6.2- Ladrilhos Hidráulicos c/argamassa de cal 1:4+100kg cimento 
e 7.4- Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 
em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base), para vias urbanas (uso viário), descumprido assim, 
o item 8.1.4.3, do edital e a certidão de regularidade municipal encontra-
se vencida, descumprindo assim o item 8.1.2.3 do edital; coNSTrUTora 
cHaGaS SErViÇoS E EdificaÇÕES EirEli: a licitante não apresentou 
declaração de aceite da obra do responsável técnico detentor dos acervos 
técnicos, descumprindo o item 8.1.4.2, alínea “e”; 2P SErViÇoS E coNS-
TRUÇÕES EIRELI: A licitante não apresentou quantitativo mínimo suficien-
te do item de maior relevância 6.2- Ladrilhos Hidráulicos c/argamassa de 
cal 1:4+100kg cimento, descumprindo assim, o item 8.1.4.3 do edital; 
TorrE forTE coNSTrUÇÕES EirEli: a licitante não apresentou quanti-
tativo mínimo suficiente do item de maior relevância 6.1- Camada imper-
meabilizadora e= 10cm c/ seixo, descumprindo assim, o item 8.1.4.3 do 
edital; não apresentou a declaração que não emprega menor, descumprin-
do assim, o item 8.1.5.1 do edital e McS MaNUTENÇÃo E coNSTrUÇÃo 
ciVil EirEli: a certidão de regularidade estadual, de natureza tributária, 
encontra-se cassada em 09 de fevereiro de 2021.

Parauapebas/Pa, 05 de agosto de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
PrESidENTE

Protocolo: 689350

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 053/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-053PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de obras, mediante o Pregoeiro devidamente designado, 
torna público que às 09:00 horas do dia 20 de agosto de 2021, fará re-
alizar licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo menor pre-
ço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, para rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE TaPa 
BUracoS/rEcUPEraÇÃo dE ViaS NaS rUaS E aVENidaS doS BairoS 
do MUNiciPio 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, 06 de agosto de 2021.
LÉo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 689192

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

resULtado de JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2021-02ProsaP
a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da comissão Especial 
de licitação, em conformidade com a lei federal n.º 8.666/1993 e dispo-
sições do Edital de licitação, torna público aos interessados na ToMada 
dE PrEÇoS Nº 2/2021-02ProSaP, que objetiva a contratação de empresa 
de engenharia para a execução da obra de ampliação das salas do escri-
tório do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recupe-
ração de igarapés e Margens do rio Parauapebas (ProSaP), situado na 
sede da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará, que após 
a análise dos documentos de habilitação apresentados, dEcidiU declarar 
HaBiliTada a licitante: (a)  M. B. ENGENHaria E coNSTrUÇÕES EirEli, 
cNPJ Nº 04.164.631/0001-05, por atender às exigências do edital. dEci-
diU declarar iNaBiliTadaS as licitante: TMc coNSTrUTora EirEli, cNPJ 
Nº 30.872.209/0001-06. Justificativa: (i) Não apresentou comprovação de 
regularidade relativa ao fundo de Garantia por Tempo de Serviço (fGTS), 
estando em desacordo com item 8.1.2.4 do edital; (ii) apresentou Balanço 
Patrimonial sem comprovação de registro ou autenticação na Junta co-
mercial em desconformidade com item 8.1.3.1.b do edital; (iii) Não atende 
item 8.1.4.4 do edital, em vista da apresentação de declaração (pág. 465) 
sem atestação de “possuir conhecimento das peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos (...)”, conforme exige item do edital 8.1.4.4; e 
(iv) Em desconformidade com item 8.1.5.1 do edital, declaração de Não 
emprega menor sem assinatura. M PaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli-EPP, 
CNPJ Nº 19.578.735/0001-25. Justificativa: (i) Deixou de apresentar com-
provação de capacidade técnica profissional para o item de relevância 6.4, 
estando em desconformidade com item 8.1.4.2 do edital; (ii) deixou de 
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apresentar comprovação de capacidade técnica operacional para o item de 
relevância 6.4, estando em desconformidade com item 8.1.4.3 do edital; e 
(iii) Não atende item 8.1.4.4 do edital, não apresentou atestado de visita 
técnica ou declaração formal de conhecimento dos locais e peculiaridades 
dos serviços a serem contratados; JVX coSNTrUTora EirEli; cNPJ Nº 
18.793.407/0001-89. Justificativa: (i) Deixou de apresentar comprovação 
de capacidade técnica profissional e operacional acompanhada das Cer-
tidões de acervo Técnico (caT’s), estando em desconformidade com os 
itens 8.1.4.2 e 8.1.4.3 do edital; MaSTEr coNSTrUTora E iNcorPora-
DORA EIRELI, CNPJ Nº 39.912.618/0001-40. Justificativa: (i) Deixou de 
apresentar regularidade com a fazenda Estadual, visto que a certidão nº 
702021080546785-6 encontra-se cassada, conforme autenticidade eletrô-
nica, estando a licitante em desacordo com item 8.1.2.3 do edital; (ii) dei-
xou de apresentar comprovação de capacidade técnica profissional para o 
item de relevância 6.4 acompanhada da Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
emitida pelo crEa, estando em desconformidade com item 8.1.4.2 do edi-
tal; (iii) Não apresentou comprovação de vínculo do profissional aceita, 
estando em desconformidade com item 8.1.4.2.c; e (iv)  deixou de apre-
sentar comprovação de capacidade técnica operacional acompanhada das 
certidões de acervo Técnico (caT’s), estando em desconformidade com o 
item 8.1.4.3 do edital.
De acordo com item 13.1 do edital, e em concordância com o previsto no 
art.109, da lei Nº 8.666/93, os interessados, querendo, terão vistas dos 
autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes a essa fase, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação.

Parauapebas/Pa, 06 de agosto de 2021.
daYtoN NeVes Pereira

comissão Especial de licitação
Presidente

Protocolo: 689334

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de terMo de FoMeNto 010/2021

do oBJeto
constitui objeto do presente TErMo dE foMENTo o repasse de recursos 
financeiros, feito pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA, através do Gabi-
nete do Prefeito, diretamente com o iNSTiTUTo iNdÍGENa BoTiÊ XiKriN 
- iBX para “fortalecer a cultura indígena através do fomento as atividades 
previstas no calendário cultural da etnia Xikrin e ofertar cursos de capaci-
tações de modo a garantir que as festividades e os cursos de capacitações 
sejam realizados apenas entre os indígenas da referida etnia mantendo-os 
em permanente isolamento”.
do VaLor
Para execução do objeto deste TErMo dE foMENTo, o MUNicÍPio dE Pa-
RAUAPEBAS - PA, através do Gabinete do Prefeito, repassará a importância 
de r$ 2.506.907,00 (dois milhões quinhentos e seis mil novecentos e sete 
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 31/03/2022.

Parauapebas-Pa, 15 de julho de 2021.
JoÃo JosÉ correa

chefe de Gabinete do Prefeito
Protocolo: 689520

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

terMo de ratiFicaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº 028.2021.01 cHaMada PÚBLica 
nº 6/2021-002FMe ModalidadE: iNEXiGiBilidadE pelo caput do art. 
25 da lei 8.666/93. rEcoNHEÇo a presente cHaMada PÚBlica por inexi-
gibilidade de licitação fundamentada no caput do art. 25, da lei n.º 8.666 
de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação dos agri-
cultores pessoa física, JoÃo fErrEira dE SoUSa, cPf 597.213.831-04, 
Valor r$ 14.948,00 (Quatorze mil novecentos e quarenta e oito reais) 
- aloNSo alVES da lUZ, cPf 459.718.702-20, Valor r$ r$ 7.417,20 
(Sete mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos) - MarTiNHa 
fErrEira dE SoUSa, cPf 530.113.681-04, valor r$ r$ 5.383,60 (cinco 
mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos) - fraNciSca dE 
SoUSa SilVa, cPf 793.757.903-04, valor r$ 8.304,40 (oito mil, trezentos 
e quatro reais e quarenta centavos) - alVaNY doS SaNToS SilVa, cPf 
761.881.402-34, com o valor de r$ 15.374,40 (Quinze mil, trezentos e se-
tenta e quatro reais e quarenta centavos) - ToTaliZaNdo o r$ 51.427,60 
(cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta cen-
tavos), referente à cHaMada PUBlica Para aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar Para aliMENTaÇÃo EScolar 
No EXErcÍcio 2021, aTraVÉS dE iNEXiGiBilidadES dE liciTaÇÃo EM 
cUMPriMENTo a lEi 11.947, dE 16 dE JUNHo dE 2009 E rESolUÇÃo 
cd/fNdE Nº 026, dE 17 dE JUNHo dE 2013. raTifico, conforme prescre-
ve o art. 26 do Estatuto das licitações, o despacho do ilmo. Sr. clEiToN 

HErMiNio doS SaNToS, Presidente da comissão Permanente de licita-
ção, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Pau d’arco - Pa, 05 de agosto de 2021.
LeoZaNY aLVes Pereira

GESTora do fUNdo MUNiciPal
dE EdUcaÇÃo

autoridade competente
Protocolo: 689600

eXtrato da cHaMada PÚBLica
o Presidente da comissão de licitação do Município de PaU d’arco, 
através do FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de PaU d’arco, em cum-
primento da ratificação procedida pelo seu Gestor, faz publicar o extrato re-
sumido do processo de cHaMada PÚBlica a seguir: cHaMada PUBlica: 
6/2021-002fME oBJETo: cHaMada PUBlica Para aQUiSiÇÃo dE GE-
NEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar Para aliMENTaÇÃo 
EScolar No EXErcÍcio 2021, aTraVÉS dE iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo EM cUMPriMENTo a lEi 11.947, dE 16 dE JUNHo dE 2009 E rESo-
lUÇÃo cd/fNdE Nº 026, dE 17 dE JUNHo dE 2013. faVorEcidoS: JoÃo 
fErrEira dE SoUSa, cPf 597.213.831-04; aloNSo alVES da lUZ, cPf 
459.718.702-20; MarTiNHa fErrEira dE SoUSa, cPf 530.113.681-04; 
fraNciSca dE SoUSa SilVa, cPf 793.757.903-04; alVaNY doS SaNToS 
SilVa, cPf 761.881.402-34. Valor ToTal: r$ 51.427,60 (cinquenta e 
um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos). fUNda-
MENTaÇÃo lEGal: caPUT do art. 25, da lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE: emitida pelo Presidente 
da Comissão de Licitação e Ratificada pelo(a) Sr(a). LEOZANY ALVES PE-
rEir, autoridade competente na qualidade de ordenador de despesas do 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.

PaU d’arco - Pa, 05 de agosto de 2021.
cLeitoN HerMiNio dos saNtos

Presidente da cPl
Portaria nº 028/2021-GPM/Pd

Protocolo: 689601

terMo de reVoGaÇÃo de Processo LicitatÓrio
Processo adMiNistratiVo Nº 023.2021.01 PreGÃo eLetrÔNi-
co Nº. 9/2021-017FMs oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo fU-
TUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇo dE Ma-
NUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTiVa coM forNEciMENTo/rEPoSiÇÃo 
dE PEÇaS Para oS EQUiPaMENToS odoNTolÓGicoS UTiliZadoS Na 
rEdE PUBlica dE SaÚdE do MUNicÍPio dE PaU d’arco-Pa, coNforME 
o TErMo dE rEfErENcia. o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE PaU d’ar-
co, através do seu Gestor e no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, leis nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores; considerando que o Processo de licitação, como qualquer 
outro procedimento administrativo, é suscetível a revogação utilizando-se 
do juízo de discricionariedade, levando em consideração a conveniência e 
oportunidade do órgão licitante em relação ao interesse público, é medida 
perfeitamente legal, consoante doutrina e jurisprudência sobre o assunto, 
nos termos do art. 49 da lei 8666/93 e das Súmulas 346 e 473/STf. consi-
derando ainda que a administração Pública revendo seus atos no exercício 
de competência discricionária promove, o desfazimento do ato anterior. as-
sim, verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma forma 
melhor, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação, com o objetivo de 
sanar as incorreções apresentadas e ajustes necessários, para promovê-la 
de uma forma que atenda melhor inclusive os interesses da administra-
ção Pública das possíveis licitantes interessadas. rESolVE, rEVoGar, o 
ProcESSo liciTaTÓrio Nº 9/2021-017fMS - ModalidadE PrEGÃo ElE-
TrÔNico, com fulcro no art. 49, § 3º da lei 8.666/93 (lei de licitações) 
e decreto federal 10.024/2019 (regulamenta a licitação na modalidade 
Pregão na forma eletrônica...), e demais alterações posteriores, em espe-
cial o “caput” do art. 49, lei 8.666/93. Encaminhe o presente termo de re-
vogação à comissão Permanente de licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio 
para anexar ao processo, bem como tomar as providências legais cabíveis 
e dê-se ciência aos licitantes da revogação da presente licitação, para que, 
querendo, exerçam a ampla defesa e o contraditório.

Pau d’arco - Pa, 06 de agosto de 2021.
cLeidsoN Ferreira cHaVes

Gestor do fundo Municipal de Saúde
Protocolo: 689602

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2021 
a Prefeitura Municipal de Placas, torna público que conforme processo 
administrativo 066/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 021/2021, e 
nos termos da legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 
06/08/2021, pela prefeita Municipal leila raquel Possimoser, registro de 
Preço Para futura E Eventual contratação de Empresa Para realização de 
Manutenção de Veiculos e Maquinas Pesadas. Vencedora Total: S. Vieira 
comercio e Serviços Eireli - Epp, cNPJ 19.140.528/0001-94. Leila raquel 
Possimoser - Prefeita Municipal

Protocolo: 689604
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis/Pa
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica N° 002/2021-cP/seMMa 
objeto: credenciamento de instituição Bancaria para prestação de serviços 
bancários de recolhimento de pagamento e cobranças de taxas ambientais, 
através de GaM (guia de arrecadação municipal), em padrão fEBraBaN, 
por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio mag-
nético dos valores arrecadados, visando atender a Secretaria Municipal de 
Meio ambiente e Turismo - SEMMa. data e hora da abertura, abertas as 
9h00min do dia 23/08/2021. Será julgado o processo de licitação na sala 
de licitações no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis. Para aquisição 
do edital,será disponibilizado no “website” da Prefeitura Municipal de Ru-
rópolis (http://www.ruropolis.gov.br) ou no site do TcM www.tcm.pa.gov.
br, (mural de licitações) outros  esclarecimentos poderão ser obtidos por 
interessados junto a comissão Permanente de licitações, no horário das 
09:00 às 14:00 horas, na rua 10 de maio, 263, centro, cEP 68.165-000, 
na cidade de Rurópolis, Estado do Pará, mediante prévio agendamento 
através do e-mail cplruropolis@gmail.com. aluizio r. costa Pires - Pre-
sidente da cPL.

Protocolo: 689605

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de reGistros de PreÇos 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o ex-
trato da ata de registro de Preço 009/2021, oriunda do Pregão Eletrônico 
nº 020/2021, para registro de Preço Para futura E Eventual contratação de 
Empresa Para fornecimento de refeição, com disponibilização de todos os 
utensílios e Equipamentos Específicos Necessários ao Acondicionamento das 
refeições, Bem como Para sua conservação e Higienização, a ser Execu-
tado no Âmbito do Município de Santa Maria do Pará, objetivando atender 
as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais. Vencedoras: 
reinaldo de S. oliveira - cNPJ: 26.838.393/0001-09. Valorr$ 342.000,00 
(trezentos e quarenta e dois mil reais). Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o ex-
trato da ata de registro de Preço 010/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 
021/2021, para registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Urnas 
Mortuárias e Serviços de remoção, Visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de assistência Social do Município de Santa Maria do Pará/
Pa. Vencedoras: W l S Nascimento Silva cNPJ: 40.055.875/0001-05. Valor r$ 
216.999,36 (duzentos e dezesseis mil novecentos e noventa e nove reais e 
trinta e seis centavos). Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o ex-
trato da ata de registro de Preço 011/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 
021/2021, para registro de Preços Para futura e Eventual contratação de 
Empresa Para Fornecimento de Link Dedicado Com Manutenção à Rede Mun-
dial de computadores - internet Banda larga ilimitada visando o atendimento 
das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais de 
Santa Maria do Pará/Pa. Vencedoras: andre luis farias rosario 81340524287 
cNPJ: 19.134.227/0001-58. Valor r$ 53.616,00 (cinquenta e três mil seis-
centos e dezesseis reais). Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2021

objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de instrumen-
tos e Equipamentos Odontológicos Objetivando Atenderas Necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Mariado Pará/Pa: ahcor comer-
cio de Produtos odontologicos ltda cnpj: 37.556.213/0001-04. Valor r$ 
404.989,30(quatrocentos e quatro mil novecentos e oitenta e nove reais 
e trinta centavos); P G lima com Eireli cNPJ: 23.493.764/0001-61Valor 
r$6.049,00(seis mil e quarenta e nove reais). Jorge Luis da silva ale-
xandre - secretário Municipal de saúde.

aVisos de LicitaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 025/2021,  registro de  Preço Para futura e 
aquisição de produtos descartáveis, visando atender as necessidades da  Pre-
feitura, Secretarias E fundos Municipais do Município de Santa Maria do Pará/
Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 19 
de Agosto de 2021 por meio do endereço eletrônico www.comprasgoverna-
mentais.gov.br UASG: 980531 às 09:00hs. Edital e anexos: www.compras-
governamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: 
Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@
gmail.com. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a 
abertura do Pregão Eletrônico nº 0024/2021, para registro de Preços Para 
futura E Eventual contratação de Empresa Para fornecimento de Serviços 
de internet, Visando atender as necessidades da Prefeitura e fundos Muni-
cipais do Município de Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será em 16 de Junho de 2021 por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531 
às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 
980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das lici-
tações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 689608

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
resULtado de JULGaMeNto 

cHaMada PÚBLica Nº 002/2021 - seMsa - UasG 927446 
objeto: credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em Prestação 
De Serviço De Ultrassonografia Obstétrica Para Pacientes Atendidas Pelo 
centro de referência da Mulher. declaro a licitação dESErTa. Vânia Ma-
ria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 
774/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 110/2021

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidoresabaixo designadoscomo agentes fiscalizado-
res dos contratos referentesaocentro de referência em Saúde do Trabalha-
dor (cErEST),daSecretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular - Nar-
jara de Sousa - Matrícula: 62674, cPf nº 655.609.302-53 e rG 3872874-
SSP/Pa, Técnica do cErEST/SEMSa. Suplente - fabrício da Silva Valente 
- Matrícula: 63649, cPf nº 742.893.222-04 e rG 4414465-SSP/Pa. agente 
op. de equip. e veic.-motorista veiculos leves do cErEST/SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da datade sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário, bem como a portaria nº 056/2018. re-
gistre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 30de 
junhode 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretaria Municipal 
de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021.

Protocolo: 689609

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
errata

Prefeitura informa que no dia 02 de agosto de 2021 na Edição 34.656, 
na pag. 164, Protocolo: 686953 e 686954, por equivoco foram digitados 
alguns dados incorretos.
onde se iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 6/0806001/2021-iNEX-PMSaT
Leia-se: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 6/0806002/2021-iNEX-PMSaT

Protocolo: 689610

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 2/0012021 - tP-PMsat-FMe
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo dE UNidadES EScolarES lo-
caliZadaS Na ZoNa UrBaNa E ZoNa rUral do MUNicÍPio dE SaNTo 
aNTÔNio do TaUá.
TiPo: MENor PrEÇo Por loTE.
aBErTUra: 27/08/2021 ÀS 10H00MiN. retirada do Edital: Na Sala da co-
missão Permanente de licitação do Município de Santo antônio do Tauá, 
Praça alcides Paranhos Nº 17 - centro - Santo antônio do Tauá/Pa, das 8h 
às 12h de segunda a sexta feira. Valor do Edital r$ 30,00 (trinta) reais ou 
poderá ser tirado gratuitamente no Portal dos Jurisdicionados (http://www.
tcm.pa.gov.br).

LoUreNÇo cardoso siLVa
Presidente da cPl

Portaria 162/2021 de 07 de junho de 2021
Protocolo: 689612
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 055/2021
aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos Para oBras e serViÇos de eNGe-
NHaria Para o MUNicÍPio de sÃo FÉLiX do XiNGU. aTraVÉS do 
coNVENio Nº 04/2021-SEdaP, ProcESSo Nº 2021/397106, ENTrE a 
SEcrETaria dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da PESca-SE-
daP E o MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU. abertura: 24/08/2021 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: 689616

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas
aViso de LicitaÇÃo Fracassada 

e rePUBLicaÇÃo do aViso
a Prefeitura Municipal de são João de Pirabas, por intermédio da co-
missão Permanente de licitações, torna público o aviso de licitação fracas-
sada e republicação do aviso de licitação Pregão Eletrônico n° 010/2021/
SrP, Processo administrativo nº 20050001/2021, visando aquisição de massa 
asfáltica, do tipo concreto betuminoso, usinado a quente, através de sistema 
de registro de preço, de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se na sala da comissão Permanente de licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de São João de Pirabas/Pa, realizada no dia 28 de julho de 2021, às 
09h01min, foi declarada fracaSSada, tendo em vista que nenhuma empre-
sa classificou-se para o certame, sendo assim fica marcada para o dia 19  de 
agosto de 2021 às 09h01min.a integra do Edital e informações disponíveis no 
Setor de licitações e contratos - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, aV. 
Plácido Nascimento, n° 265 - centro - cEP: 68.719-000, São João de Pirabas/
Pa, das 8h às 12h de segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado gratuitamente 
no Portal da Transparência de São João de Pirabas/Pa (www.saojoaodepirabas.
pa.gov.br) e no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e Portal de 
compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/). informações 
poderão ser obtidas na sala de licitações desta Prefeitura, em horário expedien-
te, sendo das 08h00min às 12h00min, ou por email licitapmpirabas@outlook.
com, ou pelo telefone (91) 984227615. ordenadora de despesas: Kamily 
Maria Ferreira araujo - Prefeita Municipal de são João de Pirabas.

Protocolo: 689618

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de retiFicaÇÃo LicitaÇÃo: Pe/2021.028-FMe srP
Matéria publicada no ioEPa-diário oficial Nº 34.650, ProTocolo Nº 
684540, PG: 91, de 26/07/2021, referente ao: PrEGÃo ElETrÔNico nº 
PE/2021.028-fME. oNde se LÊ 06/08/2021 às 08:30, Leia-se: 10/08/2021 
às 08:30. ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 689619

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
retiFicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público a retifi-
cação da publicação do aviso de chamada Pública nº 002/2021, circulada em 
06/08/2021 no doE/Pa pág. 141, d.o.U seção 3 pág. 263 e diário do Pará 
pág. B12, como segue: oNde se LÊ: chamada Pública nº 001/2021, Leia-
se: chamada Pública nº 002/2021, permanecendo inalteradas as demais in-
formações. eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 689621

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-001 
objeto: registro de Preços por iTEM visando a eventual aquisição de Gêne-
ros alimentícios destinados ao atendimento da alimentação Escolar da rede 
Municipal de Ensino infantil, Médio, fundamental, EJa e atendimento Educa-
cional Especializado das Zonas rural e Urbana do Município de São Sebastião 
da Boa Vista-Pa. a abertura será no dia 20/08/2021 às 09:30h, horário de 
Brasília. o Edital está disponível no sítio www.portaldecompraspublicas.com.
br. https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.
gov.br/mural-de-licitacoes, informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.
com. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

Protocolo: 689622
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio
eXtrato de terMo aditiVo

eXtrato do ii terMo aditiVo do coNVÊNio nº Pr-c-376/2020 
celebrado entre: Norte energia s.a. e o município de Senador José Por-
fírio-Pa; oBJETo: as Partes, de comum acordo, resolvem prorrogar os pra-
zos de vigência e execução do coNVÊNio, de 28/9/2021 para 28/02/2022 
e de 28/7/2021 para 31/12/2021, respectivamente; Valor: o valor total 
do CONVÊNIO, em decorrência deste TERMO ADITIVO, fica alterado de 
r$ 824.802,00 acrescidos 30,69...% passando para o valor total de r$ 
1.077.997,02; daTa da aSSiNaTUra: 27 de julho 2021, altamira-Pa

dirceu Biancardi.
Prefeito Municipal.

Protocolo: 689623
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
terceiro aditiVo ao coNtrato No 20200114

o Município de soUre, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoU-
rE, inscrito(a) no cNPJ sob o no 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a 
rUa, representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, PrEfEiTo, 
doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e EQUaTorial ENGENHaria 
EirEli, inscrito(a) no cNPJ 04.227.797/0001-15, com sede na rUa UM, 
coNJUNTo rSidENcial MoNaco NUMEro 284, PEdriNHa, Macapa-aP, 
representada por MANOEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO NETO, já qualificados 
no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contra-
to, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 28 de agosto de 2021, nos termo do art. 57,
inciso ii, da lei federal no 8.666/93.
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte 
dotação orçamentária:
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere 
o presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SoUrE - Pa, 29 de Julho de 2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210253

oriGeM.....................: PreGÃo Nº 042/2021
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: a P aBdoN EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ProPaGaNda 
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VolaNTE, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da adMiNiSTraÇÃo 
PÚBlica do MUNicÍPio dE SoUrE -Pa.
Valor ToTal................: r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria 
de Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de 
terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.90, no valor de r$ 24.000,00
ViGÊNcia...................: 29 de Julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 29 de Julho de 2021

Protocolo: 689624
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-067PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL, por 
intermédio da comissão de Licitação, torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 20 de agosto de 2021, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-067PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo 
cc, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no 
Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 
informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TCM, no endereço www.
tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 06 de agosto de 2021. 
siMoNe rodriGUes deZiderio - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-068FMe
o Município de tUcUMÃ, através da FUNdo MUNiciPaL de edU-
caÇÃo, por intermédio da comissão de Licitação, torna público que 
fará licitação às 09:00 horas do dia 20 de agosto de 2021, na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-068fME, tipo menor preço por iTEM, 
cujo rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo 
PErTiNENTE Para aQUiSiÇÃo dE MoBiliário EScolar, Para aTENdEr 
a dEMaNda do fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE TU-
cUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-
se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.
com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, 
Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo 
e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço 
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa,06 de agosto de 
2021. NadieLY soUsa rocHa - Pregoeira

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-070FMs
o Município de tUcUMÃ, através da FUNdo MUNiciPaL de saÚ-
de, por intermédio da comissão de Licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 23 de agosto de 2021, na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-070fMS, tipo menor preço por iTEM, 
cujo rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo 
PErTiNENTE, Para aQUiSiÇÃo dE VEÍcUloS, aTraVÉS da EMENda Par-
laMENTar Nº 11234.776000/1200-03, Para aTENdEr a dEMaNda do 
cENTro dE SaÚdE da aGroVila do cUca E ESTraTÉGia dE SaÚdE 
da faMilia 2, do MUNicÍPio dE TUcUMÃ, de acordo com o que deter-
mina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no 
sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital 
está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 
07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem 
como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. 
TUcUMÃ - Pa,06 de agosto de 2021. NadieLY soUsa rocHa - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-071PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL, por 
intermédio da comissão de Licitação, torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 23 de agosto de 2021, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-071PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo 
dE MadEriTE, afiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE 
iNfra-ESTrUTUra do MUNicÍPio dE TUcUMÃ/Pa, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públi-
cas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações Gerais: O 
edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/
Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.
com, bem como no site do TCM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-
de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 06 de agosto de 2021. iGor LiMa dos 
saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 689626

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ULiaNÓPoLis
PreGÃo PreseNciaL Nº 012/2021-srP/PMU

a Prefeitura Municipal de Ulianópolis, por meio de seu Pregoeiro, traz 
ao conhecimento de todos que no dia 19 de agosto de 2021, as 09:00hrs 
na sede da PMU, irá realizar a reabertura do processo de licitação Pregão 
Presencial Nº 012/2021-SrP/PMU que tem por objeto: registro de preços 
para eventual contratação de empresa na locação de Veículos e Máquinas 
Pesadas, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal e demais 
órgãos Municipais, face aos vícios insanáveis que resultou na anulação 
das sessões dos dias 01, 08 e 15 de Julho de 2021, tornando sem efeito 
todos os atos praticados nas mesmas. licitacao.semaf@ulianopolis.pa.gov.
br fone 98883-1009.

Kleverson de sousa Farias
Pregoeiro

Protocolo: 689628
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-059-PMVX

ata de reGistro de PreÇos Nº 20210410 do PreGÃo PreseNciaL 
srP 9/2021-059-PMVX, para a contratação de empresa com o objetivo 
de formar o Sistema de registro de Preços para a prestação de servi-
ços de manutenção e fornecimento de centrais de ar, para contratações 
futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
(anexo i). EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTE: MUNicÍPio dE Vi-
TÓria do XiNGU (PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - 
cNPJ: 34.887.935/0001-53 - EMPrESa: a d do N BoTElHo lTda- cNPJ: 
25.079.257/0001-01, valor registrado r$: 450.000,00 para o loTE 01;  
EMPrESa: M G doS SaNToS EirEli - cNPJ: 17.008.248/0001-00, valor 
registrado r$: 2.692.298,48 para os loTE: 02 e 03; EMPrESa: J. co-
lETTo da SilVa lTda - cNPJ: 10.838.413/0001-01, valor registrado r$: 
986.490,66 para os loTES 04 ao 12; ValidadE da aTa é de 12 (doze) me-
ses a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Nº 20210410 vinculada ao PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 9/2021-059-
PMVX poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória 
do Xingu/Pa, 03/08/2021- MÁrcio ViaNa rocHa - Prefeito Municipal.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-063-PMVX

ata de reGistro de PreÇos Nº 20210423 do PreGÃo eLetrÔNico 
srP 9/2021-063-PMVX, para a contratação de empresa com o objetivo 
de formar o Sistema de registro de Preços para eventual futura aquisição 
de equipamentos diversos (material permanente), para contratações futu-
ras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo 
i). EMPrESa E ValorES rEGiSTradoS: ParTES: MUNicÍPio dE ViTÓ-
ria do XiNGU (PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 
34.887.935/0001-53 - EMPrESaS: NiSSEi SErVicoS E coMErcio lTda 
- cNPJ: 23.882.208/0001-87, valor registrado r$: 837.986,00 para os 
itens: 16, 17, 21, 22, 26, 27, 32, 38, 44, 50, 54, 57, 60, 66, 69, 70,  73, 
74, 77, 80, 86, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 114, 115, 116 e 
118; EMPrESa: fErNaNda P. da SilVa EirEli - cNPJ: 35.654.930/0001-
43, valor registrado r$: 766.023,86 para os itens: 11, 12, 13, 14, 15, 19, 
20, 28, 35, 43, 45, 52, 55, 56, 58, 59, 65, 68, 71, 72, 79, 82, 87, 107, 
108, 109 e 110; EMPrESa: facilar MoVEiS E ElETro ElETroNicoS 
EirEli - cNPJ: 41.522.985/0001-00, valor registrado r$: 224.749,00 para 
os itens: 02, 05, 06, 07, 08, 18, 64, 75, 78, 100, 101 e 102;  EMPrESa: 
alaNNa coMErcio lTda - cNPJ: 10.302.089/0001-02, valor registrado 
r$: 781.811,00 para os itens: 01, 03, 04, 09, 10, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 
34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 61, 62, 63, 67, 76, 81, 
83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 106, 112 e 119; ValidadE da aTa é de 12 
(doze) meses a partir da assinatura.

iNForMaÇÕes: 
a ata de reGistro de PreÇos Nº 20210423 vinculada ao PreGÃo 
eLetrÔNico srP Nº 9/2021-063-PMVX poderá ser acessada na integra 
no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoria-
doxingu.pa.gov.br; Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 06/08/2021- MÁrcio 
ViaNa rocHa - Prefeito Municipal.

Protocolo: 689629
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ParticULares
.

 UNidade B37 - BÉLeM 
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação 
de cadastro reserva para os seguintes cargos:
557/21 – Técnico de Formação Profissional I (Máquinas Pesadas);
1030/21 – instrutor (informática).
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestse-
nat.org.br/vagas, durante o período de inscrições, que será de 09/08 a 
16/08/2021.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.

Protocolo: 689336

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B 77 - MaraBÁ/Pa

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 015/2021

o sest – serviço social do transporte comunica aos interessados que 
realizará concorrência para contratação de empresa especializada em ser-
viços gráficos e comunicação visual par atender, sob demanda, as aquisi-
ções de materiais gráficos do SEST SENAT Unidade B 77. O recebimento 
dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comer-
cial será no dia 27/08/2021 às 16h. Para retirada do edital e acesso às demais 
informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade B77 localizada na 
rodovia Br 222 Km 03 S/N, Bairro São felix iii. Marabá /Pa - cEP: 68.514-
300 ou solicitar através do e-mail: licitacao.b077@sestsenat.org.br.

andreia Monic Viana dos santos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 688612

.

.

eMPresariaL
.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que recebeu em 29/07/2021, da SEMMa/Tomé açu, autori-
zação 0001/2021 para doação de adubo orgânico a agricultores instalados 
no município de Tomé açu. (Processo 2021/4951)

Protocolo: 689637

riBeiro cordeiro iNdÚstria e coMÉrcio s.a.
cNPJ 04.905.212/0001-79

Nire 15300009464
editaL de coNVocaÇÃo de 

asseMBLeia GeraL ordiNÁria
1. Por ordem da senhora Presidente da riBeiro cordeiro iN-
dÚstria e coMÉrcio s.a. (“companhia”) ficam convocados todos 
os acionistas a se reunirem em assembleia Geral ordinária da companhia 
que se realizará no dia 16 de agosto de 2021 na sede social, localizada à 
rua leopoldo Teixeira, lote 15, S/N, ananindeua/Pa. a assembleia será 
instalada, em primeira convocação, às 07hs (horário de Brasília).
2. ordem do dia: (a) Aprovar o mandato da diretoria para o próximo 
triênio, nos termos da lei n. 6.404/76, art. 143.
ananindeua/Pa, 03 de agosto de 2021.

Protocolo: 689638

a eMPresa distriBUidora FLaMed HosPitaar eireLi  
cNPJ  N° 11.888.791/0001-54 

TorNa-SE PÚBlico QUE rEcEBEU da SEcrETaria  MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE - SEMa a licENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo - lo N° l073121, 
Para  coMÉrcio aTacadiSTa dE iNSTrUMENToS E MaTEriaiS dE USo 
MÉdico, cirUrGico HoSPiTalar, laBoraTorial E faBricaÇÃo dE 
MÓVEiS HoSPiTalarES, coM SEdE Na rUa aNa criSTiNa, N°  04a, 
áGUaS BraNcaS, aNaNiNdEUa/Pa, cEP 67033-030. aTraVÉS do rE-
QUEriMENTo.

Protocolo: 689639

r. LorascHi & cia Ltda / caMPioNe PNeUs 
cNPJ: 07.238.647/0001-03 

localizado a rodovia Br 422, s/n, lote 02, Quadra 05, Bairro Santa Môni-
ca, torna público que recebeu da SEMMa-Tucuruí, a concessão da lo - li-
cença de operação n° 076/2021 com validade até 30/07/2025 para a ativi-
dade de Serviços Automotivos: venda de peças, oficina mecânica, troca de 
óleo, borracharia e serviços de cambagem, alinhamento e balanceamento.

Protocolo: 689640

a empresa PiPes eMPreeNdiMeNtos Ltda 
Portadora do cNPJ: 06.065.767/0013-19 

Torna público que adquiriu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMa a licença de operação n° 119-2020 com validade até 18/06/2022 
para o Porto/atracadouro de balsas localizado na Estrada do cari Quente à 
beira do rio araguaia no município de São Geraldo do araguaia-Pa.

Protocolo: 689641
 

BeLÉM, 04 de aGosto de 2021
eXtrato do reGULaMeNto do iNstitUto 
de GeMas e Joias da aMaZÔNia - iGaMa

oBJeto: diretrizes e Normas para o funcionamento, Processo de recruta-
mento e Seleção de Pessoal, compras e contratação de Serviços:
coNteÚdo: o regulamento possui 58 artigos distribuídos em 15 capítu-
los e com 07 anexos, em 19 páginas que tratam de:
i - Processo de recrutamento e Seleção de Pessoal;
ii - da operacionalização do Processo de Seleção de Pessoal;
III - Da Definição e Forma de Contratação;
iV - dos cargos comissionados por Vendas;
V - do regulamento de Estágio;
Vi - do funcionamento do Espaço SJl;
Vii - das auditorias;
Viii - das compras e contratos de Prestação de Serviços;
IX - Dos Contratos de Prestação de Serviços com Qualificação Profissional;
X - dos Processos de contratação de cursos, consultorias e Eventos Téc-
nicos;
Xi - Normas de comercialização de Produtos;
Xii - Normatização do Serviço de recebimento Para avaliação das Joias E 
Gemas;
Xiii - dos contratos do Termo de Permissão de Uso;
XiV - ilhas de Produção;
XV - disposições Gerais.
ViGÊNcia: indeterminada.
daTa aSSiNaTUra: 30/07/2021.
SiGNaTárioS: Mauro José rodrigues Barbalho, Vera lúcia r de Menezes, 
Patricia Gonçalves da Silva, darlene Brito dos Santos, cármen Sílvia G. c. 
de Macedo, Rosângela Gouvêa Pinto, Evaldo Raimundo P da Silva e Celeste 
Haitmann.
oBserVaÇÃo: a íntegra do presente regulamento encontra-se disponível 
na coordenação administrativa financeira - NPaf do iGaMa no Espaço 
São José liberto sito a Praça amazonas, s/nº - Bairro Jurunas - Belém/Pa.
ciENTifiQUE-SE, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

rosa HeLeNa NasciMeNto NeVes
diretora Executiva e Presidente em Exercício

Protocolo: 689642

aLVes e soares coMercio VareJista 
de coMB. e LUBriF Ltda 

Torna pública que requereu junta  Secretária Municipal de Meio ambiente 
caSTNHal-SEMMa a  rENoVaÇÃo  lo nº 00129/2016 para comércio Va-
rejista de combustíveis para Veículos automotores , conforme o protocolo 
00126/2021 ( 22/07/2021)

Protocolo: 689643

c&e GestÃo aMBieNtaL Ltda 
cNPJ 32.879.596/0002-19 

Sediada na rodovia Br 155, lote 02, Setor Vii, Mini dristrito, Município de 
MaraBá/Pa, estado do Pará, torna publico que foi emitido em 02/08/2021, 
junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS 
a licença de instalação (li) para atividade de iNciNEraÇÃo dE SUBS-
TÂNciaS E/oU ProdUToS PEriGoSoS, sob o número de processo nº 
2021/10897.

Protocolo: 689644

aUto Posto tracYaNNe Ltda 
cNPJ: 05.632.683/0001-13 

localizada na folha 18 Quadra 06 lote 29 Bairro Nova Marabá - Marabá/
Pa, torna público que recebeu da SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade do Pará/Pa) a sua licença de operação (Pro-
cesso: 2019/4622 - lo: 12926/2021 - validade: 11/04/2023 - Porte: B iii) 
para atividade de Empresa Transportadora de Produtos perigosos (NV: 10).

Protocolo: 689645

iNdÚstria e coMÉrcio de coNserVas aLteroZa Ltda 
cNPJ nº. 02.704.378/0002-82 

Torna público que recebeu da SEMadE/Barcarena/Pa, a  licença de ope-
ração nº 158/2021, validade 12/12/2021, para beneficiamento de açai de 
sua unidade fabril localizada no Sitio Bom intento, s/n, foguetão, Vila dos 
cabanos, cEP 68.445-973, Município de Barcarena, Estado do Pará.

iNdÚstria e coMÉrcio de coNserVas aLteroZa Ltda 
cNPJ nº. 02.704.378/0002-82

Torna público que requereu da SEMadE/Barcarena/Pa, renovação da li-
cença de Operação nº 158/2021, validade 12/12/2021, para beneficia-
mento de açai de sua unidade fabril localizada no Sitio Bom intento, s/n, 
foguetão, Vila dos cabanos, cEP 68.445-973, Município de Barcarena, Es-
tado do Pará.

Protocolo: 689646
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cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs

cNPJ 27.339.736/0001-45
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/NP, a licença Prévia (l.P.) nº 064/2021, vencimento 14/07/2022, 
licença de instalação (l.i.) nº 065/2021, vencimento 14/07/2022, licença 
de operação (l.o.) nº 066/2021, vencimento 14/07/2023 para extração e 
beneficiamento de minério de ouro para o Processo ANM nº 850.900/2021.

Protocolo: 689647

cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs 

cNPJ 27.339.736/0001-45 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/iTB, a licença de operação (l.o.) nº 093/2021, vencimento 
19/04/2022 para extração e beneficiamento de minério de ouro para o 
Processo aNM nº 850.374/2021.

Protocolo: 689648

cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs 

cNPJ 27.339.736/0001-45 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/iTB, a licença de operação (l.o.) nº 128/2021, vencimento 
13/07/2022 para extração e beneficiamento de minério de ouro para o 
Processo aNM nº 850.675/2021.

Protocolo: 689649
 

editaL do corecoN - Pa/aP
sisteMa eLeitoraL eLetrÔNico

coNseLHo reGioNaL de ecoNoMia da 9ª reGiÃo - Pa/aP
Nos termos da resolução 1.981, de 23/10/2017, resolução 2.077 de 
23/07/2021 e resolução 2.068, de 10/05/2021 do conselho federal de 
Economia-cofecon, faço saber que no dia 27/10/2021, a partir das 08 
(oito) horas, até o dia 29/10/2021 ás 20 (vinte) horas (horário oficial de 
Brasília-df), no sítio eletrônico www.votaeconomista.org.br, o qual, na-
quele período, poderá ser acessado no Brasil ou no exterior, serão realiza-
das ElEiÇÕES para renovação do 3º terço, composto de 03 conselheiros 
Efetivos e 03 Suplentes do corecon, com mandato de 3 (três) anos: 2022 
a 2024; e de 1 delegado-Eleitor Efetivo e 1 Suplente, junto ao colégio 
Eleitoral do cofecon. o prazo para registro de chapa(s) será de 30 (trinta) 
dias contados a partir do dia útil seguinte a esta publicação, encerrando-se 
às 17h. o registro de chapas será feito por meio do endereço eletrônico 
adm@coreconpara.org.br, cabendo a chapa, o encaminhamento dos docu-
mentos originais até o último dia do prazo de inscrição, via correios, para 
o endereço da Sede do corecon Pa/aP, localizada na rua cônego Jerônimo 
Pimentel, 918, Umarizal. cEP.66.055-000 - Belém/Pa, sendo a data de 
postagem elemento de comprovação da tempestividade do protocolo. Na 
possibilidade de atendimento presencial, a depender das condições sanitá-
rias decorrentes da Pandemia de coVid-19, o registro poderá ser efetuado 
presencialmente. a votação dar-se-á mediante senha individual fornecida 
pelo Cofecon aos Economistas adimplentes (na hipótese de parcelamen-
to de débitos, adimplente com as parcelas vencidas até 15/10/2021) e 
remidos, integrantes do Colégio Eleitoral Definitivo, constituído até o dia 
20/10/2021, recomendando-se prévia atualização cadastral perante o co-
recon, em especial com relação às informações referentes ao endereço de 
e-mail e ao número de telefone celular. o voto será exercido diretamente 
pelo Economista. Não haverá voto por procuração. as eleições serão rea-
lizadas exclusivamente pela internet, não sendo permitida a votação por 
cédulas, por correios e qualquer outra forma física. Em hipótese alguma 
poderá ser recepcionado votos de profissionais que se dirigirem à Sede do 
corecon ou em sua delegacia regional. os trabalhos de apuração serão 
realizados remotamente ou nas dependências da Sede do corecon, ime-
diatamente após encerrado o período de votação, cujos resultados deverão 
ser divulgados até o dia 1º/11/2021. a comissão Eleitoral será constituída 
pelos Economistas Keppler assis da Mota Junior (Presidente) - reg.3878, 
artur dias de Souza (Efetivo) - reg. 4065, Elizabeth do Socorro dos Santos 
dias (Efetiva) - reg. 3879 e José roosevelt araújo corrêa Junior (Suplen-
te). Sendo sua primeira reunião a ser realizada no dia 10/09/2021 as 16h, 
na Sede do Corecon ou virtualmente, cuja ferramenta, código de acesso 
e senha serão disponibilizadas oportunamente. durante a pandemia da 
coVid-19, o atendimento presencial ocorrerá das 9 às 17h, podendo ser 
suspenso sem aviso prévio por regulamentações sanitárias. Belém/Pa, 09 
de agosto de 2021. econ. roberto carlos Quintela de alcantara. Pre-
sidente do corecon Pa/aP.

Protocolo: 689650

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a equatorial Pará distribuidora de energia s.a., torna público que re-
quereu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade  - SE-
MaS, a autorização  para a remoção de 27 indivíduos arbóreos da espécie 
Bertholletia excelsa, localizadas na rodovia Santarém cuiabá - Br 163, 
no trecho entre os municípios de Belterra, Placas e Rurópolis, no Estado 
do Pará.

Protocolo: 689651

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 053/2021 com registro de Preços
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços no fornecimento de coffee break e refeição para atender os eventos 
realizados pelas unidades do SESi-dr/Pa localizadas em Belém e regiões 
próximas, conforme Edital e Anexo I
aBertUra: 27 de agosto de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 09 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 689652

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 056/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de Uma Mesa de Som para o Teatro do SESi, conforme 
Edital e anexo i.
aBertUra: 26 de agosto de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 09 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 689653

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso reLeVaNte de reVoGaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 055/2021 com registro de Preços
o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação, torna público para conhecimento dos interessados, 
nos termos do subitem 10.6 do Instrumento Convocatório, que decidiu 
revogar/cancelar sine die o procedimento licitatório abaixo caracterizado:
oBJeto: aquisição de aquisição de equipamentos de informática, em 
atendimento as necessidades SENai-dr/Pa, conforme Edital e anexo i, 
conforme Edital e anexo i.

Belém (Pa), 09 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 689654

a MoNteiro cardoso Ltda 
cNPJ N°. 24.953.811/0001-75 

Torna público que requereu a licença de instalação sob Processo N° 2021.
li.0000390, na SEMMa/Santarém, para atividade de fabricação de artefa-
tos de Cerâmica e Barro Cozido para Uso na Construção, Exceto Azulejos e 
Pisos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 689655

siderÚrGica Norte BrasiL sa - siNoBras 
(eM recUPeraÇÃo JUdiciaL) 

cNPJ 07.933.914/0001-54 
iNscriÇÃo estadUaL Nº. 15.119.844-6 

localizada a rod. Pa 150, Km 425 distrito industrial, Município de Mara-
bá, torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação nº. 12849/2021 
para Produção e ferro Gusa, protocolo nº. 2019/35640, em 21/07/2021. 
Marabá - Pará.

Protocolo: 689656
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