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  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho 
Tel.: (91) 3201-5669 / 5587 Fax: (91) 3248-0133

GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: Lúcio Dutra Vale
Tel.: (91) 3201-3631 Fax: (91) 3201-3745

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: iran ataide de lima
Tel.: (91) 3201- 5563 / 5564 Fax: (91) 3248-0765

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601 / 3342-5672

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
Tel.: (91) 3225-0811 / 0777 Fax: (91) 3241-2828

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO  
DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO  
DO BAIXO AMAZÔNAS 
Secretário: Henderson Lira Pinto

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO  
DO MARAJÓ 
Secretário: Jaime da Silva Barbosa

sEcREtARiA EstRAtéGicA 
DE ARticuLAção DA ciDADANiA
Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
Tel.: (91) 3342-0353 / 98404-6851
 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
Tel.: (91) 3239-6477 / 6479 Fax: (91) 3239-6476

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

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: Alberto Henrique Teixeira de Barros
Tel.: (91) 3201-3724

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretária: Hana Sampaio Ghassan   
Tel.: (91) 3204-7404/3194-1004

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Jorge Luiz Guimarães Panzera
Tel.: (91) 4009-7800 Fax: (91) 4009-7802

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6100 / 6118 / 6144

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Tel.: (91) 3182-3500 / 3501

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

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

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente: cilene Moreira sabino de oliveira
Tel.: (91) 3217-5801 / 5802 / 5803 Fax: (91) 3217-5840

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

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretor Geral: joel Monteiro de jesus
Tel.: (91) 3265 6529/6530

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 3241-5208 / 4009-2241 Fax: (91) 4009-2299

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3242-6905 / 9100 Fax: (91) 3242-6905

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho 
GOVERNADOR

Lúcio Dutra Vale
Vice-Governador

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça

João Paulo Carneiro Gonçalvez Ledo
Defensor Público Geral do Estado

Gilberto Valente Martins
Procurador Geral de Justiça

Jorge Luiz Guimarães Panzera
Presidente

Aroldo Carneiro
Diretor Administrativo e Financeiro

Allan Gonçalves Brandão
Diretor Técnico

Raimunda Helena Nahum Gomes
Diretora de Documentação e Tecnologia

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

PABX: 4009-7800 - FAX: 4009-7819
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  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: ivete gadelha vaz
Tel.: (91) 3276-5665 / 0601 Fax: (91) 3276-1150

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.: (91) 3218-7800 / 7846 / 7805 3243-3256 Fax: (91) 3231-5845

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3201-3605 Fax: (91) 3201-3605

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3213-3403 / 3241-1717 Fax: (91) 3213-3467

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: , Alfredo de Souza Verdelho Neto 
Tel.: (91) 3226-8904 / 1363 Fax: (91) 3226-7864 /3246-6168

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6500 / 6501 Pabx: 3181-6500 Fax: (91) 3229-9488

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: (91) 3342-0151 / 3342-0152

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: jamir junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / 1102 Fax: (91) 3210-1105

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: Cleide Maria Amorim de Oliveira Martins
Tel.: (91) 3256-0150 Fax: (91) 3256-0015

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: (91) 3184-3330 / 3341 Geral: 3184-3300 Fax: (91) 3276-8564

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3215-2200 / 3215-2255 Fax: (91) 3225-2644

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/(91) 3342-5672

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

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9045 Fax: (91) 3252-0050

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012 Geral: 4009-6075 Fax: (91) 4009-6016

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretor Superintendente: Marcelo Lima Guedes 
Tel.: (91) 3214-6253 / 6256 Fax: (91) 3214-6249

sEcREtARiA DE EstADo 
DE ADMiNistRAção PENitENciÁRiA - sEAP
Secretário: Jarbas Vasconcelos do Carmo                       
Tel.: (91) 3239-4229/4230 - Publica: (91) 3239-4253

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça
Tel.: (91) 4009-8736 / 8740 Fax: (91) 4009-8740

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Presidente: Guilherme Relvas D’Oliveira
Tel.: (91) 3202-4350 / 4333 Fax: (91) 3202-4351

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.: (91) 3201-9471 / 9478 Fax: (91) 3201-9476

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: 
Tel.: (91) 3202-0931 / 0901 Fax: (91) 3202-0903

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 3228-0838 / 4005-7746 Fax: (91) 3226-6753

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
Tel.: (91) 3211-5107 / 5160 / 5161 Fax: (91) 3211-5026

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Rubens Cardoso da Silva
Tel.: (91) 3244-5177 Fax: (91) 3244-5460

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:  (91)  3254-1373

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Miguel Fortunato Gomes dos Santos Júnior
Tel.: (91) 3204-0201 Fax: (91) 3204-0204

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: Tercio Junior Sousa Nogueira
Tel.: (91) 3201-9555

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: José Francisco de Jesus Pantoja Pereira
Tel.: (91) 4009-2700 / 2722 / 2723 / Fax: (91) 3225-1632 / 3242-9651

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: Carlos Augusto de Paiva Ledo
Tel.: (91) 3110-2550

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

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

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Cintya Silene de Lima Simões 
Tel.: (91) 3246-2554 / 2404 / 1800 Fax: (91) 3266-1526

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: José Antonio Scaff Filho
Tel.: (91) 3205-4020/4054/4055.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0002

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8567 / 8514 Fax: (91) 3236-2199

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente:
Tel.: (91) 3214-8500 / 8101 Fax: (91) 3243-0555

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

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91) 4009-2510 / 4009-2512 Fax: (91) 3242-5969

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91)  3223-2560

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5201 / 5208 / 5217 Fax: (91) 3344-5204

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Arlindo Penha da Silva 
Tel.: (91) 3201-2300 Fax: (91) 3201-2331

sEcREtARiA DE EstADo DE tuRisMo - sEtuR
Secretário: André Orengel Dias
Tel.: (91) 3110-5003
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suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 176/2021-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 1.436/2020-ccg, de 
10/07/2020, publicado no doe nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsideraNdo  o processo nº  2021/325976,  de  25/03/2021;
resolve:
i – coNceder ao servidor lUiz aNtoNio soares raPoso, id. funcional 
nº 5953096/ 1, cPf nº 172.826.832-04, ocupante do cargo de secretario 
de diretoria,  lotado na diretoria de gestão de logística, suprimento de 
fundos no valor de r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), para 
atender despesas de pequeno vulto, na diretoria de logística, o qual deve-
rá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza da despesa valor (r$)

0412212978338 0101 339030 3.400,00

0412212978338 0101 339039 1.000,00

ii – estabelecer o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem bancária e para 
Prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria, 29 de março de 2021.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 640501

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

DiÁRiA
.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 183/2021 – Di/cMG, 
DE 29 DE MARço DE 2021

 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 26 a 29/03/2021; quantida-
de de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); servidoras: joana Mar-
ques da silva, cPf nº 603.263.362-49 e Nayara da silva araújo, cPf nº 
017.731.332-33; ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 640524
 ExtRAto DE PoRtARiA Nº 182/2021 – Di/cMG, 

DE 29 DE MARço DE 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 26 a 29/03/2021; quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); servidor: cb PM elias fernando 
Malheiros da costa junior, cPf nº 661.366.522-34; ordenador: cel qoPM 
osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 640522

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 163/2021-PGE.G., de 29 de março de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
resolve:
coNceder, 08 (oito) dias de licença casamento à servidora juliana 
dias do rosário, identidade funcional nº 5930730/3, no periodo de 19 a 
26.03.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

ExEcutivo
.

GABiNEtE Do GovERNADoR

.

DEcREto Nº 1.415, DE 29 DE MARço DE 2021
estabelece o expediente nas repartições públicas integrantes da adminis-
tração direta, autárquica e fundacional do estado do Pará, no dia 1º de 
abril de 2021. 
o goverNador do estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso v, da constituição estadual, e
considerando a necessidade de organizar e disciplinar o funcionamento dos 
órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do Poder 
executivo estadual, em função das festividades alusivas à Semana Santa;
d e c r e t a:
art. 1º. tonar facultativo o expediente nos órgãos estaduais da administra-
ção direta e indireta no dia 1º de abril de 2021.
Parágrafo único. os órgãos e entidade das áreas de arrecadação, saúde 
pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação 
turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos pú-
blicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, 
a fim de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
art. 2º. este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do governo, 29 de MarÇo de 2021.

HELDER BARBALHo
governador do estado

Protocolo: 640694

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PoRtARiA Nº 556/2021-ccG, DE 29 DE MARço DE 2021
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNsideraNdo os termos do Processo no. 2021/329824,
r e s o l v e:
autorizar HeNdersoN lira PiNto, secretário regional de governo do bai-
xo amazonas, a viajar no trecho santarém/ belém /santarém, no período 
de 5 a 9 de abril de 2021, a fim de cumprir agenda institucional, conceden-
do para tanto, 4 e ½ (quatro e meia) diárias.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 29 de MarÇo de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº 557/2021-ccG, DE 29 DE MARço DE 2021
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2021/335174,
r e s o l v e:
i. exonerar joNas cHarles de soUza do cargo em comissão de se-
cretário de diretoria, código geP-das-011.1, com lotação na secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, a 
contar de 1º de abril de 2021.
ii. nomear ferNaNdo qUiNtela sMitH para exercer o cargo em comis-
são de secretário de diretoria, código geP-das-011.1, com lotação na 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, a contar de 1º de abril de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 29 de MarÇo de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

Protocolo: 640695
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PoRtARiA Nº 164/2021-PGE.G., de 29 de março de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2021/74231.
resolve:
coNceder, 05 (cinco) dias de licença assistência ao servidor joão carlos 
silva da costa, identidade funcional nº 5784026/3, no periodo de 14 a 
18.01.2021, de acordo com o laudo médico nº 71358 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa
PoRtARiA Nº 165/2021-PGE.G., de 29 de março de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2021/326300.
resolve:
coNceder, 30 (trinta) dias de licença assistência à servidora sheyla Pa-
tricia Pereira Pires, identidade funcional nº 54190354/1, no periodo de 
13.03 a 11.04.2021, de acordo com o laudo médico nº 71400 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 640369

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 166/2021-PGE.G., de 29 de março de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2021/324711
resolve:
coNceder, 05 (cinco) dias de licença saúde ao servidor luis felipe 
Knaip do amaral, identidade funcional nº 5930958/1, no periodo de 12 a 
16.03.2021, de acordo com o laudo médico nº 71443 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa
PoRtARiA Nº 167/2021-PGE.G., de 29 de março de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2021/324711.
resolve:
coNceder, 14 (quatorze) dias de licença saúde à servidora Maria antô-
nia oliva alves, identidade funcional nº 57197206/2, no periodo de 01 a 
14.03.2021, de acordo com o laudo médico nº 71447 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa
PoRtARiA Nº 168/2021-PGE.G., de 29 de março de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2021/324668.
resolve:
coNceder, 06 (seis) dias de licença saúde ao servidor fabricio celso sam-
paio de andrade, identidade funcional nº 55589491/2, no periodo de 08 a 
13.03.2021, de acordo com o laudo médico nº 71459 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa
PoRtARiA Nº 169/2021-PGE.G., de 29 de março de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2021/324668.
resolve:
coNceder, 10 (dez) dias de licença saúde ao servidor antônio carlos 
bernardes filho, identidade funcional nº 5402786/1, no periodo de 10 a 
19.03.2021, de acordo com o laudo médico nº 71458 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa
PoRtARiA Nº 170/2021-PGE.G., de 29 de março de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2021/324668.
resolve:
coNceder, 15 (quinze) dias de licença saúde à servidora alessandra Maria 
Mendonça de oliveira, identidade funcional nº 54183008/2 , no periodo de 
22.03 a 05.04.2021, de acordo com o laudo médico nº 71453 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa
PoRtARiA Nº 171/2021-PGE.G., de 29 de março de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2021/93554.
resolve:
coNceder, 02 (dois) dias de licença saúde ao servidor Paulo Mário Parijós 
cabral, identidade funcional nº 3154300/1, no periodo de 20 e 21.01.2021, 
de acordo com o laudo médico nº 71479 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 640368

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 031/2021-GAB/sEAc
belém Pa, 26 de março de 2021
o secretário da secretaria estratÉgica de estado de articUla-
ÇÃo 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, o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de
24.01.1994, e
coNsideraNdo os Proc. n° 2021/332321 e 2021/332322,
resolve:
coNceder, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores/pe-
ríodos abaixo relacionados:

Matrícula Nome do servidor Período aquisitivo Período de gozo
5946691-1 bruno Nonato dias Medeiros brasil 04/02/2020 a 03/02/2021 05/04/2021 a 04/05/2021
59555413-1 raimundo josé Pinheiro dos santos junior 08/05/2020 a 07/05/2021 10/05/2021 a 08/06/2021

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gabinete do secretário, 26 de março de 2021.
ricardo brisolla balestreri
secretário de estado - seac

Protocolo: 640263
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 047 DE 29 DE MARço DE 2021
o PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaz, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015,
coNsideraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94 e, ainda, de acor-
do com o Processo: 2021/299457
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 15 e ½ (quinze e meia) 
diárias no valor total de r$ 3.679,39 (três mil, seiscentos e setenta e 
nove reais e trinta e nove centavos) ao servidor aNdersoN vieira acio-
les, Matrícula: 5946715,cPf: 696.087.172-72 que dará apoio na ação 
da policlínica itinerante, região dos caetés, no período de 29/03/2021 à 
13/04/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gabiNete do PresideNte, 29 de MarÇo de 2021.
 alberto HeNriqUe teixeira de barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 640624
PoRtARiA Nº 048 DE 29 DE MARço DE 2021
o PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaz, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015,
coNsideraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94 e, ainda, de acor-
do com o Processo: 2021/326286
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 14 (quatorze) diárias e 
½ (Meia), no valor total de r$ 2.809,04 ( dois mil oitocentos e nove reais 
e quatro centavos) a servidora Márcia thais barbosa severino,, Matrícula: 
5946669,cPf: 909.403.002-06 que dará apoio na ação da Policlínica iti-
nerante nos municípios de (santo antônio do tauá, vigia de Nazaré, são 
caetano de odivelas, bujarú e acará), no período de 29/03 a 12/04/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gabiNete do PresideNte, 29 de MarÇo de 2021.
alberto HeNriqUe teixeira de barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 640635
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sEcREtARiA DE EstADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNistRAção

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 266/2021 – DAf/sEPLAD, DE 26 DE MARço DE 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccg, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doe nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo o Processo nº 2021/328826,
coNsideraNdo, ainda, os termos da comunicação de decisão do iNss, 
Número do benefício: 630.422.335-1, de 15/03/2021,
r e s o l v e:
forMalizar a concessão de 30 (trinta) dias de licença para tratamento 
de saúde à servidora isadora braNdÃo KoUrY MaUes, id. funcional nº 
5947254/1, ocupante do cargo de coordenador de Normas técnicas e Pa-
dronização, lotada na coordenadoria de Normas técnicas e Padronização, 
no período de 01 de março de 2021 a 30 de março de 2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de Planejamento e administração, 26 de MarÇo de 2021.
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 640304

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA N°. 268/2021-DAf/sEPLAD, DE 26 DE MARço 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsideraNdo o Processo n°2021/324243,
r e s o l v e:
desigNar a servidora tHais ferNaNdes dos saNtos, id. funcional nº. 
5898146/4, ocupante do cargo de coordenador, para responder pela dire-
toria de saúde ocupacional do servidor, durante o impedimento da titular 
lUiza tUMa da PoNte silva, id. funcional nº. 5946279/1, no período de 
19.04.2021 a 06.05.2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 26 de 
MarÇo de 2021.
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 640294
PoRtARiA N°. 267/2021-DAf/sEPLAD, DE 26 DE MARço 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsideraNdo o Processo n°2021/328826,
r e s o l v e:
forMalizar a designação do servidor lUis HeNriqUe ferreira brito, 
id. funcional nº. 54196485/1, ocupante do cargo de técnico de adminis-
tração e finanças, para responder pela coordenadoria de Normas técni-
cas e Padronização, durante o impedimento da titular isadora braNdÃo 
KoUrY MaUÉs, id. funcional nº. 5947254/1, a contar de 01/03/2021 a 
30/03/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 26 de 
MarÇo de 2021.
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 640302

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 053/2021 – Gs-sEPLAD, DE 29 DE MARço DE 2021
a secretária de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto governa-
mental de 04 de dezembro de 2019, publicado no doe nº 35.051 de 05 de 
dezembro de 2019; e,
coNsideraNdo o disposto § 2º do art. 1º da lei n° 9.232, de 24 de março 
de 2021;
resolve:
art. 1º ficam suspensos, a contar de 23 de março de 2020, os prazos de 
validade dos seguintes concursos públicos promovidos por esta secretaria 
de estado de Planejamento e administração:
i – concurso Público c–173 da secretaria de estado de educação (sedUc) 
para provimento de cargos efetivos de Professor classe i, Nível a, homo-
logado em 11 de setembro de 2018 e prorrogado em 11 de setembro de 
2019;
ii – concurso Público c-177 do departamento de trânsito do estado do 
Pará  (detraN) para provimento dos cargos efetivos de agente de educa-
ção de trânsito, homologado em 08 de julho de 2019;

iii – concurso Público c–182 da fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará (HeMoPa) para provimento de cargos efetivos de níveis 
médio e superior, homologado em 30 de dezembro de 2019; e,
iv – concurso Público c–186 da secretaria de estado de assistência social, 
trabalho, emprego e renda (seaster) para provimento de cargos efetivos 
de níveis médio e superior, homologado em 28 de maio de 2019.
art. 2º os prazos de validade dos concursos públicos listados no art. 1º 
desta Portaria voltarão a correr a partir de 1º de janeiro de 2022, pelo tem-
po restante até a sua expiração, independentemente de nova publicação.
art. 3º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 23 de março de 2020.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração – sePlad

Protocolo: 640650
PoRtARiA Nº 052/2021 – Gs-sEPLAD, DE 29 DE MARço DE 2021
 a secretária de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto go-
vernamental de 04 de dezembro de 2019, publicado no doe no 35.051 de 
05 de dezembro de 2019 e pelo art. 4º, do decreto nº 1.285, de 20 de 
janeiro de 2021;
coNsideraNdo a necessidade de atualizar a disciplina de funcionamento 
dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do 
Poder executivo estadual, em função dos feriados nacionais, estaduais e 
dos dias de ponto facultativo do ano de 2021 estabelecidos no decreto nº 
1.285, de 20 de janeiro de 2021;
resolve:
art. 1º facultar o expediente nos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta do Poder executivo estadual no dia 1 de abril de 2021.
Parágrafo único. os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde 
pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação 
turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos pú-
blicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, 
a fim de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração – sePlad

Protocolo: 640656

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo:4º
data da assinatura:  23/03/2021
vigência:  23/03/2021 a  23/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 31
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada cardioloPes diagNÓsticos ltda-Me (ciNe vÍdeo)
cNPj n.04.450.495/0001-01.
endereço: av. generalíssimo deodoro nº 1155, altos,
tel.: (91)3224-1895, bairro Umarizal,
ceP:66.055-240, Município belém/Pa
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
-------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo:4º
data da assinatura: 23/03/2021
vigência:  23/03/2021 a 23/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 32
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: j a costa-ePP (laboratÓrio sÃo fraNcisco xavier)
cNPj n05.415.419/00001-28.
endereço: av. dom Pedro ii nº364, bairro centro,
tel: 91)3751-1998, email labsfx@ig.com.br,
ceP:66.440-000, Município abaetetuba/Pa
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
--------------------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo:4º
data da assinatura:  24/03/2021
vigência:  24/03/2021 a  24/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 35
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: ceNtro MÉdico de abaetetUba s/s ltda-Me (ceMa)
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cNPj n.22.941.702/0001-02.
endereço: tv. Pedro Pinheiro Paes, nº.77 bairro centro,
Município abaetetUba/Pa, ceP:68.440-000
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
-------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo: 4º
data da assinatura: 24/03/2021
vigência:  24/03/2021 a 24/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 36
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339036
contratada: lázaro goMes da silva
cNPj n. 048.584.092-87
endereço: av. Pedro rodrigues nº536, bairro centro,
Município abaetetUba/Pa, ceP:68.440-000,
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
-------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo: 4º
data da assinatura: 24/03/2021
vigência:  24/03/2021 a  24/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 37
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: coNsUltÓrio MÉdico correa & araUjo ltda-Me
(coNsUltÓrio dr. alberto)
cNPj n. 13.653.877/0001-23
endereço: av. Pedro rodrigues, nº.420, bairro centro,
Município abaetetUba/Pa, ceP:68.440-000
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
----------------------------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo: 4º
data da assinatura:  24/03/2021
vigência: 24/03/2021 a 24/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:38
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339036
contratada: rosaNNe das graÇas oliveira ferreira cardoso
cNPj n. 741.481.172-72
endereço: rua siqueira Mendes  nº.1640, bairro centro,
município abaetetUba/Pa, ceP:68.440-000
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
----------------------------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo: 4º
data da assinatura:  24/03/2021
vigência: 24/03/2021 a  24/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:39
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: d a r cardoso-Me(laboratÓrio de aNálises clÍNicas 
cardoso)
cNPj n. 05.412.093/0001-85
endereço: rua siqueira Mendes, nº.1640, bairro centro,
município abaetetUba/Pa, ceP:68.440-000
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
----------------------------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo:3º
data da assinatura: 26/03/2021
vigência: 26/03/2021 a  26/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:15
exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HosPital sÃo viceNte ltda
cNPj n. 05.140.009/0001-11,
endereço: rua Pedro Paulo barcaui nº.362,
bairro jardim Paulista, Município redenção/Pa, ceP:68.552-700
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
----------------------------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo: 3º
data da assinatura:  20/03/2021
vigência: 20/03/2021 a  20/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:14
exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: Medical ceNter belÉM serviÇos MÉdicos s/s ltda-Me

cNPj n. 26.282.997/0001-03
endereço: rua joão balbi nº.273, bairro Nazaré,
Município belÉM/Pa, ceP:66.055-280
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
----------------------------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo:4º
data da assinatura:  23/03/2021
vigência: 23/03/2021 a 23/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:33
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: g & g laboratÓrio clÍNico ltda-Me
(laboratÓrio biodiagNÓstico de abaetetUba)
cNPj n. .09.413.919/0001-81
endereço: rua Padre luiz varela nº1588, andar anexo,
bairro centro, tel: 91)98175-3168,
email gisinhamacedo@hotmail.com,ceP:68.440-000, Município abaetetu-
ba/Pa.
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
----------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 612966

.

.

féRiAs
.

Portaria 043 de 22 de março de 2021
coNceder aos servidores deste instituto, 30(trinta)dias de férias re-
gulamentares no mês abril/2021, de acordo com o art. 74 da lei 
5.810/94(rjU), conforme quadro demonstrativo anexo.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2021.
aNÍzio besteNe júNior
diretor administrativo e financeiro

MatricUla NoMe PerÍodo aqUisitivo PerÍodo coNcessivo

6120610/1 aldemira de Nazaré Pimentel 2019/2020 01.04 a 30.04.2021

57194047/2 clelio azevedo de sousa 2019/2020 17.04 a 16.05.2021

5013240/1 eliana do socorro sousa 2019/2020 01.04 a 30.04.2021

5490499/6 Katia andrade da silva 2020/2021 06.04 a 05.05.2021

57232962/1 valdete Pereira da silva 2019/2020 15.04 a 14.05.2021

3154572/1 Yara Maria barros cavaleiro de Macedo 2019/2020   19.04 a 18.05.2021

Protocolo: 640577

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 164 DE 29 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder executivo do estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsideraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administra-
ção e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos 
autos do Processo administrativo eletrônico nº 2018/35445.
resolve:
i – desigNar a servidora aline di Paula vianna lafayette da silva, ma-
trícula nº 5950203/3, ocupante do cargo em comissão de coordenado-
ra, lotada na coordenadoria de administração e serviços – coas, para 
atuar como Fiscal do Contrato Administrativo nº 012/2021, firmado com 
a empresa editora Negocios PUblicos do brasil ltda, cNPj nº 
06.132.270/0001-32, que tem como objeto a licença de uso Plataforma 
sollicita, Plano rubi basic, com acesso a pesquisa, editais, capacitação, 
analisador de balanços, contador de prazos, periódicos, biblioteca, modelos 
de documentos.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 29 de Março de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 640444
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Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
Modalidade: Pregão eletrônico nº 004/2021.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
gateway de sMs (short Message system), com aPi para integração ao sis-
tema siaag (já utilizado pelo igePrev), linguagem PHP com funcionalida-
des de envios de sMs e mensagens via aplicativo Whatsapp, documenta-
ção para integração, status de retorno dos envios do sMs e que os créditos 
não tenham prazo de utilização. deve possuir mais de 90% de cobertura 
em território nacional, visando atender a necessidade do instituto de ges-
tão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, conforme especificações 
constantes em termo de referência.
orÇaMeNto:
Unidade orçamentária: 84201- instituto de gestão Previdenciária do es-
tado do Pará;
Unidade gestora: 840201 - instituto de gestão Previdenciária do estado 
do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1508 - governança Pública;
Classificação Funcional Programática: 09.126.1508-8238 – Gestão de Tec-
nologia da informação e comunicação;
fonte de recursos: 0261000000 - recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta;
Natureza de despesa: 339040 – serviços de tecnologia da informação e 
comunicação – Pj.
data de abertUra: 13/04/2021.
Hora: 12h - Horário local.
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
belém, 30 de março de 2020.
cícero Marcos l. rosário
Pregoeiro - igePrev
giUssePP MeNdes
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 640600

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
PoRtARiA RR Nº 661 DE 15 DE MARço DE 2021
dispõe sobre a revogaÇÃo da Portaria de reserva reMUNerada a 
Pedido – Processo nº 2020/439700.
considerando a decisão proferida nos autos do processo nº 0802608-
77.2019.814.0301, em trâmite perante o 1º juizado especial da fazenda 
Pública de belém, na qual determina que o militar da reserva remunerada 
retorne à atividade até completar o limite etário previsto no artigo 103, 
inciso i, da lei nº 5.251/1985 na devida graduação;
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – revogar a Portaria rr nº 2.846 de 18/11/2019, que transferiu, para 
a reserva remunerada, o subtenente PM rg 14719 roNaldo da silva 
HiaNes, pertencente ao quadro de pessoal da Policia Militar do estado do 
Pará; e
ii – reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do estado do Pará o sub-
tenente PM rg 14719 roNaldo da silva HiaNes, mat. nº 5079659/1, 
com fundamento na decisão judicial nos autos do processo nº 0802608-
77.2019.814.0301.
iii – esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/04/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do igePrev/Pa.

Protocolo: 640341
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
PoRtARiA RR Nº 657 DE 15 DE MARço DE 2021
dispõe sobre a revogaÇÃo da Portaria de reserva reMUNerada “ex
-officio” – Processo nº 2020/440355.
considerando a decisão proferida nos autos do processo nº 0812837-
96.2019.814.0301, em trâmite perante o 1º juizado especial da fazenda 
Pública de belém, na qual determina que o militar da reserva remunerada 
retorne à atividade até completar o limite etário previsto no artigo 103, 
inciso i, da lei nº 5.251/1985 na devida graduação;
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – revogar a Portaria rr nº 1.215 de 21/05/2020, que transferiu, para a 
reserva remunerada, o 2º sargento PM rg 14824 laercio aMaral dos 
saNtos, pertencente ao quadro de pessoal da Policia Militar do estado do 
Pará; e
ii – reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do estado do Pará o 2º sar-
gento PM rg 14824 laercio aMaral dos saNtos, mat. nº 5081114/1, 
com fundamento na decisão judicial nos autos do processo nº 0812837-
96.2019.814.0301.
iii – esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/04/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do igePrev/Pa.

Protocolo: 640343

instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
PoRtARiA RR Nº 662 DE 15 DE MARço DE 2021
dispõe sobre a revogaÇÃo da Portaria de reserva reMUNerada “ex
-officio” – Processo nº 2021/113409.
considerando a decisão proferida nos autos do processo nº 0855918-
32.2018.814.0301, em trâmite perante o 2º juizado especial da fazenda 
Pública de belém, na qual determina que o militar da reserva remunerada 
retorne à atividade até completar o limite etário previsto no artigo 103, 
inciso i, da lei nº 5.251/1985 na devida graduação;
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – revogar a Portaria rr nº 1.831 de 18/05/2018, que transferiu, para 
a reserva remunerada, o subtenente bM rg 10924 WaldUilo soUza de 
oliveira, pertencente ao quadro de pessoal do corpo de bombeiros Mili-
tar do estado do Pará; e
ii – reverter ao serviço ativo do corpo de bombeiros Militar do estado do 
Pará o subtenente bM rg 10924 WaldUilo soUza de oliveira, mat. nº 
5036623/1, com fundamento na decisão judicial nos autos do processo nº 
0855918-32.2018.814.0301.
iii – esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/04/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do igePrev/Pa.

Protocolo: 640345

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

tERMo DE cooPERAção técNicA Nº. 037/2021-EGPA
Partes: PrefeitUra MUNiciPal de UliaNÓPolis e a escola de go-
verNaNÇa Pública do estado do Pará – egPa.
objeto: garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
executivo do estado do Pará.
cláUsUla qUarta – da vigêNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
data da assiNatUra: 25/03/2021.
resPoNsáveis Pelas assiNatUras: sra. evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora geral da egPa e sra. Kelly cristina destro – Prefeita do 
Município de UliaNÓPolis/Pa.

Protocolo: 640613

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DA fAzENDA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 557 DE 29 DE MARço  DE 2021
o diretor de adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria sefa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r e s o l v e:
i - desigNar os servidores, valMa laeNa oliveira bUlHÕes, fiscal de 
receitas estaduais, id. funcional nº 0589572202, e evaNdo caires Par-
DINHO, Coordenador  Fazendário, Identificação Funcional nº 541962062, 
ambos lotados na diretoria de tecnologia da informação - dti, para atua-
rem respectivamente como fiscal titular e fiscal substituto do 1º tac nº 
31/2020/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e 
a empresa gartNer do brasil serviÇos de PesqUisa ltda, que tra-
ta da contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças 
anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas em tecnolo-
gia da informação e comunicação (tic), aconselhamento imparcial em 
tic, serviços de análise especializados em tic e serviços complementares 
de apoio a consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas 
referidas bases, para a secretaria  de  estado da  fazenda do Pará - sefa/Pa.
ii - revogar os efeitos da Portaria Nº 557 de 06 de abril de 2020, 
publicada no d.o.e. nº 34.173, de 07 de abril de 2020.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do estado.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 640539
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GABiNEtE Do sEcREtÁRio
PoRtARiA Nº 295 DE 24 DE MARço DE  2021
reMover, de ofício, a servidora MadaleNa Maria de castro ribeiro, 
id func nº 5135249/1, fiscal de receitas estaduais, da cecoMt para a 
cecoMt itinga.
reNÉ de oliveira e soUsa júNior
secretário de estado da fazenda
PoRtARiA Nº 302 DE 25 DE MARço DE  2021
reMover, de ofício, a servidora fraNceMarcia ferreira de carvalHo, 
id func nº 3249557/1, auxiliar de administrativo/secretario de gabinete, 
da cecoMt de Portos e aeroportos para a cecoMt de carajás.
reNÉ de oliveira e soUsa júNior
secretário de estado da fazenda
PoRtARiA Nº 303 DE 25 DE MARço DE 2021
reMover a pedido, o servidor aNtoNio do NasciMeNto PiNHeiro, fis-
cal de receitas estaduais, id func nº 49107/1, da cecoMt de carajás para 
a cecoMt de gurupí.
reNÉ de oliveira e soUsa júNior
secretário de estado da fazenda

DiREtoRiA DE ADMiNistAção
PoRtARiA Nº 518 DE 17 DE MARço DE 2021
coNceder 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, a 
servidora edNeida saNtos assUNÇÃo, assistente administrativo, id 
func nº 50938/1, lotada na célula de gestão de Pessoas, no período de 
17/02/2021 a 17/04/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 526 DE 18 DE MARço DE 2021
aUtorizar, 18 (dezoito) dias de gozo de férias ao servidor eNorê 
correa MoNteiro, id func nº 57228877/3, diretor fazendário, lotado 
na consultoria jurídica, para serem usufruídas no período de 19/04/2021 
a 06/05/2021, em virtude da interrupção das férias referentes ao exercício 
de 19/12/2017 a 18/12/2018, pela  Portaria Nº 2232 de 19/10/2020, 
publicada no doe nº 34.384 de 23/10/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 528 DE 23 DE MARço DE 2021
exclUir dos efeitos da Portaria Nº 428 de 03/03/2021, publicada no 
doe nº 34.510 de 08/03/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
secretaria para o mês de abril/2021, o nome da servidora MarilUcia 
de alMeida e silva de oliveira, id func nº 3249310/2, assistente 
administrativo, lotada na coordenação diretoria de arrecadação e 
informações fazendárias.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 640464
PoRtARiA Nº 563 DE 29 DE MARço DE 2021.
o diretor de adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria sefa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r e s o l v e:
art 1º desigNar os servidores, josÉ aNtoNio caMbra goUveia, Mat.: 
3156370/1, tÉcNico eM adM. e fiNaNÇas, fiscal titular e carlos josÉ 
de soUza MoNteiro, Mat.: 3217884/1, serveNte, fiscal substituto, 
ambos lotados na célula de gestão de apoio logítica - cgal, respectiva-
mente do Contrato nº 024/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE 
estado da fazeNda/sefa e a empresa dadY ilHa solUÇÕes iNte-
gradas eireli cNPj n° 08.540.992/0001-51, referente contratação de 
serviços para gestão de serviços de outsourcing de impressão coorporati-
va, cópia, digitalização departamental, incluindo a disponibilização de equi-
pamentos com os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com a 
substituição de peças e suprimentos, fornecimento de insumos (incluindo 
papel), sistema de gerenciamento, contabilização de impressões/cópias e 
avaliações.
art 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício - sefa/Pa

Protocolo: 640628

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
solicitada No Processo: 2021/325066.
doe 34.525 de 19/03/2021.
dfi - ato de credeNciaMeNto - siNPesca
oNDE sE Lê:

Nº beNeficiário ie eMbarcaÇÃo Nº 
lacre cota caPitaNia seaP

1 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 doM aPoliaNo 0103 243.109 021026141-2 Pa0000068-4

2 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 doM aPoliaNo ii 4976 268.850 021025187-5 Pa0000069-8

3 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 doM cearaziNHo 4211 243.109 021023878-0 Pa0030123-7

4 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 doM leoNardo 4782 220.228 161003921-1 Pa0000072-6

5 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 eNeliz 4956 185.907 161005304-4 Pa0000202-0

6 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 esPeraNÇa iv 4702 214.508 021030901-6 Pa0010880-7

7 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 ladY elaNe 4969 185.907 161005305-2 Pa0000099-4

8 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 Mister Neto 4255 214.508 021022345-6 sc0001033-

7

9 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de aPo-

liaNo 4280 185.907 401047170-1 sP0003850-1

10 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de aPolia-

No ii 4953 214.508 021023000-2 Pa0013088-8

11 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de aPolia-

No iii 4968 214.508 161003267-5 Pa0000194-0

12 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de crisMar 4778 185.907 021017674-1 Pa0000036-0

13 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de cris-

Mar i 4233 214.508 021030900-8 Pa0013074-8

14 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de cris-

Mar ii 4970 214.508 443005445-2 Pa0000509-8

15 iPesca eMPresa de Pes-
cados do brasil ltda. 15.426.424-5 coreNav i 0187 214.508 161004213-1 Pa0000062-0

16 iPesca eMPresa de Pes-
cados do brasil ltda. 15.426.424-5 iPesca viii 0273 214.508 161005035-5 Pa0000090-8

17 iPesca eMPresa de Pes-
cados do brasil ltda. 15.426.424-5 iPesca vi 4709 214.508 161004885-7 Pa0000088-8

18 e. d. Pescados iMP. e 
exP. ltda. 15.226.669-0 fort xviii 0114 214.508 221009856-4 Pa0014848-7

19 e. d. Pescados iMP. e 
exP. ltda. 15.226.669-0 svM i 4797 208.788 161004026-1 Pa0000112-8

20 e. d. Pescados iMP. e 
exP. ltda. 15.226.669-0 svM ii 4277 214.508 403005972-4 Pa0000016-8

21 e. d. Pescados iMP. e 
exP. ltda. 15.226.669-0 svM iii 0015 191.627 403007220-8 Pa0000018-4

LEiA-sE:

Nº beNeficiário ie eMbarcaÇÃo Nº 
lacre cota caPitaNia seaP

1 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 doM aPoliaNo 0103 243.109 021026141-2 Pa0000068-4

2 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 doM aPoliaNo ii 4976 268.850 021025187-5 Pa0000069-8

3 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 doM cearaziNHo 4211 243.109 021023878-0 Pa0030123-7

4 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 doM leoNardo 4782 220.228 161003921-1 Pa0000072-6

5 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 eNeliz 4956 185.907 161005304-4 Pa0000202-0

6 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 esPeraNÇa iv 4702 214.508 021030901-6 Pa0010880-7

7 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 ladY elaNe 4969 185.907 161005305-2 Pa0000099-4

8 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 Mister Neto 4255 214.508 021022345-6 sc0001033-7
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9 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de aPo-

liaNo 4280 185.907 401047170-1 sP0003850-1

10 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de aPolia-

No ii 4953 214.508 021023000-2 Pa0013088-8

11 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de aPolia-

No iii 4968 214.508 161003267-5 Pa0000194-0

12 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de crisMar 4778 185.907 021017674-1 Pa0000036-0

13 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de cris-

Mar i 4233 214.508 021030900-8 Pa0013074-8

14 esPeraNÇa Pescados 
ltda. 15.228.041-3 saga de cris-

Mar ii 4970 214.508 443005445-2 Pa0000509-8

15 e. d. Pescados iMP. e 
exP. ltda. 15.226.669-0 fort xviii 0114 214.508 221009856-4 Pa0014848-7

16 e. d. Pescados iMP. e 
exP. ltda. 15.226.669-0 svM i 4797 208.788 161004026-1 Pa0000112-8

17 e. d. Pescados iMP. e 
exP. ltda. 15.226.669-0 svM ii 4277 214.508 403005972-4 Pa0000016-8

18 e. d. Pescados iMP. e 
exP. ltda. 15.226.669-0 svM iii 0015 191.627 403007220-8 Pa0000018-4

Protocolo: 640327
ERRAtA
solicitada No Processo: 2021/325066.
doe 34.525 de 19/03/2021.
dfi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar
oNDE sE Lê:

Nº beNeficiário ie eMbarcaÇÃo Nº lacre cota caPitaNia seaP

1 roMUaldo alves loPes 15.242.682-5 tUbarÃo vii 4276 86.438 21029099-4 Pa0000635-6

2 roMUaldo alves loPes 15.242.682-5 tUbarÃo ix 4288 141.445 021030126-1 Pa0010132-5

LEiA-sE:

Nº beNeficiário ie eMbarcaÇÃo Nº lacre cota caPitaNia seaP

1 roMUaldo alves loPes 15.242.682-5 tUbarÃo vii 4276 86.438 21029099-4 Pa0000635-6

2 roMUaldo alves loPes 15.242.682-5 tUbarÃo ix 4288 141.445 021030126-1 Pa0010132-5

3 iPesca eMPresa de Pes-
cados do brasil ltda. 15.426.424-5 coreNav i 0187 214.508 161004213-1 Pa0000062-0

 iPesca eMPresa de Pes-
cados do brasil ltda. 15.426.424-5 iPesca viii 0273 214.508 161005035-5 Pa0000090-8

 iPesca eMPresa de Pes-
cados do brasil ltda. 15.426.424-5 iPesca vi 4709 214.508 161004885-7 Pa0000088-8

Protocolo: 640328

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

1º termo Aditivo
contrato: 031/2020/sEfA.
data da assinatura: 26/03/2021.
Justificativa: com fundamento nos art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e 
na Manifestação nº 110/2020/coNjUr/sefa, exarada nos autos do Pro-
cesso nº 002021730000965-4.
objeto: o presente termo aditivo ao contrato nº 031/2020/sefa, que tra-
ta da contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças 
anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas em tecnologia 
da informação e comunicação (tic), aconselhamento imparcial em tic, 
serviços de análise especializados em tic e serviços complementares de 
apoio a consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas 
referidas bases, para a secretaria  de  estado da  fazenda do Pará - sefa/
Pa, tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 
(doze) meses, com início em 31 de março de 2021 e término em 30 de 
março de 2020, e o reajuste do valor considerando o Índice Nacional de 
Preços ao consumidor amplo-iPca, no percentual 5,195280%.
vigência: 31/03/2021 a 30/03/2022.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.40 - fonte de recursos: 0131/0331 - opera-
ções de crédito externas/Profisco ii e externas/baNco iNteraMerica-
No de deseNvolviMeNto - bid
valor mensal estimado: r$ 38.568,15
valor anual: r$ 462.817,79

contratado: gartNer do brasil serviÇos de PesqUisa ltda, inscrita 
sob cNPj/Mf nº 02.593.165/0001-40.
endereço: av. brigadeiro faria lima, nº 4300, são Paulo/sP, ceP: 04.538-132.
ordenador, em exercício: anidio Moutinho

Protocolo: 640502
termo aditivo: 7º
contrato: 026/2017/sEfA.
data da assinatura: 01/10/2020.
Justificativa: Com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93 e na Manifes-
tação jurídica nº 128/2021/coNjUr/sefa/Pa, que trata do fornecimento 
dos serviços de link de dados (fibra e rádio), através da rede de comuni-
cação de dados do estado do Pará, suporte ao dW (data Warehouse) es-
tadual e licença de uso de sistemas globais (acesso ao siafeM e siMas), 
tem por objeto: a prorrogação do prazo de vigência pelo período 06 (seis) 
meses, com início em 01 de abril de 2021 e término em 31 de outubro de 
2021, nos termos da Proposta comercial nº 046/2019, apresentada pela 
coNtratada. a inclusão de serviço para aumentar os links de dados de 
400 Mbps para 800 Mbps na sefa ceNtral e de 300 Mbps para 800 Mbps 
para a cerat geNtil.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.91.40 - fonte de recursos: 0101
contratado: eMPresa de tecNologia da iNforMaÇÃo e coMUNi-
caÇÃo do estado do Pará - ProdePa, inscrita no cNPj/Mf sob o nº 
05.059.613/0001-18, inscrição estadual nº 15.271.0884 e com sede na 
rodovia augusto Montenegro, km 10, s/nº, distrito de icoaraci, bairro te-
noné, ceP: 66820-000 belém - Pará.
ordenadora: aNidio MoUtiNHo da coNceiÇÃo.

Protocolo: 640608

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRoNico Nº 010/2021 / PRocEsso:2020/724914 - PAE
objeto: contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de 
limpeza, conservação Predial e jardinagem com fornecimento de Material 
e dos serviços de carregador e  cozinheiro,  para  atender as demandas 
da  secretaria de estado da fazenda em suas Unidades administrativas, 
Pelo Período de 12 Meses
data da abertUra: 12/04/2021 - as 10:00 Horas.
local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
o edital encontra-se disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.
gov.br / www.sefa.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Na impossibilidade de obtenção por esses meios, estará disponível na cé-
lula de licitações e contratos/cglc, na avenida visconde de souza franco 
nº 110, bairro reduto, ceP. 66.053-000 -belém/Pa (1o andar, corredor 
c – sala 02, fone: (91) 3323-4259/4245), no horário de 09:00 às 15:00, 
em dias úteis.
Marco aurélio rezende da rocha junior
Pregoeiro

Protocolo: 640658

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Aviso DE REsuLtADo DE HABiLitAção -
coNvitE 001/2021–cPL/sEfA
objeto: reforma e adequação da Unidade cecoMt conceição do araguaia 
e alojamento, localizado na rodovia Pa 447, s/N - Município de conceição 
do araguaia - Pará.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPREsAs HABiLitADAs:
• CONTINENTAL SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI de CNPJ sob 
nº 26.263,297/0001-71, foi considerada Habilitada porque apresentou 
documentação compatível com a prevista no edital de licitação;
• V B DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI de CNPJ sob nº 20.428.198/0001-
16 foi considerada Habilitada porque apresentou documentação compa-
tível com a prevista no edital de licitação;
• BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA de CNPJ sob nº 18.568.761/0001-00 
foi considerada Habilitada porque apresentou documentação compatível 
com a prevista no edital de licitação;
• PLANA CONSTRUÇÕES COM. E REPRES. LTDA de CNPJ sob nº 
05.467.549/0001-04 foi considerada Habilitada porque apresentou do-
cumentação compatível com a prevista no edital de licitação;
• K L CONSTRUÇÕES EIRELI - ME de CNPJ sob nº 27.331.448/0001-44 
foi considerada Habilitada porque apresentou documentação compatível 
com a prevista no edital de licitação;
• CASA NOVA CONSTRUTORA de CNPJ sob nº 08.811.324/0001-11 foi con-
siderada Habilitada porque apresentou documentação compatível com a 
prevista no edital de licitação;
EMPREsA iNABiLitADA
1) ecal - eMPresa de coNstrUÇÃo e arqUitetUra - eireli - ePP 
de cNPj sob o nº 24.504.936/0001-18 foi considerada iNabilitada por 
apresentar a proposta de preços no lugar da documentação de habilitação, 
o que impediu a análise e julgamento da referida documentação, conforme 
fundamentação acima exposta.
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal no 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
belém-Pa, 29 de março de 2021.
comissão Permanente de licitação / sefa

Protocolo: 640547
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Atos Do tRiBuNAL ADMiNistRAtivo DE REcuRsos 
fAzENDÁRios-tARf

ANúNcio DE PAutA PARA JuLGAMENto
a secretaria geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução 
Normativa sefa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribu-
nal, sito em belém, na av. gentil bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. 
castelo branco e av. josé bonifácio:
PRiMEiRA cÂMARA PERMANENtE DE JuLGAMENto
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18265, aiNf nº 
662019510000013-4, contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº. 15.070.457-7
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º, 18267, aiNf nº. 
662019510000014-2, contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº. 15.070.457-7
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18269, aiNf 
nº662019510000016-9, contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º, 18271 aiNf nº 
662019510000018-5, contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º,18273 aiNf nº 
662019510000019-3, contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º, 18275, aiNf nº 
662019510000020-7, contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º, 18277 aiNf nº 
662019510000059-2,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º, 18279, aiNf nº 
662019510000060-6, contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º, 18281, aiNf nº 
662019510000061-4, contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º,18283, aiNf 
nº,6620219510000063-0, contribuinte coMPaNHia têxtil de casta-
NHal, insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º, 18285 aiNf nº,-
662019510000068-1,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º, 18287 aiNf nº-
662019510000069-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18289, aiNf nº,-
662019510000070-3,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18291, aiNf nº,-
662019510000072-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18293, aiNf nº,-
662019510000077-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18295, aiNf nº,-
662019510000079-7,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18297, aiNf nº,-
662018510000140-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18299, aiNf nº,-
662018510000141-9,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18301, aiNf nº,-
662018510000146-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18303, aiNf nº-
662018510000146-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18305, aiNf nº,-
662018510000160-5,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18307, aiNf nº. 
662018510000181-8,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18309, aiNf nº 
662018510000182-6,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º18311, aiNf nº 
662018510000183-4,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º18313, aiNf nº 
662018510000184-2,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18315, aiNf nº 
662018510000185-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.

em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18317, aiNf nº 
662018510000186-9,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18319, aiNf nº 
652018510000001-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18321, aiNf nº 
662018510000002-1,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º18323, aiNf nº 
662018510000003-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18325, aiNf nº 
662018510000100-1,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18327, aiNf nº 
662018510000101-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18329, aiNf nº 
662018510000104-4,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18331, aiNf nº 
662018510000105-2,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18333, aiNf nº 
662018510000106-0,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18335, aiNf nº 
662018510000113-3,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18337, aiNf nº 
662018510000125-7,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18339, aiNf nº 
662018510000126-5,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18341, aiNf nº 
662018510000139-7,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18343, aiNf nº 
662018510000151-6,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18345, aiNf nº 
662018510000155-9,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.
em 07/04/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18347, aiNf nº, 
662018510000157-5,contribuinte coMPaNHia têxtil de castaNHal, 
insc. estadual nº.15.070.457-7.

Protocolo: 640609
PoRtARiAs DE isENção DE icMs – cAt

Portaria n.º202101000341 de 29/03/2021 - 
Proc n.º 122021730000414/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: carlos alberto rodrigues Pinheiro – cPf: 619.482.922-20
Marca: toYota corolla xei 2.0l aUtoMático tipo: Pas/automóvel

PoRtARiAs DE isENção DE iPvA – cAt
Portaria n.º202104000716, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 2021730001559/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: eliane raquel Mesquita – cPf: 425.583.952-20
Marca/tipo/chassi
HoNda/citY exl cvt/Pas/automovel/93HgM6690Mz202954
Portaria n.º202104000718, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 2021730001798/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: valdemir viana borges – cPf: 157.680.662-68
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd Plt15 at/Pas/automovel/9brb29bt9j2200484
Portaria n.º202104000720, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 122021730000447/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 sidney rodrigues da silva – cPf: 894.100.332-68
Marca/tipo/chassi
vW/virtUs Mf/Pas/automovel/9bWdl5bz2KP595192
Portaria n.º202104000722, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 42021730001423/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio francisco de souza – cPf: 387.536.852-53
Marca/tipo/chassi
cHev/sPiN 1.8l at act7/Pas/automovel/9bgjK7520Mb216463
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Portaria n.º202104000724, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 2021730001736/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: jorge evelson soares de albuquerque – cPf: 252.730.002-20
Marca/tipo/chassi
cHev/oNix PlUs 10tMt ltz/Pas/automovel/9bgeN69H0lg190329
Portaria n.º202104000726, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 102021730000543/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: anivaldo Muraski da silva – cPf: 490.601.392-91
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/cobalt 1.4 ltz/Pas/automovel/9bgjc6930gb173772
Portaria n.º202104000728, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 102021730000527/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: Nilza alves de sá Mano – cPf: 670.186.102-49
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/cobalt 1.4 lt/Pas/automovel/9bgjb69x0cb270749
Portaria n.º202104000730, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 82021730000512/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 evangelista de souza Prinho – cPf: 206.869.602-97
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla gli18 cvt/Pas/automovel/9brblWHe6H0069718
Portaria n.º202104000732, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 32021730001204/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: fernando otávio alves Neves – cPf: 586.626.772-15
Marca/tipo/chassi
NissaN/versa 16 sv/Pas/automovel/94dbcaN17jb214354
Portaria n.º202104000734, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 42021730000835/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: josé antônio Marques – cPf: 137.183.203-04
Marca/tipo/chassi
fiat/WeeKeNd attractive/Pas/automovel/9bd37412Uf5078205
Portaria n.º202104000736, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 82021730000369/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 do carmo reis – cPf: 184.979.932-68
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drive 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU066545
Portaria n.º202104000738, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 82021730000460/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Nelielson Miranda de oliveira – cPf: 363.041.312-91
Marca/tipo/chassi
toYota/Yaris sa xs 15cNt/Pas/automovel/9brbc9f3xN8135915
Portaria n.º202104000740, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 122021730000316/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: joaquim edson da silva cavalcante – cPf: 610.833.302-25
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla xei 20/Pas/automovel/9brb33be6M2054514

PoRtARiAs DE REvoGAção DE isENção DE iPvA – cAt
Portaria n.º202104000742, de 29/03/2021 - 
Proc n.º 0020217300017878/sEfA
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qeg2b87
interessado: gilberto duarte camelo – cPf: 155.321.002-68
Marca/tipo/chassi
vW/virtUs Mf/Pas/automovel/9bWdl5bz8KP562505

Protocolo: 640438
Aviso DE ADiAMENto DE LicitAção

toMADA DE PREço Nº 002/2021
objeto: reforMa geral da UNidade ceeat graNdes coNtribUiNtes, 
localizada na trav. 14 de abril, nº 2010 – belém.
a sefa, torna público, através de seu Presidente de comissão de licitação, 
nos termos das leis federais n.º 8.666/93, bem como alterações posterio-
res, e observando-se o interesse público envolvido, no adiaMeNto da to-
mada de Preço em epígrafe, com abertura prevista para o dia 31/03/2021, 

as 10:00h, em razão da mudança de bandeiramento para o “preto” ao 
covid-19 no decreto estadual de nº 800 de 10/03/2021, será remarcada 
para o dia 07/04/2021 as 10h. 
Maiores informações poderão ser obtidas através dos sites: www.compras-
para.pa.gov.br e www.sefa.pa.gov.br.
isaias da costa Mota
Presidente da comissão

Protocolo: 640693

PoRtARiA Nº 314, DE 29 DE MARço DE 2021
o sEcREtÁRio DE EstADo DA fAzENDA, no desempenho das atribui-
ções que lhe são conferidas, e
considerando as disposições do § 3º do art. 165 da constituição federal; 
as disposições do § 6º do art. 204 da constituição estadual; as disposições 
estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da lei complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000; da resolução nº 17.659, de 10 de março de 2009, do 
tribunal de contas do estado do Pará; e da Portaria stN nº 375, de 08 
de julho de 2020 que aprova a 11ª edição do Manual de demonstrativos 
fiscais (Mdf).
REsoLvE:
art. 1º. divulgar a execução orçamentária do governo do estado do Pará, 
realizada e registrada no siafeM pelos órgãos e entidades da administra-
ção Pública estadual, integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, relativa ao 1º bimestre de 2021 (janeiro/fevereiro), período de re-
ferência janeiro a fevereiro.
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENé DE oLivEiRA E sousA JúNioR
secretário de estado da fazenda
Notas exPlicativas
1. os demonstrativos, anexos 1 a 4, 6 a 8, 12 e 14, apresentados nesta 
publicação, foram aprovados pela Portaria nº 375, de 8 de julho de 2020, 
da stN. os outros demonstrativos da execução orçamentária, tabelas 1 
a 4 são divulgados conforme solicitação informal do tce/Pa, e também o 
compromisso do governo do estado em dar continuidade à transparência 
das contas públicas aos órgãos de controle e à sociedade.
2. o balanço orçamentário e as demonstrações da execução orçamentária 
referem-se, exclusivamente, aos orçamentos fiscal e da seguridade so-
cial, no âmbito da administração Pública estadual.
3. consideram-se orçamentos fiscal e da seguridade social o conjunto de 
dotações estabelecidas para as unidades orçamentárias, de acordo com a 
lei orçamentária anual nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021, acrescida dos 
créditos adicionais abertos e/ou reabertos até o mês de fevereiro de 2021. 
esta composição está assim estruturada:
i. Órgãos da administração direta, compreendendo inclusive os valores re-
lativos às despesas de transferências intragovernamentais para entidades 
não contempladas nos orçamentos fiscal e da seguridade social;
ii. fundos especiais;
iii. entidades da administração indireta, tais como:
a. fundações;
b. autarquias;
c. empresas Públicas dependentes; e
d. sociedades de economia Mista dependentes.
4. considera-se como execução orçamentária da receita, a ocorrência do 
estágio da arrecadação, sendo utilizado o regime de caixa.
5. considera-se, durante o exercício, somente as despesas liquidadas como 
executadas, ou seja, até a ocorrência do estágio da liquidação, efetivado 
ou não o seu respectivo pagamento. No encerramento do exercício, as 
despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são 
também consideradas executadas. Portanto, ao final do exercício, passam 
a ser consideradas as despesas empenhadas.
6. Nos anexos 1, 2 e 7 são destacadas as operações intraorçamentárias, às 
quais se referem o manual de contabilidade aplicada ao setor Público, 8ª 
edição, Parte i – Procedimentos contábeis orçamentários, aprovado pela 
Portaria conjunta stN/sof nº 6, de 18 de dezembro de 2018. No anexo 3, 
as operações intraorçamentárias são excluídas conforme o § 3º do art. 2º 
da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
7. Para atendimento do art. 2º do decreto legislativo estadual nº 02, de 
20 de março de 2020, e do disposto no decreto estadual nº 658, de 1º de 
abril de 2020, foi incluída neste relatório tabela que demonstra as autori-
zações de despesas relacionadas ao enfrentamento da calamidade pública 
estadual, de repercursão e importância nacional e internacional decorrente 
de pandemia, bem como as respectivas execuções orçamentárias. 
8. os valores totais apresentados nos demonstrativos deste relatório po-
derão eventualmente divergir do somatório das partes, em função de ar-
redondamentos.  
9. estas informações estão disponíveis na internet “http://www.sefa.pa.
gov.br/” (contabilidade geral do estado – relatório resumido da execução 
orçamentária).
PAuLo RoBERto PAivA DE oLivEiRA
diretor de gestão contábil e fiscal
de acordo,
LouRivAL DE BARRos BARBALHo JuNioR
secretário adjunto do tesouro de estado da fazenda
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GovERNo Do EstADo Do PARÁ 
 RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA 

 BALANço oRçAMENtÁRio 
 oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL 

 JANEiRo A fEvEREiRo 2021 / BiMEstRE  JANEiRo - fEvEREiRo 
 rreo - anexo 1 (lrf, art. 52, inciso i, alíneas “a” e “b” do inciso ii e §1º)  r$ Milhares 

 receitas¹  PrevisÃo iNicial 
 PrevisÃo atUalizada 

 receitas realizadas 
 saldo 

 No bimestre  %  até o bimestre  % 
  (a)   (b)   (b/a)   (c)  (c/a)   (a-c) 

receitas (exceto iNtraorÇaMeNtárias) (i) 29.617.154 29.617.154 5.410.420     18,27 5.410.420       18,27 24.206.734
    receitas correNtes 28.585.099 28.585.099 5.331.002     18,65 5.331.002       18,65 23.254.097

       iMPostos, taxas e coNtribUiÇÕes de MelHoria 15.672.987 15.672.987 2.663.155     16,99 2.663.155       16,99 13.009.831
            impostos 14.358.407 14.358.407 2.460.364     17,14 2.460.364       17,14 11.898.043

            taxas 1.314.580 1.314.580 202.792     15,43 202.792       15,43 1.111.788
            contribuição de Melhoria       

        coNtribUiÇÕes 1.402.381 1.402.381 176.730     12,60 176.730       12,60 1.225.651
            contribuições sociais 1.402.381 1.402.381 176.730     12,60 176.730       12,60 1.225.651

            contribuições econômicas       
            Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional       

            contribuição para o custeio do serviço de iluminação Pública       
        receita PatriMoNial 671.203 671.203 12.865       1,92 12.865         1,92 658.338

            exploração do Patrimônio imobiliário do estado 15.248 15.248 782       5,13 782         5,13 14.466
            valores Mobiliários 649.335 649.335 10.985       1,69 10.985         1,69 638.351

            delegação de serviços Públicos Mediante concessão, Permissão, autorização ou licença       
            exploração de recursos Naturais 6.621 6.621 1.063     16,06 1.063       16,06 5.558

            exploração do Patrimônio intangível       
            cessão de direitos -  36  36  (36)

            demais receitas Patrimoniais       
        receita agroPecUária 1.122 1.122 11       0,94 11         0,94 1.111

        receita iNdUstrial 17.214 17.214 1.256       7,30 1.256         7,30 15.958
        receita de serviÇos 1.152.892 1.152.892 161.407     14,00 161.407       14,00 991.485

            serviços administrativos e comerciais gerais 88.161 88.161 22.331     25,33 22.331       25,33 65.831
            serviços e atividades referentes à Navegação e ao transporte       

            serviços e atividades referentes à saúde 1.045.901 1.045.901 138.618     13,25 138.618       13,25 907.283
            serviços e atividades financeiras       

            outros serviços 18.829 18.829 458       2,43 458         2,43 18.371
        traNsferêNcias correNtes 9.173.551 9.173.551 2.186.835     23,84 2.186.835       23,84 6.986.716

            transferências da União e de suas entidades 7.787.134 7.787.134 1.895.604     24,34 1.895.604       24,34 5.891.530
            transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades       

            transferências dos Municípios e de suas entidades 1.904 1.904 2.599    136,50 2.599      136,50 (695)
            transferências de instituições Privadas 6.350 6.350 179       2,82 179         2,82 6.171

            transferências de outras instituições Públicas 1.378.163 1.378.163 288.453     20,93 288.453       20,93 1.089.710
            transferências do exterior       

            transferências de Pessoas físicas       
             Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados       

        oUtras receitas correNtes 493.750 493.750 128.743     26,07 128.743       26,07 365.007
            Multas administrativas, contratuais e judiciais 38.094 38.094 320       0,84 320         0,84 37.774
            indenizações, restituições e ressarcimentos 20.340 20.340 4.730     23,25 4.730       23,25 15.610

            bens, direitos e valores incorporados ao Patrimônio Público       
            demais receitas correntes 435.315 435.315 123.693     28,41 123.693       28,41 311.622

    receitas de caPital 1.032.055 1.032.055 79.418       7,70 79.418         7,70 952.637
        oPeraÇÕes de crÉdito 928.404 928.404 76.979       8,29 76.979         8,29 851.425

            operações de crédito - Mercado interno 436.714 436.714 17.798       4,08 17.798         4,08 418.915
            operações de crédito - Mercado externo 491.691 491.691 59.180     12,04 59.180       12,04 432.510

        alieNaÇÃo de beNs 18.998 18.998 1.071       5,64 1.071         5,64 17.927
            alienação de bens Móveis 525 525 171     32,55 171       32,55 354
            alienação de bens imóveis 18.473 18.473 900       4,87 900         4,87 17.573

            alienação de bens intangíveis       
        aMortizaÇÕes de eMPrÉstiMos 10.951 10.951 398       3,63 398         3,63 10.553

        traNsferêNcias de caPital 73.702 73.702 971       1,32 971         1,32 72.731
           transferências da União e de suas entidades 70.587 70.587 971       1,38 971         1,38 69.617

            transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades       
            transferências dos Municípios e de suas entidades       

            transferências de instituições Privadas 3.114 3.114 -  -  3.114
            transferências de outras instituições Públicas       

            transferências do exterior       

            transferências de Pessoas físicas       

            Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados       
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        oUtras receitas de caPital       

            integralização do capital social       
            remuneração das disponibilidades do tesouro       

            resgate de títulos do tesouro       
            demais receitas de capital             

receitas (iNtraorÇaMeNtárias) (ii) 1.462.185 1.462.185 235.813     16,13 235.813       16,13 1.226.372
sUbtotal das receitas (iii) = (i + ii) 31.079.339 31.079.339 5.646.234     18,17 5.646.234       18,17 25.433.105

oPeraÇÕes de crÉdito / refiNaNciaMeNto  (iv)       
    operações de crédito - Mercado interno       

        Mobiliária       
        contratual       

    operações de crédito - Mercado externo       
        Mobiliária       
        contratual       

total das receitas (v) = (iii + iv) 31.079.339 31.079.339 5.646.234     18,17 5.646.234       18,17 25.433.105
dÉficit (vi)²       

total coM dÉficit (vii) = (v + vi) 31.079.339 31.079.339 5.646.234     18,17 5.646.234       18,17 25.433.105
saldo de exercÍcios aNteriores³  1.238.246   540.642   

    recursos arrecadados em exercícios anteriores - rPPs  345.662   345.637  
    superávit financeiro Utilizado para créditos adicionais  892.584   195.005   

foNtE: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 17/Março/2021 e Hora de emissão 15h e 47m.
Notas: 

¹as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como: dedução para o fUNdeb; restituições de receitas; e Perdas apuradas nas aplicações financeiras do rPPs.
²O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres, e, no último bimestre, pela despesa empenhada.
³Refere-se às receitas arrecadadas em exercícios anteriores não utilizadas (superávit financeiro), sendo que este saldo é utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, para custear despesas orçamentárias executadas no exercício 
financeiro corrente.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA

BALANço oRçAMENtÁRio
oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL

JANEiRo A fEvEREiRo 2021 / BiMEstRE JANEiRo - fEvEREiRo
RREo - Anexo 1 (LRf, Art. 52, inciso i, alíneas “a” e “b” do inciso ii e §1º) R$ Milhares

DEsPEsAs
DotAção 
iNiciAL

DotAção AtuA-
LizADA

DEsPEsAs EMPENHADAs
sALDo

DEsPEsAs LiQuiDADAs
sALDo

DEsPEsAs 
PAGAs Até o 

BiMEstRE

iNscRitAs EM REstos 
A PAGAR Não PRocEs-

sADos   No Bimestre Até o 
Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d)  (e)  (f) g=(e - f)   (h) i=(e - h) ( j )  (k)
desPesas (exceto iNtra-orÇaMeNtárias)  (viii)                      29.117.154 30.349.079 4.312.541 4.312.541 26.036.538 4.060.580 4.060.580 26.288.499 3.965.718 -

desPesas correNtes                      25.748.207 26.660.537 3.948.333 3.948.333 22.712.204 3.741.190 3.741.190 22.919.347 3.656.328 -
   Pessoal e eNcargos sociais              14.317.206 14.729.644 2.156.437 2.156.437 12.573.208 2.152.990 2.152.990 12.576.654 2.115.440
   jUros e eNcargos da divida              265.571 265.571 33.742 33.742 231.829 33.742 33.742 231.829 33.742
   oUtras desPesas correNtes               11.165.429 11.665.322 1.758.154 1.758.154 9.907.168 1.554.458 1.554.458 10.110.864 1.507.146

     transferências a Municípios 4.042.932 4.042.932 702.311 702.311 3.340.621 702.311 702.311 3.340.621 689.611
     demais despesas correntes 7.122.498 7.622.391 1.055.844 1.055.844 6.566.547 852.147 852.147 6.770.244 817.535  

 desPesas de caPital                     3.194.281 3.513.875 364.208 364.208 3.149.667 319.389 319.389 3.194.486 309.391 -
   iNvestiMeNtos       2.163.855 2.465.381 217.873 217.873 2.247.508 174.142 174.142 2.291.239 164.144

   iNversÕes fiNaNceiras                   323.093 361.161 47.479 47.479 313.682 46.536 46.536 314.624 46.536
   aMortizaÇÃo da dÍvida                   707.333 687.333 98.856 98.856 588.478 98.710 98.710 588.623 98.710
reserva de coNtiNgêNcia                    174.666 174.666   174.666   174.666  

desPesas (iNtra-orÇaMeNtárias)  (ix) 1.462.185 1.468.506 221.427 221.427 1.247.079 219.768 219.768 1.248.738 127.851 -
sUbtotal das desPesas (x) =  (viii + ix) 30.579.339 31.817.585 4.533.968 4.533.968 27.283.616 4.280.347 4.280.347 27.537.238 4.093.570 -

aMortizaÇÃo da dÍvida / refiNaNciaMeNto (xi)           
   aMortizaÇÃo da dÍvida iNterNa           

        dÍvida Mobiliária           
        oUtras dÍvidas                   

   aMortizaÇÃo da dÍvida exterNa           
        dÍvida Mobiliária           
        oUtras dÍvidas                   

totAL DAs DEsPEsAs (xii) = (x + xi) 30.579.339 31.817.585 4.533.968 4.533.968 27.283.616 4.280.347 4.280.347 27.537.238 4.093.570 -
sUPerávit (xiii) - - - 1.112.265 - - 1.365.886 - - -

total coM sUPerávit (xiv) = (xii + xiii) 30.579.339 31.817.585 4.533.968 5.646.234 - 4.280.347 5.646.234 - 4.093.570 -
reserva do rPPs 500.000 500.000 - - 500.000 -                  -   500.000 - -

REcEitAs iNtRA-oRçAMENtÁRiAs
PREvisão 
iNiciAL

PREvisão 
AtuALizADA

REcEitAs REALizADAs
sALDo A REALizAR

No Bimestre % Até o 
Bimestre %

  (a)  (b)  (b/a)  (c) (c/a)  (a-c)
receitas (iNtra-orÇaMeNtárias) (ii) 1.462.185 1.462.185 235.813                 16,13 235.813                   16,13 1.226.372

receitas correNtes 1.462.185 1.462.185 235.813                 16,13 235.813                   16,13 1.226.372

   receita de coNtribUiÇÕes 1.349.778 1.349.778 210.946                 15,63 210.946                   15,63 1.138.832
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      coNtribUiÇÕes sociais 1.349.778 1.349.778 210.946                 15,63 210.946                   15,63 1.138.832
   receita iNdUstrial 1.908 1.908 507                 26,55 507                   26,55 1.402

   receita de servicos 110.499 110.499 24.240                 21,94 24.240                   21,94 86.259
serviÇos adMiNistrativos e coMerciais gerais 110.499 110.499 24.240                 21,94 24.240                   21,94 86.259

oUtros serviÇos       
   oUtras receitas correNtes   121  121  (121)

MUltas adMiNistrativas, coNtratUais e jUdiciais       
iNdeNizaÇÕes, restitUiÇÕes e ressarciMeNtos - - 121  121  (121)

deMais receitas correNtes       
total 1.462.185 1.462.185 235.813                 16,13 235.813                   16,13 1.226.372

DEsPEsAs iNtRA-oRçAMENtÁRiAs
DotAção 
iNiciAL

DotAção AtuA-
LizADA

DEsPEsAs EMPENHADAs
sALDo

DEsPEsAs LiQuiDADAs
sALDo

DEsPEsAs 
PAGAs Até o 

BiMEstRE

iNscRitAs EM REstos 
A PAGAR Não PRocEs-

sADosNo Bimestre Até o 
Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e)  (f) (g) = (e-f)   (h) (i) = (e-h) (j)  (k)
desPesas (iNtra-orÇaMeNtárias) (ix) 1.462.185 1.468.506 221.427 221.427 1.247.079 219.768 219.768 1.248.738 127.851 -

desPesas correNtes                      1.462.185 1.468.506 221.427 221.427 1.247.079 219.768 219.768 1.248.738 127.851 -
   Pessoal e eNcargos sociais              1.342.755 1.348.837 213.480 213.480 1.135.356 213.411 213.411 1.135.425 121.524  
   oUtras desPesas correNtes               119.430 119.669 7.947 7.947 111.723 6.356 6.356 113.313 6.327  

totAL 1.462.185 1.468.506 221.427 221.427 1.247.079 219.768 219.768 1.248.738 127.851 -
foNtE: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 17/Março/2021 e Hora de emissão 16h e 14m.

Notas:
1-a diferença de r$ 500 milhões entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do regime Próprio de Previdência dos servidores Públicos-rPPs, conforme é demonstrado na linha “reserva do rPPs”. 
2-A diferença de R$ 1,738 bilhão (R$ 500 milhões somado ao total de R$ 1,238 bilhão), verificado entre a dotação atualizada da despesa e a previsão atualizada da receita, refere-se ao montante da reserva orçamentária do RPPS, conforme é demonstrado 
na linha “reserva do rPPs” deste demonstrativo, conjugado com o montante da linha “saldo de exercÍcios aNteriores” informado no demonstrativo das receitas orçamentárias, respectivamente. 

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA

DEMoNstRAtivo DA ExEcução DAs DEsPEsAs PoR fuNção / suBfuNção
oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL

JANEiRo A fEvEREiRo DE 2021 / BiMEstRE JANEiRo - fEvEREiRo
RREo - Anexo 2 (LRf, Art. 52, inciso ii, alínea “c”) R$ Milhares

fuNção/suBfuNção DotAção 
iNiciAL

DotAção AtuA-
LizADA 

DEsPEsAs EMPENHADAs
sALDo

DEsPEsAs LiQuiDADAs
sALDo iNscRitAs EM REstos A 

PAGAR Não PRocEssADos 
No Bimes-

tre

Até o 
Bimestre %  

No Bimes-
tre

Até o 
Bimestre % 

(a)  (b)  (b/total 
b)  (c )=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)

desPesas (exceto iNtra-orÇaMeNtárias) (i) 29.117.154 30.349.079 4.312.541 4.312.541      95,12 26.036.538 4.060.580 4.060.580         94,87 26.288.499  
001 legislativa 902.736 914.163 133.363 133.363        2,94 780.800 123.031 123.031           2,87 791.132  
31   acao legislativa 35.429 35.429 3.822 3.822        0,08 31.607 2.025 2.025           0,05 33.404  
32   coNtrole exterNo 227.472 228.282 30.629 30.629        0,68 197.653 26.835 26.835           0,63 201.447  
121   PlaNejaMeNto e orcaMeNto 850 850 - -           -   850 - -              -   850  
122   adMiNistracao geral 512.137 520.863 87.932 87.932        1,94 432.931 84.571 84.571           1,98 436.292  
126   tecNologia da iNforMacao 10.446 12.446 456 456        0,01 11.989 97 97              -   12.349  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 2.860 2.860 5 5           -   2.855 - -              -   2.860  
131   coMUNicacao social 1.582 1.582 300 300        0,01 1.282 87 87              -   1.495  
302   assisteNcia HosPitalar e aMbUlatorial 12.933 12.933 1.170 1.170        0,03 11.763 1.170 1.170           0,03 11.763  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 97.555 97.555 9.047 9.047        0,20 88.508 8.245 8.245           0,19 89.310  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 489 489 - -           -   489 - -              -   489  
542   coNtrole aMbieNtal 985 874 - -           -   874 - -              -   874  
002 jUdiciaria 1.194.627 1.200.649 161.684 161.684        3,57 1.038.965 158.035 158.035           3,69 1.042.614  
61   acao jUdiciaria 47.930 49.479 3.220 3.220        0,07 46.258 1.810 1.810           0,04 47.669  
122   adMiNistracao geral 976.476 983.253 139.315 139.315        3,07 843.938 138.626 138.626           3,24 844.627  
126   tecNologia da iNforMacao 40.659 43.907 1.702 1.702        0,04 42.205 200 200              -   43.707  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 1.941 1.997 11 11           -   1.986 7 7              -   1.989  
129   adMiNistracao de receitas 1.008 1.116 210 210           -   906 185 185              -   931  
131   coMUNicacao social 1.080 1.080 149 149           -   931 136 136              -   945  
302   assisteNcia HosPitalar e aMbUlatorial 26.926 21.181 1.839 1.839        0,04 19.342 1.839 1.839           0,04 19.342  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 98.607 98.636 15.238 15.238        0,34 83.398 15.232 15.232           0,36 83.404  
003 esseNcial a jUstica 1.252.376 1.307.120 190.478 190.478        4,20 1.116.642 171.416 171.416           4,00 1.135.704  
62   defesa do iNteresse PUblico No Processo jUdic 26.120 26.120 3 3           -   26.117 3 3              -   26.117  
91   defesa da ordeM jUridica 464.103 489.543 87.377 87.377        1,93 402.166 81.073 81.073           1,89 408.470  
92   rePreseNtacao jUdicial e extrajUdicial 11.876 12.987 1.006 1.006        0,02 11.981 1.000 1.000           0,02 11.986  
122   adMiNistracao geral 463.128 492.401 65.772 65.772        1,45 426.630 58.649 58.649           1,37 433.752  
124   coNtrole iNterNo 29 29 18 18           -   11 18 18              -   11  
126   tecNologia da iNforMacao 754 862 238 238        0,01 623 42 42              -   820  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 7.008 7.261 681 681        0,02 6.580 453 453           0,01 6.808  
131   coMUNicacao social 300 300 - -           -   300 - -              -   300  
183   iNforMacao e iNteligeNcia 18 18 2 2           -   16 2 2              -   16  
303   sUPorte Profilatico e teraPeUtico 23 23 - -           -   23 - -              -   23  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 106.767 106.997 15.435 15.435        0,34 91.562 15.435 15.435           0,36 91.562  
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421   cUstodia e reiNtegracao social 171.951 170.180 19.946 19.946        0,44 150.234 14.741 14.741           0,34 155.440  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 300 400 - -           -   400 - -              -   400  
004 adMiNistracao 1.285.864 1.290.421 116.137 116.137        2,56 1.174.284 112.239 112.239           2,62 1.178.182  
32   coNtrole exterNo 200 200 - -           -   200 - -              -   200  
121   PlaNejaMeNto e orcaMeNto 48.404 48.404 1.522 1.522        0,03 46.882 1.491 1.491           0,03 46.913  
122   adMiNistracao geral 1.065.332 1.065.990 103.170 103.170        2,28 962.820 101.756 101.756           2,38 964.234  
123   adMiNistracao fiNaNceira 32.799 32.917 3.582 3.582        0,08 29.335 2.972 2.972           0,07 29.945  
124   coNtrole iNterNo 700 700 20 20           -   680 10 10              -   690  
126   tecNologia da iNforMacao 44.641 47.195 2.454 2.454        0,05 44.742 1.461 1.461           0,03 45.734  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 2.551 2.565 10 10           -   2.555               -   2.565  
131   coMUNicacao social 20 20 - -           -   20 - -              -   20  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 25.740 25.740 3.680 3.680        0,08 22.060 3.680 3.680           0,09 22.060  
363   eNsiNo ProfissioNal 454 454 - -           -   454 - -              -   454  
364   eNsiNo sUPerior 270 270 36 36           -   234 - -              -   270  
422   direitos iNdividUais, coletivos  e difUsos 13.865 13.865 1.272 1.272        0,03  731 731           0,02  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 20.588 21.800 353 353        0,01 21.447 100 100              -   21.700  
608   ProMocao da ProdUcao agroPecUaria 300 301 38 38           -   263 38 38              -   263  
811   desPorto de reNdiMeNto 30.000 30.000 - -           -   30.000 - -              -   30.000  
006 segUraNca PUblica 3.415.408 3.562.959 443.965 443.965        9,79 3.118.995 414.384 414.384           9,68 3.148.575  
122   adMiNistracao geral 2.583.808 2.591.627 349.493 349.493        7,71 2.242.134 341.192 341.192           7,97 2.250.435  
124   coNtrole iNterNo 1.718 1.718 273 273        0,01 1.445 178 178              -   1.539  
125   NorMatizacao e fiscalizacao 211.497 258.347 15.877 15.877        0,35 242.470 12.234 12.234           0,29 246.113  
126   tecNologia da iNforMacao 78.356 80.850 7.643 7.643        0,17 73.207 6.677 6.677           0,16 74.174  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 8.525 8.525 342 342        0,01 8.182 158 158              -   8.366  
131   coMUNicacao social 311 - - -           -   - - -              -   -  
181   PoliciaMeNto 191.748 261.944 20.855 20.855        0,46  11.187 11.187           0,26  
182   defesa civil 25.123 37.407 2.855 2.855        0,06 34.552 402 402           0,01 37.005  
183   iNforMacao e iNteligeNcia 12.981 15.373 3.295 3.295        0,07 12.079 1.599 1.599           0,04 13.774  
244   assisteNcia coMUNitaria 75 75 - -           -   75 - -              -   75  
303   sUPorte Profilatico e teraPeUtico 8.630 14.457 2.629 2.629        0,06 11.828 88 88              -   14.369  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 275.323 275.323 40.418 40.418        0,89 234.905 40.418 40.418           0,94 234.905  
422   direitos iNdividUais, coletivos  e difUsos 7.313 7.313 285 285        0,01 7.028 251 251           0,01 7.062  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 10.000 10.000 - -           -   10.000 - -              -   10.000  
008 assisteNcia social 1.091.788 1.143.598 163.006 163.006        3,60 980.592 161.386 161.386           3,77 982.213  
122   adMiNistracao geral 175.854 178.229 23.385 23.385        0,52 154.844 22.739 22.739           0,53 155.490  
126   tecNologia da iNforMacao 849 1.029 - -           -   1.029 - -              -   1.029  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 1.179 1.179 - -           -   1.179 - -              -   1.179  
131   coMUNicacao social 593 593 - -           -   593 - -              -   593  
241   assisteNcia ao idoso 6.709 6.709 508 508        0,01 6.200 508 508           0,01 6.200  
242   assisteNcia ao Portador de deficeNcia 220 220 - -           -   220 - -              -   220  
243   assisteNcia a criaNca e ao adolesceNte 11.968 12.225 1.305 1.305        0,03 10.920 1.023 1.023           0,02 11.202  
244   assisteNcia coMUNitaria 41.722 61.922 2.990 2.990        0,07 58.932 2.766 2.766           0,06 59.157  
302   assisteNcia HosPitalar e aMbUlatorial 810.988 822.085 129.285 129.285        2,85 692.799 129.040 129.040           3,01 693.045  
303   sUPorte Profilatico e teraPeUtico 2.867 20.567 992 992        0,02 19.575 774 774           0,02 19.793  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 31.122 31.122 4.537 4.537        0,10 26.585 4.532 4.532           0,11 26.590  
422   direitos iNdividUais, coletivos  e difUsos 6.713 6.713 3 3           -   6.710 3 3              -   6.710  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 1.005 1.005 - -           -   1.005 - -              -   1.005  
009 PrevideNcia social 4.000.314 4.345.976 683.877 683.877      15,08 3.662.100 678.708 678.708         15,86 3.667.269  
32   coNtrole exterNo 210 60 - -           -   60 - -              -   60  
122   adMiNistracao geral 55.289 53.949 5.668 5.668        0,13 48.281 3.498 3.498           0,08 50.450  
123   adMiNistracao fiNaNceira 510 2.700 990 990        0,02 1.710 576 576           0,01 2.124  
126   tecNologia da iNforMacao 10.000 10.000 3.051 3.051        0,07 6.949 1.477 1.477           0,03 8.523  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 1.150 650 25 25           -   625 - -              -   650  
131   coMUNicacao social 100 100 - -           -   100 - -              -   100  
272   PrevideNcia do regiMe estatUtario 3.923.405 4.268.868 672.243 672.243      14,83 3.596.625 672.241 672.241         15,71 3.596.627  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 2.200 2.200 300 300        0,01 1.900 300 300           0,01 1.900  
422   direitos iNdividUais, coletivos  e difUsos 200 200 - -           -   200 - -              -   200  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 7.250 7.250 1.600 1.600        0,04 5.650 616 616           0,01 6.634  
010 saUde 3.376.874 3.497.210 535.459 535.459      11,81 2.961.750 421.590 421.590           9,85 3.075.620  
121   PlaNejaMeNto e orcaMeNto 911 911 43 43           -   867 41 41              -   870  
122   adMiNistracao geral 1.257.736 1.267.364 181.976 181.976        4,01 1.085.388 175.469 175.469           4,10 1.091.895  
126   tecNologia da iNforMacao 9.745 11.848 542 542        0,01 11.306 131 131              -   11.717  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 8.145 8.556 743 743        0,02 7.813 572 572           0,01 7.984  
131   coMUNicacao social 172 172 - -           -   172 - -              -   172  
244   assisteNcia coMUNitaria 515 515 5 5           -   510 2 2              -   513  
301   ateNcao basica 51.015 54.792 10.983 10.983        0,24 43.809 7.613 7.613           0,18 47.179  

302   assisteNcia HosPitalar e aMbUlatorial 1.887.593 1.987.826 322.063 322.063        7,10 1.665.763 219.300 219.300           5,12 1.768.526  

305   vigilaNcia ePdeMiologica 38.154 42.292 1.773 1.773        0,04 40.519 1.134 1.134           0,03 41.158  

331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 120.243 120.288 17.321 17.321        0,38 102.967 17.321 17.321           0,40 102.967  
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422   direitos iNdividUais, coletivos  e difUsos 1.715 1.715 4 4           -   1.711 2 2              -   1.713  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 300 300 - -           -   300 - -              -   300  
665   NorMalizacao e qUalidade 630 630 4 4           -   626 4 4              -   626  
011 trabalHo 18.032 19.095 1.400 1.400        0,03 17.694 397 397           0,01 18.698  
122   adMiNistracao geral 2.268 2.268 281 281        0,01 1.987 237 237           0,01 2.031  
126   tecNologia da iNforMacao 10 10 - -           -   10 - -              -   10  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 20 20 - -           -   20 - -              -   20  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 227 227 38 38           -   189 38 38              -   189  
333   eMPregabilidade 1.890 1.890 19 19           -   1.871 2 2              -   1.888  
334   foMeNto ao trabalHo 13.617 14.680 1.063 1.063        0,02 13.617 120 120              -   14.560  
012 edUcacao 3.691.612 3.911.052 549.556 549.556      12,12 3.361.497 526.229 526.229         12,29 3.384.823  
122   adMiNistracao geral 1.098.960 1.144.404 136.577 136.577        3,01 1.007.826 130.791 130.791           3,06 1.013.613  
126   tecNologia da iNforMacao 35.296 37.296 743 743        0,02 36.553 312 312           0,01 36.985  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 241 241 - -           -   241 - -              -   241  
131   coMUNicacao social 80 80            -   80               -   80  
306   aliMeNtacao e NUtricao 31.665 62.561 26 26           -   62.535 14 14              -   62.547  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 268.936 285.526 42.838 42.838        0,94 242.688 42.838 42.838           1,00 242.688  
361   eNsiNo fUNdaMeNtal 863.833 863.833 149.212 149.212        3,29 714.622 142.578 142.578           3,33 721.255  
362   eNsiNo Medio 1.119.310 1.214.576 199.235 199.235        4,39 1.015.341 189.647 189.647           4,43 1.024.929  
363   eNsiNo ProfissioNal 42.172 66.336 588 588        0,01 65.748 588 588           0,01 65.748  
364   eNsiNo sUPerior 51.003 55.567 3.091 3.091        0,07 52.476 2.340 2.340           0,05 53.226  
365   edUcacao iNfaNtil 60 60 - -           -   60 - -              -   60  
366   edUcacao de joveNs e adUltos 110.453 110.640 17.061 17.061        0,38 93.580 17.061 17.061           0,40 93.580  
367   edUcacao esPecial 120 120 - -           -   120 - -              -   120  
368   edUcacao basica 10.011 10.011 12 12           -   9.999 - -              -   10.011  
571   deseNvolviMeNto cieNtifico 1.683 2.013 56 56           -   1.957 48 48              -   1.966  
785   traNsPortes esPeciais 56.588 56.588 89 89           -   56.499 - -              -   56.588  
812   desPorto coMUNitario 1.200 1.200 26 26           -   1.174 12 12              -   1.188  
013 cUltUra 110.069 121.171 15.584 15.584        0,34 105.587 11.698 11.698           0,27 109.474  
122   adMiNistracao geral 63.969 68.627 8.715 8.715        0,19 59.912 6.823 6.823           0,16 61.804  
126   tecNologia da iNforMacao 350 1.045 164 164           -   881 90 90              -   955  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 27 27 9 9           -   18 3 3              -   24  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 6.628 6.628 1.065 1.065        0,02 5.563 1.065 1.065           0,02 5.563  
361   eNsiNo fUNdaMeNtal 970 970 142 142           -   828 63 63              -   907  
362   eNsiNo Medio 2.055 2.055 109 109           -   1.946 79 79              -   1.976  
363   eNsiNo ProfissioNal 1.719 1.719 159 159           -   1.560 159 159              -   1.560  
364   eNsiNo sUPerior 465 465 28 28           -   437 9 9              -   456  
391   PatriMoNio Historico, artistico e arqUeologic 12.402 12.402 2.313 2.313        0,05 10.089 608 608           0,01 11.794  
392   difUsao cUltUral 21.363 27.112 2.880 2.880        0,06 24.231 2.799 2.799           0,07 24.313  
571   deseNvolviMeNto cieNtifico 120 120 - -           -   120 - -              -   120  
014 direitos da cidadaNia 53.835 62.149 5.140 5.140        0,11 57.009 4.143 4.143           0,10 58.006  
122   adMiNistracao geral 28.801 36.090 3.929 3.929        0,09 32.160 3.395 3.395           0,08 32.695  
126   tecNologia da iNforMacao 250 380 5 5           -   375               -   380  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 71 71 - -           -   71 - -              -   71  
131   coMUNicacao social 37 37 - -           -   37 - -              -   37  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 4.011 4.296 599 599        0,01 3.697 599 599           0,01 3.697  
422   direitos iNdividUais, coletivos  e difUsos 20.036 20.646 606 606        0,01 20.039 149 149              -   20.497  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 630 630 - -           -   630 - -              -   630  
015 UrbaNisMo 199.648 244.774 88.680 88.680        1,96 156.094 81.986 81.986           1,92 162.788  
121   PlaNejaMeNto e orcaMeNto 2.180 2.180 - -           -   2.180 - -              -   2.180  
122   adMiNistracao geral 12.916 13.166 1.934 1.934        0,04 11.232 1.786 1.786           0,04 11.380  
126   tecNologia da iNforMacao 5 5 - -           -   5 - -              -   5  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 3 3 - -           -   3 - -              -   3  
131   coMUNicacao social 80 - -           -    - -              -    
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 1.484 1.484 223 223           -   1.261 223 223           0,01 1.261  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 174.962 219.918 84.629 84.629        1,87 135.289 78.083 78.083           1,82 141.835  
482   Habitacao UrbaNa 5.002 5.002 1.714 1.714        0,04 3.288 1.714 1.714           0,04 3.288  
695   tUrisMo 3.016 3.016 180 180           -   2.837 180 180              -   2.837  
016 Habitacao 63.472 63.472 7.649 7.649        0,17 55.823 7.337 7.337           0,17 56.135  
122   adMiNistracao geral 33.028 33.028 4.612 4.612        0,10 28.416 4.376 4.376           0,10 28.652  
126   tecNologia da iNforMacao 666 666 84 84           -   582 40 40              -   626  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 10 10 - -           -   10 - -              -   10  
131   coMUNicacao social 143 143 6 6           -   137 - -              -   143  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 2.967 2.967 508 508        0,01 2.459 508 508           0,01 2.459  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 15 15 - -           -   15 - -              -   15  
482   Habitacao UrbaNa 26.643 26.643 2.438 2.438        0,05 24.204 2.412 2.412           0,06 24.230  

017 saNeaMeNto 89.113 89.136 13.444 13.444        0,30 75.691 10.555 10.555           0,25 78.581  

512 saNeaMeNto basico UrbaNo 89.113 89.136 13.444 13.444        0,30 75.691 10.555 10.555           0,25 78.581  

018 gestao aMbieNtal 136.223 189.870 20.501 20.501        0,45 169.369 14.019 14.019           0,33 175.851  
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122   adMiNistracao geral 66.684 98.943 12.221 12.221        0,27 86.723 10.294 10.294           0,24 88.649  
126   tecNologia da iNforMacao 5.650 7.650 91 91           -   7.559 - -              -   7.650  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 773 853 10 10           -   843 - -              -   853  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 9.460 12.010 1.462 1.462        0,03 10.549 1.462 1.462           0,03 10.549  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 10.728 10.728 90 90           -   10.638 - -              -   10.728  
541   Preservacao e coNservacao aMbieNtal 12.088 21.069 2.244 2.244        0,05 18.826 161 161              -   20.908  
542   coNtrole aMbieNtal 28.075 32.540 768 768        0,02 31.772 768 768           0,02 31.772  
543   recUPeracao de areas degradadas 499 845 67 67           -   777 - -              -   845  
544   recUrsos Hidricos 2.265 5.231 3.548 3.548        0,08 1.683 1.334 1.334           0,03 3.897  
019 cieNcia e tecNologia 66.182 93.885 3.204 3.204        0,07 90.680 3.093 3.093           0,07 90.791  
122   adMiNistracao geral 20.354 20.354 2.192 2.192        0,05 18.163 2.117 2.117           0,05 18.238  
126   tecNologia da iNforMacao 1.494 1.494 - -           -   1.494 - -              -   1.494  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 90 90 18 18           -   72 18 18              -   72  
131   coMUNicacao social 10 10 1 1           -   9 1 1              -   9  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 1.850 1.850 273 273        0,01 1.577 273 273           0,01 1.577  
363   eNsiNo ProfissioNal 3.708 8.128 68 68           -   8.060 67 67              -   8.061  
364   eNsiNo sUPerior 8.440 15.102 70 70           -   15.032 48 48              -   15.054  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 815 815 - -           -   815 - -              -   815  
571   deseNvolviMeNto cieNtifico 25.580 41.392 582 582        0,01 40.810 569 569           0,01 40.822  
573   difUsao do coNHeciMeNto cieNtifico e tecNolog 1.340 2.149 - -           -   2.149 - -              -   2.149  
722   telecoMUNicacoes 2.500 2.500 - -           -   2.500 - -              -   2.500  
020 agricUltUra 242.185 272.978 35.060 35.060        0,77 237.918 29.982 29.982           0,70 242.997  
122   adMiNistracao geral 195.147 208.615 27.157 27.157        0,60 181.458 25.831 25.831           0,60 182.784  
126   tecNologia da iNforMacao 197 5.891 2.558 2.558        0,06 3.333 406 406           0,01 5.485  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 158 458 1 1           -   457 1 1              -   457  
131   coMUNicacao social 520 520 100 100           -   420 - -              -   520  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 18.917 19.041 2.819 2.819        0,06 16.222 2.819 2.819           0,07 16.222  
334   foMeNto ao trabalHo 160 160 - -           -   160 - -              -   160  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 214 1.033 36 36           -   997 3 3              -   1.030  
606   exteNsao rUral 5.409 5.659 336 336        0,01 5.323 332 332           0,01 5.326  
608   ProMocao da ProdUcao agroPecUaria 13.524 20.062 1.226 1.226        0,03 18.836 56 56              -   20.005  
609   defesa agroPecUaria 7.940 11.540 829 829        0,02 10.711 533 533           0,01 11.006  
021 orgaNizacao agraria 44.419 83.190 3.417 3.417        0,08 79.773 3.137 3.137           0,07 80.054  
122   adMiNistracao geral 25.491 32.331 2.741 2.741        0,06 29.589 2.635 2.635           0,06 29.696  
126   tecNologia da iNforMacao 5.161 6.694 103 103           -   6.591 94 94              -   6.600  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 35 35 - -           -   35 - -              -   35  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 1.550 2.800 338 338        0,01 2.462 338 338           0,01 2.462  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 2.500 2.500 - -           -   2.500 - -              -   2.500  
631   reforMa agraria 9.681 38.831 235 235        0,01 38.595 70 70              -   38.761  
022 iNdUstria 48.223 48.441 3.315 3.315        0,07 45.126 2.927 2.927           0,07 45.515  
122   adMiNistracao geral 26.390 26.390 2.850 2.850        0,06 23.540 2.462 2.462           0,06 23.928  
126   tecNologia da iNforMacao 3.253 3.253 65 65           -   3.188 65 65              -   3.188  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 94 94            -   93 - -              -   94  
130   adMiNistracao de coNcessoes 30 30 - -           -   30 - -              -   30  
131   coMUNicacao social 3.309 3.309 - -           -   3.309 - -              -   3.309  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 3.123 3.123 395 395        0,01 2.727 395 395           0,01 2.727  
334   foMeNto ao trabalHo 47 47 1 1           -   46 1 1              -   46  
661   ProMocao iNdUstrial 11.614 11.833 3 3           -   11.830 3 3              -   11.830  
663   MiNeracao 210 210 - -           -   210 - -              -   210  
691   ProMocao coMercial 154 154            -   154 - -              -   154  
023 coMercio e servicos 199.580 202.503 21.693 21.693        0,48 180.810 18.943 18.943           0,44 183.560  
121   PlaNejaMeNto e orcaMeNto 263 263 - -           -   263 - -              -   263  
122   adMiNistracao geral 95.263 95.942 13.376 13.376        0,30 82.566 12.870 12.870           0,30 83.072  
126   tecNologia da iNforMacao 20.823 21.223 1.359 1.359        0,03 19.865 751 751           0,02 20.472  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 427 427 12 12           -   414 - -              -   427  
131   coMUNicacao social 140 140 - -           -   140 - -              -   140  
244   assisteNcia coMUNitaria 430 430 30 30           -   400 - -              -   430  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 12.071 12.071 1.288 1.288        0,03 10.783 1.276 1.276           0,03 10.796  
363   eNsiNo ProfissioNal 202 202 - -           -   202 - -              -   202  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 123 123 - -           -   123 - -              -   123  
542   coNtrole aMbieNtal 305 305 - -           -   305 - -              -   305  
605   abasteciMeNto 815 815 - -           -   815 - -              -   815  
691   ProMocao coMercial 7.423 7.752 801 801        0,02 6.951 713 713           0,02 7.040  
695   tUrisMo 42.206 42.493 3.293 3.293        0,07 39.200 3.253 3.253           0,08 39.240  
722   telecoMUNicacoes 19.088 20.317 1.534 1.534        0,03 18.783 80 80              -   20.237  
024 coMUNicacoes 91.795 91.890 15.706 15.706        0,35 76.184 13.321 13.321           0,31 78.569  

122   adMiNistracao geral 26.197 26.292 3.161 3.161        0,07 23.132 2.770 2.770           0,06 23.523  

126   tecNologia da iNforMacao 1.803 1.803 250 250        0,01 1.553 134 134              -   1.669  

128   forMacao de recUrsos HUMaNos 95 95 34 34           -   61 - -              -   95  
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131   coMUNicacao social 51.740 51.740 9.687 9.687        0,21 42.052 9.687 9.687           0,23 42.052  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 2.906 2.906 442 442        0,01 2.464 442 442           0,01 2.464  
392   difUsao cUltUral 998 998 25 25           -   972 18 18              -   980  
722   telecoMUNicacoes 2.896 2.896 256 256        0,01 2.639 194 194              -   2.701  
813   lazer 5.160 5.160 1.850 1.850        0,04 3.310 76 76              -   5.085  
025 eNergia 523 523 3 3           -   520 3 3              -   520  
125   NorMatizacao e fiscalizacao  - -           -    - -              -    
752   eNergia eletrica 523 523 3 3           -   520 3 3              -   520  
026 traNsPorte 1.009.652 1.063.948 81.051 81.051        1,79 982.897 73.336 73.336           1,71 990.612  
122   adMiNistracao geral 41.324 40.720 4.727 4.727        0,10 35.993 4.642 4.642           0,11 36.078  
126   tecNologia da iNforMacao 3 3 - -           -   3 - -              -   3  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 25 25 - -           -    - -              -    
131   coMUNicacao social 6.000 6.000 - -           -   6.000 - -              -   6.000  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 4.722 4.722 648 648        0,01 4.075 648 648           0,02 4.075  
451   iNfraestrUtUra UrbaNa 245.838 245.838 1.148 1.148        0,03 244.689 1.148 1.148           0,03 244.689  
453   traNsPortes coletivos UrbaNos 5.000 5.000 - -           -   5.000 - -              -   5.000  
781   traNsPorte aereo 8.809 8.809 - -           -   8.809 - -              -   8.809  
782   traNsPorte rodoviario 664.563 693.805 63.048 63.048        1,39 630.757 55.519 55.519           1,30 638.286  
784   traNsPorte Hidroviario 33.368 59.028 11.480 11.480        0,25 47.548 11.379 11.379           0,27 47.648  
027 desPorto e lazer 22.942 25.976 2.156 2.156        0,05 23.821 2.083 2.083           0,05 23.893  
122   adMiNistracao geral 6.906 6.906 1.213 1.213        0,03 5.692 1.182 1.182           0,03 5.724  
126   tecNologia da iNforMacao 50 50 - -           -   50 - -              -   50  
128   forMacao de recUrsos HUMaNos 60 60 - -           -   60 - -              -   60  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 789 789 124 124           -   665 124 124              -   665  
811   desPorto de reNdiMeNto 5.740 6.775 629 629        0,01 6.146 629 629           0,01 6.146  
812   desPorto coMUNitario 8.747 10.747 189 189           -   10.558 149 149              -   10.599  
813   lazer 650 650 - -           -   650 - -              -   650  
028 eNcargos esPeciais 6.334.995 6.328.261 1.017.013 1.017.013      22,43 5.311.248 1.016.602 1.016.602         23,75 5.311.659  
331   Protecao e beNeficios ao trabalHador 343.000 343.000 57.196 57.196        1,26 285.804 57.196 57.196           1,34 285.804  
841   refiNaNciaMeNto da divida iNterNa 283.360 283.360 9.858 9.858        0,22 273.502 9.858 9.858           0,23 273.502  
843   servico da divida iNterNa 479.952 459.952 58.670 58.670        1,29 401.282 58.670 58.670           1,37 401.282  
844   servico da divida exterNa 181.454 181.454 59.885 59.885        1,32 121.570 59.885 59.885           1,40 121.570  
845   traNsfereNcias 4.349.511 4.374.016 748.727 748.727      16,51 3.625.289 748.727 748.727         17,49 3.625.289  
846   oUtros eNcargos esPeciais 697.718 686.478 82.677 82.677        1,82 603.802 82.266 82.266           1,92 604.212  
099 reserva de coNtiNgeNcia¹ 174.666 174.666 - -           -   174.666 - -              -   174.666  
999   reserva de coNtiNgeNcia 174.666 174.666 - -           -   174.666 - -              -   174.666  

DEsPEsAs (iNtRAoRçAMENtÁRiAs) (ii) 1.462.185 1.468.506 221.427 221.427        4,88 1.247.079 219.768 219.768           5,13 1.248.738  
total (iii) = (i + ii) 30.579.339 31.817.585 4.533.968 4.533.968    100,00 27.283.616 4.280.347 4.280.347        100,00 27.537.238  

  
desPesas (iNtraorÇaMeNtárias) 1.462.185 1.468.506 221.427 221.427        4,88 1.247.079 219.768 219.768           5,13 1.248.738  

001 legislativa 94.547 94.962 15.485 15.485        0,34 79.476 15.291 15.291           0,36 79.671  
32   coNtrole exterNo 29.837 29.837 3.871 3.871        0,09 25.966 3.765 3.765           0,09 26.072  
122   adMiNistracao geral 64.710 65.125 11.614 11.614        0,26 53.510 11.526 11.526           0,27 53.599  
002 jUdiciaria 157.722 157.821 25.618 25.618        0,57 132.203 25.618 25.618           0,60 132.203  
122   adMiNistracao geral 157.722 157.821 25.618 25.618        0,57 132.203 25.618 25.618           0,60 132.203  
003 esseNcial a jUstica 103.614 103.626 15.489 15.489        0,34 88.137 15.405 15.405           0,36 88.221  
91   defesa da ordeM jUridica 86.070 86.170 13.237 13.237        0,29 72.932 13.237 13.237           0,31 72.932  
92   rePreseNtacao jUdicial e extrajUdicial 960 960 - -           -   960 - -              -   960  
122   adMiNistracao geral 14.861 14.881 2.137 2.137        0,05 12.744 2.137 2.137           0,05 12.744  
126   tecNologia da iNforMacao 1.053 944 66 66           -   878 31 31              -   914  
131   coMUNicacao social 671 671 49 49           -   623 - -              -   671  
004 adMiNistracao 367.331 367.374 67.485 67.485        1,49 299.889 67.291 67.291           1,57 300.083  
122   adMiNistracao geral 362.795 362.795 67.070 67.070        1,48 295.725 67.070 67.070           1,57 295.725  
123   adMiNistracao fiNaNceira 10 10 1 1           -   9 1 1              -   9  
126   tecNologia da iNforMacao 3.576 3.614 277 277        0,01 3.338 93 93              -   3.522  
131   coMUNicacao social 894 899 136 136           -   762 127 127              -   772  
422   direitos iNdividUais, coletivos  e difUsos 55 55 - -           -   55 - -              -   55  
006 segUraNca PUblica 21.939 22.253 1.507 1.507        0,03 20.746 1.348 1.348           0,03 20.905  
122   adMiNistracao geral 15.000 15.000 1.173 1.173        0,03 13.827 1.173 1.173           0,03 13.827  
126   tecNologia da iNforMacao 6.138 6.138 206 206           -   5.932 126 126              -   6.012  
131   coMUNicacao social 802 1.115 127 127           -   988 48 48              -   1.067  
008 assisteNcia social 6.540 6.540 219 219           -   6.321 213 213              -   6.327  
122   adMiNistracao geral 3.356 3.356 177 177           -   3.179 177 177              -   3.179  
126   tecNologia da iNforMacao 2.842 2.842 30 30           -   2.812 30 30              -   2.812  
131   coMUNicacao social 341 341 12 12           -   329 6 6              -   335  
009 PrevidêNcia social 83.400 83.400 5.593 5.593        0,12 77.807 5.514 5.514           0,13 77.886  
122   adMiNistracao geral 2.350 2.350 142 142           -   2.208 142 142              -   2.208  

126   tecNologia da iNforMacao 800 800 109 109  691 51 51    

131   coMUNicacao social 250 250 50 50           -   200 28 28              -   222  



20  diário oficial Nº 34.537 Terça-feira, 30 DE MARÇO DE 2021

272   PrevideNcia do regiMe estatUtario 80.000 80.000 5.292 5.292        0,12 74.708 5.292 5.292           0,12 74.708  
010 saUde 90.682 90.628 13.859 13.859        0,31 76.769 13.700 13.700           0,32 76.929  
122   adMiNistracao geral 85.024 84.935 13.539 13.539        0,30 71.396 13.539 13.539           0,32 71.396  
126   tecNologia da iNforMacao 3.892 3.892 168 168  3.725 71 71    
131   coMUNicacao social 1.766 1.770 123 123           -   1.647 61 61              -   1.709  
302   assisteNcia HosPitalar e aMbUlatorial - 30 29 29           -   1 29 29              -   1  
011 trabalHo 80 80 11 11           -   69 - -              -   80  
126   tecNologia da iNforMacao 60 60 10 10           -   50               -   60  
131   coMUNicacao social 20 20 1 1           -   19               -   20  
012 edUcacao 523.035 523.053 74.860 74.860        1,65 448.193 74.473 74.473           1,74 448.580  
122   adMiNistracao geral 183.794 183.794 26.203 26.203        0,58 157.591 26.203 26.203           0,61 157.591  
126   tecNologia da iNforMacao 1.130 1.130 49 49           -   1.082 - -              -   1.130  
131   coMUNicacao social 435 435 39 39           -   396 29 29              -   406  
361   eNsiNo fUNdaMeNtal 142.807 142.807 20.717 20.717        0,46 122.090 20.533 20.533           0,48 122.274  
362   eNsiNo Medio 174.059 174.059 24.836 24.836        0,55 149.223 24.692 24.692           0,58 149.367  
366   edUcacao de joveNs e adUltos 20.810 20.828 3.016 3.016        0,07 17.812 3.016 3.016           0,07 17.812  
013 cUltUra 1.016 666 68 68           -   598 26 26              -   640  
126   tecNologia da iNforMacao 802 452 56 56           -   396 26 26              -   425  
131   coMUNicacao social 166 166 5 5           -   161 - -              -   166  
364   eNsiNo sUPerior 48 48 8 8           -   40 - -              -   48  
014 direitos da cidadaNia 754 837 128 128           -   709 45 45              -   792  
122   adMiNistracao geral 207 207 32 32           -   175 32 32              -   175  
126   tecNologia da iNforMacao 493 561 91 91           -   470 13 13              -   548  
131   coMUNicacao social 55 69 5 5           -   64 - -              -   69  
015 UrbaNisMo 445 525 26 26           -   499 26 26              -   499  
126   tecNologia da iNforMacao 445 445 19 19           -   426 19 19              -   426  
131   coMUNicacao social - 80 7 7           -   73 7 7              -   73  
016 Habitacao 294 294 33 33           -   261 20 20              -   274  
122   adMiNistracao geral 96 96 8 8           -   88 8 8              -   88  
126   tecNologia da iNforMacao 180 180 25 25           -   155 12 12              -   168  
131   coMUNicacao social 18 18 - -           -   18 - -              -   18  
018 gestao aMbieNtal 1.012 1.162 106 106           -   1.056 8 8              -   1.154  
126   tecNologia da iNforMacao 755 855 75 75           -   780 - -              -   855  
131   coMUNicacao social 257 307 31 31           -   276 8 8              -   299  
019 cieNcia e tecNologia 510 510 55 55           -   455 36 36              -   474  
126   tecNologia da iNforMacao 380 380 40 40           -   340 25 25              -   355  
131   coMUNicacao social 130 130 16 16           -   115 11 11              -   120  
020 agricUltUra 2.471 1.671 84 84           -   1.587 6 6              -   1.665  
122   adMiNistracao geral 40 40 6 6           -   34 6 6              -   34  
126   tecNologia da iNforMacao 2.177 1.377 66 66           -   1.311 - -              -   1.377  
131   coMUNicacao social 254 254 12 12           -   242 - -              -   254  
021 orgaNizacao agraria 281 571 11 11           -   560 - -              -   571  
126   tecNologia da iNforMacao 234 460 - -           -   460               -   460  
131   coMUNicacao social 47 111 11 11           -   100               -   111  
022 iNdUstria 1.464 1.464 120 120           -   1.345 109 109              -   1.355  
122   adMiNistracao geral 733 733 80 80           -   653 80 80              -   653  
126   tecNologia da iNforMacao 657 657 36 36           -   620 27 27              -   630  
131   coMUNicacao social 75 75 3 3           -   72 2 2              -   73  
023 coMercio e servicos 2.245 2.345 225 225           -   2.121 206 206              -   2.139  
122   adMiNistracao geral 1.134 1.134 177 177           -   957 177 177              -   957  
126   tecNologia da iNforMacao 645 745 33 33           -   712 16 16              -   730  
131   coMUNicacao social 166 166 15 15           -   151 14 14              -   153  
422   direitos iNdividUais, coletivos  e difUsos 300 300 - -           -   300 - -              -   300  
024 coMUNicacoes 231 231 17 17           -   214 15 15              -   217  
126   tecNologia da iNforMacao 156 156 12 12           -   144 12 12              -   144  
131   coMUNicacao social 75 75 5 5           -   70 3 3              -   72  

026 traNsPorte 708 708 25 25           -   683 14 14              -   694  

122   adMiNistracao geral 114 114 - -           -   114 - -              -   114  

126   tecNologia da iNforMacao 497 497 22 22  476 14 14    

131   coMUNicacao social 97 97 3 3           -   93 1 1              -   96  

027 desPorto e lazer 111 111 10 10           -   101 10 10              -   101  

126   tecNologia da iNforMacao 96 96 8 8           -   88 8 8              -   88  

131   coMUNicacao social 15 15 2 2           -   13 2 2              -   13  

028 eNcargos esPeciais 1.750 7.674 393 393        0,01 7.280 393 393           0,01 7.280  

846   oUtros eNcargos esPeciais 1.750 7.674 393 393        0,01 7.280 393 393           0,01 7.280  

foNtE: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 24/Mar/2021 e Hora de emissão 11h e 31m.
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GovERNo Do EstADo Do PARÁ 
 RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA 

 DEMoNstRAtivo DA REcEitA coRRENtE LíQuiDA 
 oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL 

 MARço/2020 A fEvEREiRo/2021 
 RREo - Anexo 3 (LRf, Art. 53, inciso i)   R$ Milhares 

 EsPEcificAção 
EvoLução DA REcEitA REALizADA Nos úLtiMos 12 MEsEs  totAL 

(úLtiMos 
12 MEsEs) 

 PREvisão 
AtuALizADA 

2021 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21

 receitas correNtes (i) 2.176.108 2.168.998 2.468.439 2.674.792 3.054.541 3.014.157 2.978.328 2.764.088 3.001.692 2.743.604 3.108.374 2.912.485 33.065.605 32.165.456
   impostos, taxas e contribuições de Melhoria 1.232.381 1.188.569 1.097.135 1.261.955 1.513.753 1.577.501 1.651.726 1.621.583 1.775.728 1.608.782 1.609.205 1.436.202 17.574.520 17.900.897

      icMs 957.880 974.160 830.001 958.004 1.189.051 1.272.934 1.344.961 1.333.830 1.416.259 1.326.190 1.344.370 1.165.126 14.112.765 14.320.961
      iPva 56.645 37.321 50.318 82.378 84.642 72.701 71.105 57.325 51.066 36.657 46.021 53.055 699.233 720.595
      itcd 1.978 1.527 1.982 1.831 2.495 3.922 3.854 3.799 3.320 5.426 3.514 3.285 36.934 38.535
      irrf 113.275 97.872 135.829 110.745 116.541 109.386 113.138 111.095 192.777 142.737 114.249 111.331 1.468.975 1.506.227

      outros impostos, taxas e contribuições de Melhoria 102.602 77.689 79.006 108.997 121.024 118.558 118.669 115.535 112.306 97.772 101.052 103.405 1.256.613 1.314.580
 contribuições 62.653 84.506 86.363 84.333 84.020 85.000 84.770 84.766 159.250 91.241 89.415 87.314 1.083.631 1.402.381

 receita Patrimonial 49.521 96.754 224.207 109.877 111.154 10.750 7.488 42.588 107.984 (285.509) 6.531 6.334 487.679 671.203
          rendimentos de aplicação financeira 47.466 96.164 108.773 108.931 109.685 9.330 5.959 6.497 104.739 (308.701) 5.749 5.236 299.828 522.981

          outras receitas Patrimoniais 2.055 590 115.435 946 1.468 1.420 1.529 36.091 3.245 23.193 782 1.099 187.851 148.222
 receita agropecuária 7  3         10 20 1.122

 receita industrial 1.095 889 413 864 1.169 420 573 408 616 588 681 575 8.289 17.214
 receita serviços 72.187 70.179 100.697 45.921 100.382 44.478 72.859 104.537 75.298 80.320 81.505 79.902 928.265 1.152.892

 transferências correntes 750.824 723.725 824.897 1.147.835 1.243.981 1.287.164 1.111.088 893.359 878.000 1.219.503 1.196.402 1.298.039 12.574.816 10.525.998
      cota-Parte do fPe 440.463 431.839 451.281 367.152 376.896 402.116 323.881 436.420 579.672 608.014 629.976 836.476 5.884.184 6.175.607

      transferências da l.c. 87/1996             - 300.000
      transferências da l.c.61/1989 24.346 21.849 21.785 19.591 23.534 27.217 31.970 36.588 40.107 42.182 52.493 42.939 384.602 382.166

      transferências do fUNdeb 168.873 94.745 177.613 175.702 185.736 198.542 194.864 209.240 152.519 159.151 362.166 246.589 2.325.740 2.609.209
      outras transferências correntes 117.142 175.292 174.218 585.390 657.815 659.288 560.373 211.111 105.702 410.156 151.768 172.034 3.980.289 1.059.016

 outras receitas correntes 7.441 4.377 134.724 24.007 84 8.842 49.823 16.847 4.818 28.679 124.635 4.108 408.385 493.750
 dedUÇÕes (ii) 586.291 593.955 544.944 596.323 695.344 726.261 743.045 753.752 889.773 784.992 798.698 766.578 8.479.957 9.007.793

 transf constitucionais e legais 274.704 270.258 236.558 285.555 347.338 359.544 380.498 374.837 389.148 360.340 373.511 328.800 3.981.092 4.042.932
 contrib. do servidor para o Plano de Previdência² 60.721 83.972 84.685 82.524 81.749 82.867 82.651 82.769 157.341 89.112 87.396 85.399 1.061.185 1.382.362

 compensação financ.entre regimes Previd. 128 256 128 127 127 126 90 126   - 314 1.423 2.143
 dedução de rec p/ form do fUNdeb 250.738 239.469 223.572 228.117 266.129 283.724 279.806 296.020 343.284 335.540 337.791 352.066 3.436.257 3.580.357

 receita correNte lÍqUida (iii)=(i-ii) 1.589.817 1.575.042 1.923.495 2.078.469 2.359.198 2.287.895 2.235.282 2.010.335 2.111.919 1.958.611 2.309.677 2.145.906 24.585.647 23.157.663
( - ) transferências obrigatórias da União relativas às 
emendas individuais (art. 166-a, § 1º, da cf) (iv)¹     16.800 4.200 750      40   21.790  

receita correNte lÍqUida ajUstada Para cálcUlo 
dos liMites de eNdividaMeNto (v) = (iii - iv) 1.589.817 1.558.242 1.919.295 2.077.719 2.359.198 2.287.895 2.235.282 2.010.335 2.111.919 1.958.571 2.309.677 2.145.906 24.563.857 23.157.663

( - ) transferências obrigatórias da União relativas às 
emendas de bancada (art. 166, § 16, da cf) (vi)¹      209.912       209.912  

REcEitA coRRENtE LíQuiDA AJustADA PARA 
cÁLcuLo Dos LiMitEs DA DEsPEsA coM PEssoAL 

(vii) = (v - vi)
1.589.817 1.558.242 1.919.295 2.077.719 2.359.198 2.077.983 2.235.282 2.010.335 2.111.919 1.958.571 2.309.677 2.145.906 24.353.946 23.157.663

 foNte: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 16/Março/2021 e Hora de emissão 14:44 hs 
¹os valores constantes nas linhas “(-) transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais” e “(-) transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada” foram obtidos mediante o demonstrativo disponível no sítio eletrô-
nico da secretaria do tesouro Nacional (www.gov.br/tesouronacional).
²Nessa linha, a partir do 1º bimestre de 2021, serão informadas adicionalmente às receitas patrimoniais provenientes das remunerações das aplicações financeiras do RPPS, em conformidade com o parecer final, item (II) das recomendações, página 17, 
do Processo Nº 2020/50585-5 do tce/Pa, referente a análise do rreo 6º bimestre do exercício de 2019.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA

DEMoNstRAtivo DAs REcEitAs E DEsPEsAs PREviDENciÁRiAs E DAs REcEitAs E DEsPEsAs AssociADAs Às PENsÕEs E iNAtivos MiLitAREs
oRçAMENto fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL

JANEiRo A fEvEREiRo 2021/ BiMEstRE JANEiRo - fEvEREiRo
RREo - Anexo 4 (LRf, Art. 53, inciso ii) R$ milhares

REGiME PRÓPRio DE PREviDêNciA Dos sERviDoREs - RPPs
fuNDo EM cAPitALizAção (PLANo PREviDENciÁRio)

REcEitAs PREviDENciÁRiAs - RPPs (fuNDo EM cAPitALizAção)
PREvisão AtuA-

LizADA
REcEitAs REALizADAs

Até o Bimestre
(a) (b)

receitas correNtes (i) 581.441 13.810
receita de contribuições dos segurados 71.239 6.909

ativo 71.239 6.909
inativo  

Pensionista  
    receita de contribuições Patronais 70.202 6.901

ativo 70.202 6.901
inativo  

Pensionista  

receita Patrimonial 440.000 -
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receitas imobiliárias 440.000
receitas de valores Mobiliários  
outras receitas Patrimoniais  

receita de serviços  
outras receitas correntes - -

compensação financeira entre os regimes  
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1  

demais receitas correntes  
receitas de caPital (iii) - -

alienação de bens, direitos e ativos  
amortização de empréstimos  

outras receitas de capital  
total das receitas do fUNdo eM caPitalizaÇÃo-(iv)=(i+iii-ii) 581.441    13.810

 

DEsPEsAs PREviDENciÁRiAs - RPPs (fuNDo EM cAPitALizAção)
DotAção 

AtuALizADA

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs

DEsPEsAs LiQui-
DADAs

DEsPEsAs 
PAGAs

iNscRitAs EM REstos A 
PAGAR Não PRocEssADos

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

benefícios 1.215 9 9 9  
aposentadorias 503     

Pensões por Morte 713 9 9 9  
outras despesas Previdenciárias 80.310 5.292 5.292 5.292  

compensação financeira entre os regimes      
demais despesas Previdenciárias 80.310 5.292 5.292 5.292  

totAL DAs DEsPEsAs Do fuNDo EM cAPitALizAção (v) 81.525 5.301 5.301 5.301  
   

resUltado PrevideNciário - fUNdo eM caPitalizaÇÃo (vi)=(iv–v)2 499.916 8.509 8.509 8.509  
 

REcuRsos RPPs ARREcADADos EM ExERcícios ANtERioREs PREvisão oRçAMENtÁRiA
valor     345.662

REsERvA oRçAMENtÁRiA Do RPPs PREvisão oRçAMENtÁRiA
valor     500.000

APoRtEs DE REcuRsos PARA o fuNDo EM cAPitALizAção Do RPPs APoRtEs REALizADos
Plano de amortização - contribuição Patronal suplementar      

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  
outros aportes para o rPPs  

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro      

BENs E DiREitos Do RPPs sALDo AtuAL
caixa e equivalentes de caixa     11.935

investimentos e aplicações  4.218.463
outros bens e direitos      

fuNDo EM REPARtição (PLANo fiNANcEiRo)

REcEitAs PREviDENciÁRiAs - RPPs (fuNDo EM REPARtição)
PREvisão AtuA-

LizADA
REcEitAs REALizADAs

Até o Bimestre
(a) (b)

receitas correNtes (vii) 2.365.246 333.947
receita de contribuições dos segurados 1.086.591 128.376

ativo 922.606 108.269
inativo 130.860 15.894

Pensionista 33.125 4.213
receita de contribuições Patronais 1.271.513 204.734

ativo 1.079.462 170.884
inativo 153.258 26.436

Pensionista 38.793 7.415
receita Patrimonial -

receitas imobiliárias  
receitas de valores Mobiliários  
outras receitas Patrimoniais  

receita de serviços  
outras receitas correntes 7.143 836

compensação Previdenciária entre os regimes 2.143 314
demais receitas correntes 5.000 522

receitas de caPital (viii) - -
alienação de bens, direitos e ativos  

amortização de empréstimos  

outras receitas de capital  

total das receitas do fUNdo eM rePartiÇÃo (ix)=(vii+viii) 2.365.246    333.947
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DEsPEsAs PREviDENciÁRiAs - RPPs (fuNDo EM REPARtição)
DotAção 

AtuALizADA

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs

DEsPEsAs LiQui-
DADAs

DEsPEsAs 
PAGAs

iNscRitAs EM REstos A 
PAGAR Não PRocEssADos

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre  No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

benefícios 3.974.517 456.439 456.439 456.334 -
aposentadorias 3.299.287 374.945 374.945 374.850  

Pensões por Morte 675.230 81.494 81.494 81.484  
outras despesas Previdenciárias 112.696 15.902 15.651 11.956 -

compensação Previdenciária entre os regimes      
demais despesas Previdenciárias 112.696 15.902 15.651 11.956  

totAL DAs DEsPEsAs Do fuNDo EM REPARtição (x) 4.087.213 472.340 472.090 468.290 -
     

resUltado PrevideNciário - fUNdo eM rePartiÇÃo (xi)= (ix–x)2 (1.721.966) (138.393) (138.143) (134.343)  
      

APoRtEs DE REcuRsos PARA o fuNDo EM REPARtição Do RPPs APoRtEs REALizADos
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras4     12.150

outros aportes para o rPPs4  123.751
recursos para formação de reserva      

BENs E DiREitos Do RPPs sALDo AtuAL
caixa e equivalentes de caixa     301.987

investimentos e aplicações  207.279
outros bens e direitos      

 
ADMiNistRAção Do REGiME PRÓPRio DE PREviDêNciA Dos sERviDoREs - RPPs

REcEitAs DA ADMiNistRAção - RPPs
PREvisão AtuA-

LizADA
REcEitAs REALizADAs

Até o Bimestre
(a) (b)

receitas correntes 80.000 20.696
total das receitas da adMiNistraÇÃo rPPs  (xii) 80.000 20.696

DEsPEsAs DA ADMiNistRAção - RPPs
DotAção 

AtuALizADA

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs

DEsPEsAs LiQui-
DADAs

DEsPEsAs 
PAGAs

iNscRitAs EM REstos A 
PAGAR Não PRocEssADos

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre  No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

despesas correntes (xiii) 69.119 10.259 6.074 5.830 -
Pessoal e encargos sociais 36.480 2.639 2.639 2.639

demais despesas correntes3 32.639 7.620 3.434 3.191
despesas de capital (xiv) 11.400 1.676 616 616

total das desPesas da adMiNistraÇÃo rPPs (xv)=(xiii+xiv) 80.519 11.935 6.689 6.445 -

resUltado da adMiNistraÇÃo rPPs (xvi)=(xii–xv)2 (519) 8.761 14.007 14.251  
 

BENEfícios PREviDENciÁRios MANtiDos PELo tEsouRo

REcEitAs PREviDENciÁRiAs (BENEfícios MANtiDos PELo tEsouRo)
PREvisão AtuA-

LizADA
REcEitAs REALizADAs

Até o Bimestre
(a) (b)

contribuições dos servidores      
demais receitas Previdenciárias      

total das receitas  (beNefÍcios MaNtidos Pelo tesoUro) (xvii) -    -
      

DEsPEsAs PREviDENciÁRiAs (BENEfícios MANtiDos PELo tEsouRo)
DotAção 

AtuALizADA

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs

DEsPEsAs LiQui-
DADAs

DEsPEsAs 
PAGAs

iNscRitAs EM REstos A 
PAGAR Não PRocEssADos

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre  No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

aposentadorias      
Pensões      

outras despesas Previdenciárias      
totAL DAs DEsPEsAs (BENEfícios MANtiDos PELo tEsouRo) (xviii) -    -
resUltado dos beNefÍcios MaNtidos Pelo tesoUro (xix)=(xvii-xviii)2 -    -

 
REcEitAs E DEsPEsAs AssociADAs Às PENsÕEs E Aos iNAtivos MiLitAREs (sistEMA DE PRotEção sociAL Dos MiLitAREs)6

REcEitAs DE coNtRiBuição Dos MiLitAREs
PREvisão AtuA-

LizADA
REcEitAs REALizADAs

Até o Bimestre

(a) (b)

contribuição sobre a remuneração dos militares ativos 97.679    15.674
contribuição sobre a remuneração dos militares inativos 105.186  17.572

contribuição sobre a remuneração dos pensionistas 19.387  3.573
outras contribuições   4

total das coNtribUiÇÕes dos Militares (xx) 222.252    36.823
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DEsPEsAs coM iNAtivos E PENsioNistAs MiLitAREs
DotAção 

AtuALizADA

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs

DEsPEsAs LiQui-
DADAs

DEsPEsAs 
PAGAs

iNscRitAs EM REstos A 
PAGAR Não PRocEssADos

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre  No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)

inatividade 171.671 171.550 171.550 171.542  
Pensões 32.594 32.494 32.494 32.493  

outras despesas 5.854 5.847 5.847 5.839  
totAL DAs DEsPEsAs coM iNAtivos E PENsioNistAs MiLitAREs (xxi) 210.120 209.891 209.891 209.873  

resUltado associado Às PeNsÕes e os iNativos Militares (xxii)=(xx–xxi)2 12.133 (173.067) (173.067) (173.050)  

traNsferêNcia do tesoUro Para o sPsM traNsferêNcias realizadas
recursos para o sistema de Proteção social dos Militares5     143.944

outras transferências5     40.616
foNte: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 29/Março/2021 e Hora de emissão 12h e 12m.
Nota:
1como a Portaria MPs 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2o resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).
³No bimestre janeiro/fevereiro (acumulado) de 2021 a unidade gestora (Ug) 840201-administração do rPPs recebeu r$ 133.612,43 referente a auxílio funeral.
4A UG 840202-FINANPREV recebeu recursos referentes: a) RPV de R$ 13.848.857,05; b) Salário Família de R$ 31.914,40; c) Aporte-Fundos Lei Complementar  nº 115/2017 de R$ 109.870.724,47; e d) Aporte para Cobertura de Insuficiências Financeiras 
no montante de r$ 12.149.507,37.
5A UG-840240-SPSM recebeu: a) da UG Financeira/SEFA R$ 937,00 de Salário Família e R$ 143.943.991,54 de Repasse Financeiro; e b) da UG 840202 - FINANPREV R$ 40.615.536,29 de subrepasse para o financiamento de suas despesas.
6sistema de Proteção social dos Militares (sPsM) foi segregado em 2021 do fiNaNPrev/fUNPrev em decorrêcia das seguintes bases normativas: a) emenda constitucional nº 103, de 12/11/2019; b) lei federal nº 13.954, de 16/12/2019; e c) decre-
to-lei federal nº 667, de 2/7/1969.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ 
 RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA 

 DEMoNstRAtivo Do REsuLtADo PRiMÁRio E NoMiNAL  
 oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL 

 JANEiRo A  fEvEREiRo - 2021 / BiMEstRE JANEiRo - fEvEREiRo 
 RREo - ANExo 6 (LRf, art 53, inciso iii)  R$ Milhares 

 AciMA DA LiNHA 

 REcEitAs PRiMÁRiAs  PREvisão AtuA-
LizADA 

 Até fevereiro/2021 
 REcEitAs REALizADAs                                                                                                                                                                                                                     

  (a) 
 receitas correNtes (i) 28.585.099 5.331.002

     impostos, taxas e contribuições de Melhoria 15.672.987 2.663.155
          icMs 12.172.817 2.138.102
          iPva 648.536 89.518
          itcd 30.828 5.499
          irrf 1.506.227 225.580

          outros impostos, taxas e contribuições de Melhoria 1.314.580 204.456
     contribuições 1.402.381 176.730

     receita Patrimonial  671.203 12.865
         aplicações financeiras (ii) 522.981 10.984

         outras receitas Patrimoniais 148.222 1.881
     transferências correntes 9.173.551 2.186.835

          cota-Parte do fPe 4.940.485 1.173.162
          transferências da lc 87/1996 240.000  
          transferências da lc 61/1989 324.841 81.117

          transferências do fUNdeb 2.609.209 608.755
          outras transferências correntes 1.059.016 323.801

     demais receitas correntes 1.664.977 291.417
         outras receitas financeiras (iii) 43  

         receitas correntes restantes 1.664.934 291.417
 receitas PriMárias correNtes (iv)=(i-ii-iii) 28.062.075 5.320.018

 receitas de caPital (v) 1.032.055 79.418
     operações de crédito (vi) 928.404 76.979

     amortização de empréstimos (vii) 10.951 398
     alienação de bens 18.998 1.071

          receitas de alienação de investimentos temporários (viii)   
          receitas de alienação de investimentos Permanentes (ix)   

         outras alienações de bens 18.998 1.071
     transferências de capital 73.702 971

         convênios 71.001 122
         outras transferências de capital 2.701 849

     outras receitas de capital - -
         outras receitas de capital Não Primárias (x)   

         outras receitas de capital Primárias   

 receitas PriMárias de caPital (xi)=(v-vi-vii-viii-ix-x) 92.700 2.042

 receita PriMária total  (xii)=(iv+xi) 28.154.775 5.322.059
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 DEsPEsAs PRiMÁRiAs  DotAção AtuA-
LizADA 

 Até fevereiro/2021 

 DEsPEsAs EMPE-
NHADAs 

 DEsPEsAs 
LiQuiDADAs 

 DEsPEsAs 
PAGAs 

 REstos A PAGAR 
PRocEssADos 

PAGos  

 REstos A PAGAR Não PRo-
cEssADos 

 LiQuiDADos  PAGos 
  (a)   (b)    (c) 

 desPesas correNtes (xiii) 26.660.537 3.948.333 3.741.190 3.656.328 214.041 24.260 24.186
     Pessoal e encargos sociais 14.729.644 2.156.437 2.152.990 2.115.440 1.254  

     juros e encargos da dívida (xiv) 265.571 33.742 33.742 33.742   
     outras despesas correntes 11.665.322 1.758.154 1.554.458 1.507.146 212.788 24.260 24.186

   transferências constitucionais e legais 4.042.932 702.311 702.311 689.611 13.022   
   demais despesas correntes 7.622.391 1.055.844 852.147 817.535 199.766 24.260 24.186

 desPesas PriMárias correNtes (xv)=(xiii-xiv) 26.394.966 3.914.591 3.707.448 3.622.586 214.041 24.260 24.186
 desPesas de caPital (xvi) 3.513.875 364.208 319.389 309.391 23.959 5.291 4.440

     investimentos 2.465.381 217.873 174.142 164.144 23.959 5.291 4.440
     inversões financeiras 361.161 47.479 46.536 46.536 - - -

         concessão de empréstimos e financiamentos (xvii) 23.881 1.063 120 120    
         aquisição de título de capital já integralizado (xviii)        

         aquisição de título de crédito (xix)        
         demais inversões financeiras 337.280 46.416 46.416 46.416    

     amortização da dívida (xx) 687.333 98.856 98.710 98.710    
 DEsPEsAs PRiMÁRiAs DE cAPitAL (xxi)=(xvi-xvii-xviii-xix-xx) 2.802.661 264.289 220.559 210.560 23.959 5.291 4.440

 reserva de coNtiNgêNcia (xxii) 174.666       
 desPesa PriMária total (xxiii)=(xv+xxi+xxii) 29.372.293 4.178.880 3.928.007 3.833.146 238.001 29.551 28.626

 
resUltado PriMário-acima da linha (xxiv)=[xiia-(xxiiia+xxiiib+xxiiic)] 1.222.287

 
MEtA fiscAL PARA o REsuLtADo PRiMÁRio vALoR coRRENtE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.875
 

JuRos NoMiNAis
Até fevereiro/2021
vALoR iNcoRRiDo

jUros, eNcargos e variaÇÕes MoNetárias ativos (xxv) 20.643
jUros, eNcargos e variaÇÕes MoNetárias  Passivos (xxvi) 140.087

 
resUltado NoMiNal - acima da linha (xxvii)=xxiv+(xxv-xxvi) 1.102.844

 
MEtA fiscAL PARA o REsuLtADo NoMiNAL vALoR coRRENtE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (1.625.256)
 

 ABAixo DA LiNHA 

 cÁLcuLo Do REsuLtADo NoMiNAL 
 sALDo 

 Em 31/Dez/2020  Em 28/fev/2021 
 (a)  (b) 

 dÍvida coNsolidada (xxviii) 5.370.760 5.129.770
 dedUÇÕes (xxix) 4.843.964 6.403.722

     disponibilidade de caixa 4.577.467 6.135.527
            disponibilidade de caixa bruta 4.909.191 6.210.318

            (-) restos a Pagar Processados (xxx) 331.724 74.791
     demais Haveres financeiros 266.497 268.195

 dÍvida coNsolidada lÍqUida (xxxi)=(xxviii-xxix) 526.796 (1.273.952)
 resUltado NoMiNal - abaixo da linha (xxxii)=(xxxia-xxxib) 1.800.749

 
 AJustE MEtoDoLÓGico Até fevereiro/2021

 variaÇÃo saldo rPP=(xxxiii)=(xxxa-xxxb) 256.933
 receita de alieNaÇÃo de iNvestiMeNtos PerMaNeNtes (ix) -

 Passivos recoNHecidos Na dc (xxxiv) 200.551
 variaÇÃo caMbial (xxxv)  

 PagaMeNto de PrecatÓrios iNtegraNtes da dc (xxxvi)  
 ajUstes relativos ao rPPs (xxxvii)  

 oUtros ajUstes (xxxviii)  
resUltado NoMiNal ajUstado-abaixo da linha (xxxix)=(xxxii-xxxiii-ix+xxxiv+xxxv-xxx-

vi+xxxvii+xxxviii) 1.744.366

 
resUltado PriMário-abaixo da linha (xl)= xxxix-(xxv-xxvi) 1.863.809

 
 iNfoRMAçÕEs ADicioNAis  PREvisão oRçAMENtÁRiA 

 saldo de exercÍcios aNteriores 1.238.246
     recursos arrecadados em exercícios anteriores - rPPs 345.662

     superávit financeiro Utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais 892.584

 reserva orÇaMeNtária do rPPs 500.000
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 DEMoNstRAtivo DE cuMPRiMENto Do LiMitE PARA DEsPEsAs PRiMÁRiAs coRRENtEs 

 DEsPEsAs PRiMÁRiAs coRRENtEs APuRADAs coNfoRME o ARt. 4º DA Lc 156/16  (iN-
cLuíDAs As DEsPEsAs iNtRA-oRçAMENtÁRiAs) 

 DEsPEsAs EMPENHADAs  DEsPEsAs LiQuiDADAs  iNscRitAs EM REstos A PAGAR Não PRocEssADos 
 Até o Bimes-

tre/2020 
 Até o Bimes-

tre/2021 
 Até o Bimes-

tre/2020 
 Até o Bimes-

tre/2021 
 Até o Bimes-

tre/2020  Até o Bimestre/2021 

desPesas correNtes (xli) 3.991.196 4.169.760 3.767.800 3.960.958   
     Pessoal e encargos sociais 2.215.746 2.369.917 2.152.810 2.366.402   

     juros e encargos da dívida (xlii) 50.607 33.742 50.607 33.742   
     outras despesas correntes 1.724.842 1.766.101 1.564.383 1.560.814   

desPesas PriMárias correNtes (xliii)=(xli-xlii) 3.940.588 4.136.018 3.717.193 3.927.216   
transferências constitucionais (xliv) 611.099 702.311 611.099 702.311   
contribuições para o Pis/PaseP (xlv) 41.353 44.100 40.737 44.080   

desPesas PriMárias correNtes aPUradas coNforMe o art. 4º da lc 156/16 (xlvi)=(xlii-
i-xliv-xlv) 3.288.137 3.389.608 3.065.357 3.180.825   

 foNte: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 16/Mar/2021 e Hora de emissão 19h e 58m. 

GovERNo Do EstADo Do PARÁ 
 RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA 

 DEMoNstRAtivo Dos REstos A PAGAR PoR PoDER E ÓRGão 
 oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL 

 JANEiRo A fEvEREiRo 2021 / BiMEstRE JANEiRo - fEvEREiRo 
 RREo - ANExo 7 (LRf, art. 53, inciso v)          R$ milhares 

 PoDER / ÓRGão 

 REstos A PAGAR PRocEssADos   REstos A PAGAR Não PRocEssADos 

 saldo total              inscritos 
 Pagos                     cancelados           saldo  

 inscritos 
 Liquidados       Pagos   cancelados    saldo                     Em Exercício 

Anteriores          
 Em 31 de de-

zembro de 2020                   
 Em Exercício 

Anteriores  
 Em 31 de de-

zembro de 2020                   

 (a)  (b)  (c)  (d)  e=(a+b)-(-
c+d)  (f)  (g)  (h)  (i)  (j)  k=(f+g)

-(i+j)  L=(e+k) 

 restos a Pagar (exceto iNtraorÇaMeNtários) (i) 10.828 334.414 261.773 1.997 81.472  75.630 29.551 28.626 2.144 44.860 126.332
 Poder execUtivo 10.531 313.036 250.642 1.995 70.931  71.333 28.233 27.356 2.093 41.885 112.816

sec.de est.de deseNv.UrbaNo e obras PUblicas  8.537 3.377 13 5.147  2 -  2 5.149
secretaria de estado de esPorte e lazer 15 20   34  1 1 1   34

gabiNete do goverNador 148 416 232  332  16 -  16 348
 secretaria de estado de adMiNistracao 104   104  -   104

sec.de est.de deseNv.agroPecUario e da Pesca  26 26  -  1.143 699 587  556 556
secretaria de estado de cUltUra 1 2.395 2.272 125  52   52 177

secretaria de estado de edUcacao 167 18.129 17.894 1 400  27.130 10.034 10.012 895 16.224 16.624
secretaria de estado da fazeNda 1 135.947 135.087 483 377  375 1 1 1 373 750

sec.de estado de jUstica e direitos HUMaNos 125 85 80 130  -   131
secretaria de estado de saUde PUblica 77 30.094 24.569 13 5.588  11.099 607 607 9 10.483 16.071

sec.de e.de segUraNca PUblica e defesa social 1 5.315 3.078 2.238  249 157 157  92 2.330
sec.de est.de deseNv.ecoN,MiNeracao e eNergia  19 19 -  12 11 11 1 - -

ProcUradoria geral do estado 120 135 86 170  19 12 12 6 - 170
Policia Militar do estado do Para  3.152 1.701  1.451  3.510 1.712 1.712 3 1.795 3.246

sec.de est.de Meio aMbieNte e sUsteNtabilidad 235 192 9 3 414  4.590 2.670 2.484 1.137 968 1.383
NUcleo de gereNciaMeNto do Para rUral  3.602 542 3.061  16 -  16 3.077

secretaria de estado de traNsPortes 238 45  26 257  -   257
corPo de boMbeiros Militar 151 10   161  1 -  1 162

gabiNete do vice-goverNador 7 9 9  7  23 14 14  9 16
fUNdo de deseNvolviMeNto ecoNoMico do estado     -  -  

fUNdacao ParaPaz 11 14  26  1 -  1 26
Policia civil do estado do Para 33 30 29 35  -  - 35

sec.de est.de assist.social,trab,eMPreg.reNda 42 91 20 6 106  11  3 8 114
fUNdo de iNvestiMeNto de segUraNca PUblica 37 1.364 1.313 37 51  -  - 51

fUNdacao cUltUral do estado do Para 2 7.034 7.004  32  198 154 154  44 77
fUNdacao carlos goMes 15 27 4 38  678 134  678 716

 sec.de est.de cieNcia,tecN,e edUc.Pro.e tecNo 5  5  -   5
iMPreNsa oficial do estado 7 82 54  35  3 -  3 38

iNst.de assisteNcia dos servidores est.Para 2.072 3.444 1.784  3.731  194 -  194 3.925
eMP.de tec.da iNforMacao e coMUNic.do est.Pa 568 2.299 1.687  1.180  733 260 260  473 1.654

iNstitUto de terras do Para 18 70 36 36 17  -  - 17
eMP.de assisteNcia tec.exteNsao rUral est.Pa 36 2.472 1.873 1 634  287 19 18  269 902

ceNtrais de abasteciMeNto do Para s/a 1 3   5  -  - 5
iNstitUto de Metrologia do estado do Para 20 49 42  26  19 10 10 9  26

fUNdacao saNta casa de Misericordia do Para 15 2.514 2.329 199  5.296 4.082 4.082  1.214 1.413
fUNd.ceNtro de HeMoteraPia e HeMatologia Para 203 445 424  224  88 67 67  21 245

fUNdacao HosPital de cliNicas gasPar viaNa 80 1.473 1.436 117  264 251 251  13 129
fUNdacao ParaeNse de radiodifUsao - fUNtelPa  185  152 33  890 84 84 19 787 819
dePartaMeNto de traNsito do estado do Para 3.969 13.324 8.082  9.210  10.662 4.992 4.992  5.670 14.880
coMPaNHia de Habitacao do estado do Para 38 16 16  38  1 1 1  - 38

fUNdacao de ateNdiMeNto socio edUcativa  Para  332 332  -  818 818 818  - -
secretaria de estado de tUrisMo 12   12  55 41 41  14 25
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coMPaNHia de deseNvolviMeNto ecoNoMico do Pa  3.602 2.649 953 -  86  2 84 84
HosPital oPHir loYola 3 13.849 403 13.449  164 108 108  57 13.505

jUNta coMercial do estado do Para 5 15 15 5 1  3 -  3 4
UNiversidade do estado do Para 344 2.481 1.711 28 1.087  1 -  1 1.088

secretaria estrat.de articUlacao da cidadaNia  2 1   -  -  
secretaria de estado de coMUNicacao 9 550 539 21  488 121 121  367 388

fUNdacao aMazoNia de aMP.a estUdos e PesqUisa  1    5 -  5 5
iNst.de deseNv.florestal e da biodiversidade 4 20 20  5  60 5 5  54 59
ag.de regUlacao e coNt.de ser.PUblico do est. 135 1  136  19 10 10  10 146
escola de goverNaNca PUblica do est.do Para 1 213 60 154  1 -  1 155
iNstitUto de gestao PrevideNciaria do est.Pa 477 13.040 6.334  7.184  1.244 829 406  837 8.021
ceNtro de Pericias cieNtificas reNato cHaves 31 5  36  71 -  71 108
coMPaNHia de Portos e Hidrovias do estado Pa 10 7 3 2 12  -  - 12

fUNdo estadUal de assisteNcia social 102 546 28 215 406  17 3 3 6 9 415
fUNdo de saUde dos servidores Militares  116 116 -  11 -  11 11
fUNdo de assit. social dos serv. Militares  402 379 23  158 2 2  156 179

fUNdo estadUal de saUde 735 11.357 5.031  7.061  -  - 7.061
sec.de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistracao  12.403 10.206 2 2.195  55 48 48 3 4 2.199
ageNcia de defesa agroPecUaria do est.do Para  516 468 16 32  481 272 272  210 242
NUcleo de gereNc. de traNsPorte MetroPolitaNo  5.476 5.476  -  -  - -
NUcleo de gereNc.do PrograMa de Microcredito 101 430 9 522  32 2 2  30 552
sec.de estado de adMiNistracao PeNiteNciaria  4.605 1.750 2.855  -  - 2.855

 Poder legislativo 3 783 729 2 54 - 4.297 1.319 1.270 51 2.975 3.029
asseMbleia legislativa do estado  8   8  -  - 8

tribUNal de coNtas do estado  570 570   4.098 1.293 1.245 35 2.818 2.818
tribUNal de coNtas dos MUNiciPios 2 205 159 2 46  -  - 46

MiNisterio PUblico de coNtas estado do Para    -  199 26 26 16 157 157
 Poder jUdiciário 294 19.924 10.065 - 10.153 - - - - - - 10.153

tribUNal de jUstica do estado 294 19.924 10.065 10.153   -  - 10.153
 MiNistÉrio Público - 550 215 - 335  - -  - 335
MiNisterio PUblico  550 215 335   -  - 335

 defeNsoria PUblica do estado do Para - 121 121 -    -  -  
defeNsoria PUblica do estado do Para  121 121    -  -  

 restos a Pagar (iNtra-orÇaMeNtários) (ii) 44 87.501 86.665 56 824  1.125 880 870 2 252 1.076
 execUtivo 44 85.917 85.083 54 824  1.116 880 870 2 243 1.066

sec.de est.de deseNv.UrbaNo e obras PUblicas  8 7 1 -  -  - -
 secretaria de estado de esPorte e lazer 1  1  -   1

gabiNete do goverNador  2  2  -  - 2
sec.de est.de deseNv.agroPecUario e da Pesca   -  2 2 2  - -

secretaria de estado de edUcacao  1.266 1.266 -  689 689 689  - -
secretaria de estado da fazeNda  33  32 1  3 -  3 3

 sec.de estado de jUstica e direitos HUMaNos     -    
secretaria de estado de saUde PUblica 3 21 15 9  15 9  15 24

sec.de e.de segUraNca PUblica e defesa social  5 5 -  -  - -
sec.de est.de deseNv.ecoN,MiNeracao e eNergia   -    - -

ProcUradoria geral do estado   -  3 3 3  () ()
Policia Militar do estado do Para   -  77 77 77  - -

sec.de est.de Meio aMbieNte e sUsteNtabilidad  1  1  83 14 14  69 70
NUcleo de gereNciaMeNto do Para rUral  1  1  -  - 1

fUNdacao ParaPaz  16  16  -  - 16
sec.de est.de assist.social,trab,eMPreg.reNda  1  1  -   1
fUNdo de iNvestiMeNto de segUraNca PUblica  1 1 1 -  -  - -

fUNdacao carlos goMes   -  -  - -
iNst.de assisteNcia dos servidores est.Para 39 396 158 277  -   277

eMP.de tec.da iNforMacao e coMUNic.do est.Pa   -  3 2 2    
iNstitUto de terras do Para  10  10  -  - 10

eMP.de assisteNcia tec.exteNsao rUral est.Pa     -  -  
iNstitUto de Metrologia do estado do Para   -  2 1 1 1 - -

fUNdacao saNta casa de Misericordia do Para  24 24 -  23 23 23  - -
fUNdacao ParaeNse de radiodifUsao - fUNtelPa   -  5 2 2  3 3
dePartaMeNto de traNsito do estado do Para  156 156 -  20 20 20  - -

fUNdacao de ateNdiMeNto socio edUcativa  Para  15 15 -  -  - -
secretaria de estado de tUrisMo   -  1 1 1  - -

coMPaNHia de deseNvolviMeNto ecoNoMico do Pa   -  4 2 2 1 - -
HosPital oPHir loYola  33 33 -  -  - -

secretaria de estado de coMUNicacao   -  14 14 14  - -

ag.de regUlacao e coNt.de ser.PUblico do est.     -  -  

iNstitUto de gestao PrevideNciaria do est.Pa  182  182  148 9 9  139 321

coMPaNHia de Portos e Hidrovias do estado Pa  3 2 1 -  -  - -
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fUNdo de assit. social dos serv. Militares   -  3 2 2    
sec.de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistracao  83.734 83.392 19 323  -  - 323
ageNcia de defesa agroPecUaria do est.do Para   -  20 7 7  13 13
NUcleo de gereNc. de traNsPorte MetroPolitaNo  6 6 -  -  - -
NUcleo de gereNc.do PrograMa de Microcredito  3 2 1  1 -  1 2

 Poder legislativo  1.583 1.581 2 -  9 - - - 9 9
tribUNal de coNtas do estado  1.514 1.514 -  4 -  4 4

MiNisterio PUblico de coNtas estado do Para  69 67 2 -  6 -  6 6
 total (iii) = (i + ii) 10.872 421.914 348.437 2.053 82.296  76.755 30.431 29.496 2.146 45.112 127.408

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA

DEMoNstRAtivo DAs REcEitAs E DEsPEsAs coM MANutENção E DEsENvoLviMENto Do ENsiNo - MDE
oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL

JANEiRo A fEvEREiRo 2021 / BiMEstRE JANEiRo - fEvEREiRo
RREo - ANExo 8 (LDB, art. 72) R$ milhares

REcEitA REsuLtANtE DE iMPostos (Arts. 212 e 212-A da constituição federal)

REcEitA REsuLtANtE DE iMPostos
PREvisão REcEitAs REALizADAs

AtuALizADA Até o Bimestre
(a) (b)

1- receita de iMPostos  16.586.318 2.842.615
    1.1- receita result.do imposto s/a circul.de Mercad.e serv.de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação–icMs  14.320.961 2.511.160

       1.1.1- icMs - Principal e encargos (Multas, juros de Mora, divida ativa e outros encargos do icMs)  14.320.961 2.511.160
       1.1.2- adicional de até 2% do icMs destinado ao fundo de combate à Pobreza (adct, art. 82, §1º)   
    1.2- receita resultante do imposto de transmissão causa Mortis e doação de bens e direitos – itcd  38.535 6.799

    1.3- receita resultante do imposto sobre a Propriedade de veículos automotores – iPva  720.595 99.076
    1.4- receita resultante do imposto sobre a renda e Proventos de qualquer Natureza retido na fonte – irrf  1.506.227 225.580

2- receita de traNsferêNcias coNstitUcioNais e legais  6.861.462 1.563.338
    2.1- cota-Parte fPe  6.175.607 1.466.452

    2.2- cota-Parte iPi-exportação  382.166 95.432
    2.3- cota-Parte iof-ouro  3.689 1.454

    2.4- compensações financeiras Provenientes de impostos e transferências constitucionais  300.000
3- dedUÇÕes de traNsferêNcias coNstitUcioNais aos MUNicÍPios  4.036.079 701.552
    3.1- Parcela do icMs rePassada aos MUNicÍPios (25% de 1.1.1)  3.580.240 628.179
    3.2- Parcela do iPva rePassada aos MUNicÍPios (50% de 1.3)  360.298 49.515

    3.3- Parcela da cota-Parte do iPi-exPortaÇÃo rePassada aos MUNicÍPios (25% de 2.2)  95.542 23.858
4- totAL DA REcEitA LíQuiDA REsuLtANtE DE iMPostos (1+2-3)   19.411.700   3.704.402

    
5- totAL DEstiNADo Ao fuNDEB-20% DE ((1.1-3.1)+(1.2)+(1.3-3.2)+(2.1)+(2.2-3.3))   3.520.357   689.857

     
6- vLR MíNiMo A sER APLic. ALéM Do vLR DEst.Ao fuNDEB-5% DE ((1.1-3.1)+(1.2)+(1.3-

3.2)+(2.1)+(2.2-3.3))+25% DE (1.4+2.3+2.4)   1.332.568   230.627

fuNDEB

REcEitAs REcEBiDAs Do fuNDEB No ExERcício
PREvisão REcEitAs REALizADAs

AtuALizADA Até o Bimestre
(a) (b)

7- receitas recebidas do fUNdeb 2.609.209  608.779
    7.1- fUNdeb - impostos e transferências de impostos 1.378.163  288.477

       7.1.1- Principal 1.378.163  288.453
       7.1.2- rendimentos de aplicação financeira  24

    7.2- fUNdeb - complementação da União - vaaf 1.231.046  320.302
       7.2.1- Principal 1.231.046  320.302

       7.2.2- rendimentos de aplicação financeira  
    7.3- fUNdeb - complementação da União - vaat  

       7.3.1- Principal  
       7.3.2- rendimentos de aplicação financeira  

8- resUltado lÍqUido das traNsferêNcias do fUNdeb (7.1.1–5)1 (2.142.194)  (401.403)
REcuRsos REcEBiDos EM ExERcícios ANtERioREs E Não utiLizADos (suPERÁvit) vALoR

9- total dos recUrsos de sUPerávit    28.487   
  9.1- sUPerávit do exercÍcio iMediataMeNte aNterior  28.487

  9.2- sUPerávit residUal de oUtros exercÍcios       
       

10- totAL Dos REcuRsos Do fuNDEB DisPoNívEis PARA utiLizAção (7+9)    637.266   
 

DEsPEsAs coM REcuRos Do fuN-
DEB                                                                                                                                                                                     

DotAção 
AtuALizADA

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs (Até o 

Bimestre)

DEsPEsAs LiQuiDA-
DAs (Até o Bimestre)

DEsPEsAs PAGAs 
(Até o Bimestre)

iNscRitAs EM 
REstos A PAGAR Não 

PRocEssADos 

 (Por Área de Atuação)6 (c) (d) (e) (f) (g)
11- ProfissioNais da edUcaÇÃo básica 1.848.847 276.388 276.388 254.173

   11.1- ensino fundamental 777.748 116.394 116.394 107.193



 diário oficial Nº 34.537  29 Terça-feira, 30 DE MARÇO DE 2021

   11.2- ensino Médio 1.071.100 159.994 159.994 146.980
12- oUtras desPesas 784.528 116.520 116.520 109.246

   12.1- ensino fundamental 267.532 40.310 40.309 36.053
   12.2- ensino Médio 516.995 76.210 76.210 73.193

13- total das desPesas coM recUrsos do fUNdeb (11+12) 2.633.375 392.909 392.908 363.419  
 

iNDicADoREs Do fuNDEB

DEsPEsAs custEADAs coM REcEitAs Do fuNDEB REcEBiDAs No ExERcício

DEsPEsAs EM-
PENHADAs (Até 

o Bimestre)

DEsPEsAs Li-
QuiDADAs (Até o 

Bimestre)

DEsPEsAs PAGAs (Até 
o Bimestre)

iNscRitAs EM 
REstos A PAGAR 

Não PRocEs-
sADos 

iNscRitAs EM 
REstos A PAGAR Não 
PRocEssADos (sEM 

DisPoNiBiLiDADE DE 
cAixA)7

(d) (e) (f) (g) (h)
14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 276.388 276.388 254.173  

15- total das despesas custeadas com fUNdeb - impostos e transferências de impostos 215.311 215.311 204.619  
16- total das despesas custeadas com fUNdeb - complementação da União - vaaf 177.598 177.597 158.800  
17- total das despesas custeadas com fUNdeb - complementação da União - vaat     

18- total das despesas custeadas com fUNdeb - complementação da União - vaat aplicadas em despesa de capital     

iNDicADoREs - Art. 212-A, inciso xi e § 3º - constituição federal2
vALoR ExiGiDo vALoR APLicADo

vALoR coNsi-
DERADo APÓs 

DEDuçÕEs
% APLicADo

(i) (j) (k) (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 426.145 276.388 276.388 45,40%

20- Mínimo de 15% da complementação da União ao fUNdeb - vaat em despesas de capital - - -  

iNDicADoR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de superávit)3

vALoR MÁxiMo 
PERMitiDo vALoR Não APLicADo

vALoR Não 
APLicADo APÓs 

AJustE
% Não APLicADo

(m) (n) (o) (p)
21- total da receita recebida e não aplicada no exercício 60.878 215.870 215.870 35,46%

iNDicADoR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do superávit de Exercício Anterior)3

vALoR DE 
suPERÁvit 
PERMitiDo 

No ExERcício 
ANtERioR

vALoR Não 
APLicADo No 

ExERcício 
ANtERioR

vALoR DE suPE-
RÁvit APLicADo 
Até o PRiMEiRo 
QuADRiMEstRE

vALoR APLicADo 
Até o PRiMEiRo 

QuADRiMEstRE QuE 
iNtEGRARÁ o LiMitE 

coNstitucioNAL 

vALoR APLicADo 
APÓs o PRiMEi-

Ro QuADRi-
MEstRE

vALoR Não APLicADo

(q) (r) (s) (t) (u) (v)
22- total das despesas custeadas com superávit do fUNdeb 28.487 4.321 24.166 24.166   

   22.1- total das despesas custeadas com fUNdeb - impostos e transferências de impostos 11.837 4.261 7.577 7.577   
   22.2- total das despesas custeadas com fUNdeb - complementação da União (vaaf + vaat) 16.649 60 16.589 16.589   

 
DEsPEsAs coM MANutENção E DEsENvoLviMENto Do ENsiNo – MDE -  custEADAs coM REcEitA DE iMPostos (ExcEto fuNDEB)

 DEsPEsAs coM AçÕEs tíPicAs DE MDE - REcEitAs DE iMPostos - ExcEto fuNDEB                                                                               DotAção 
AtuALizADA

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs (Até o 

Bimestre)

DEsPEsAs LiQuiDA-
DAs (Até o Bimestre)

DEsPEsAs PAGAs 
(Até o Bimestre)

iNscRitAs EM 
REstos A PAGAR Não 

PRocEssADos 

 (Por Área de Atuação)6 (c) (d) (e) (f) (g)
23- edUcaÇÃo iNfaNtil 60    

   23.1- creche     
   23.2- Pré-escola     

24- eNsiNo fUNdaMeNtal 50.855 29.463 24.571 24.571
25- eNsiNo MÉdio 48.095 21.535 17.187 17.187

26- eNsiNo sUPerior 42.536 2.674 1.953 1.952
27- eNsiNo ProfissioNal NÃo iNtegrado ao eNsiNo regUlar 1.218.408 149.553 144.813 132.564

28- total das desPesas coM aÇÕes tÍPicas de Mde (23+24+25+26+27) 1.359.954 203.225 188.523 176.274  
 

aPUraÇÃo das desPesas Para fiNs de liMite MÍNiMo coNstitUcioNal valor

29- total das desPesas de Mde cUsteadas coM recUrsos de iMPostos (fUNdeb e receita de iMPostos)=(l15(d ou e)+l28(d ou e)+l22.1(t)) 411.411
30 (-) resUltado lÍqUido das traNsferêNcias do fUNdeb=(l8) (401.403)

31 (-) restos a Pagar NÃo Processados iNscritos No exercÍcio seM disPoNibilidade fiNaNceira de recUrsos do fUNdeb iMPostos4 = (l15h) -

32 (-) restos a Pagar NÃo Processados iNscritos No exercÍcio seM disPoNibilidade fiNaNceira de recUrsos de iMPostos4 e 7  
33 (-) caNcelaMeNto, No exercÍcio, de restos a Pagar iNscritos coM disPoNibilidade fiNaNceira de recUrsos de iMPostos viNcUlados ao eNsiNo = (l37.1(ac)+l37.2(ac)) 919

35- total das desPesas Para fiNs de liMite  (29–(30+31+32+ 33)) 811.895
 

aPUraÇÃo do liMite MÍNiMo coNstitUcioNal2 e 5
valor exigido valor aPlicado % aPlicado

(x) (w) (y)

36- aPlicaÇÃo eM Mde sobre a receita lÍqUida resUltaNte de iMPostos 926.100 811.895 21,92%
 

REstos A PAGAR iNscRitos EM ExERcícios ANtERioREs coM DisPoNiBiLiDADE fiNANcEiRA 
DE REcuRsos DE iMPostos E Do fuNDEB8

sALDo iNiciAL RP LiQuiDADos RP PAGos RP cANcELADos sALDo fiNAL

(z) (aa) (ab) (ac) (ad)

37- restos a Pagar de desPesas coM Mde 40.243 37.600 37.600 919 1.724
   37.1 - executadas com recursos de impostos e transferências de impostos 35.819 33.235 33.235 919 1.665

   37.2 - executadas com recursos do fUNdeb - impostos 4.364 4.364 4.364  -

   37.3 - executadas com recursos do fUNdeb - complementação da União (vaat+vaaf) 60    59
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outRAs iNfoRMAçÕEs PARA coNtRoLE

REcEitAs ADicioNAis PARA fiNANciAMENto Do ENsiNo
PREvisão REcEitAs REALizADAs

AtuALizADA Até o Bimestre
(a) (b)

38- receita de traNsferêNcias do fNde (iNclUiNdo reNdiMeNtos de aPlicaÇÃo fiNaNceira) 96.046 8.225
    38.1- salário-educação 68.050 8.217

    38.2- Pdde  
    38.3- PNae 25.163 -

    38.4 - PNate 2.555 -
    38.5- outras transferências do fNde 278 8

39- receita de traNsferêNcias de coNvêNios 13.771 8
40- receita de roYalties destiNados À edUcaÇÃo  508

41- receita de oPeraÇÕes de crÉdito viNcUladas À edUcaÇÃo 126.343 -
42- oUtras receitas Para fiNaNciaMeNto do eNsiNo  13.747 204

43- total das receitas adicioNais Para fiNaNciaMeNto do eNsiNo = (38+39+40+41+42)   249.907   8.945

DEsPEsAs custEADAs coM REcEitAs ADicioNAis PARA fiNANciAMENto Do ENsiNo                                                                 DotAção 
AtuALizADA

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs (Até o 

Bimestre)

DEsPEsAs LiQuiDA-
DAs (Até o Bimestre)

DEsPEsAs PAGAs 
(Até o Bimestre)

iNscRitAs EM 
REstos A PAGAR Não 

PRocEssADos 

 (Por Área de Atuação)6 (c) (d) (e) (f) (g)
44- edUcaÇÃo iNfaNtil     

   44.1- creche     
   44.2- Pré-escola     

45- eNsiNo fUNdaMeNtal 41.973 3.838 1.913 1.912
46- eNsiNo MÉdio 127.072 21.965 16.581 16.581

47- eNsiNo sUPerior 13.031 417 388 368
48- eNsiNo ProfissioNal NÃo iNtegrado ao eNsiNo regUlar 258.700 2.061 389 375

49- total das desPesas cUsteadas coM receitas adicioNais Para fiNaNciaMeNto do eNsiNo (44+45+46+47+48) 440.776 28.281 19.271 19.237  

totAL GERAL DAs DEsPEsAs coM EDucAção
DotAção 

AtuALizADA

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs (Até o 

Bimestre)

DEsPEsAs LiQuiDA-
DAs (Até o Bimestre)

DEsPEsAs PAGAs 
(Até o Bimestre)

iNscRitAs EM 
REstos A PAGAR Não 

PRocEssADos 

(c) (d) (e) (f) (g)
50- total geral das desPesas coM edUcaÇÃo (13+28+49) 4.434.105 624.415 600.703 558.930

   50.1- despesas correntes 4.181.880 618.523 599.238 557.465
      50.1.1 - Pessoal ativo 3.353.443 490.248 490.247 448.508

      50.1.2 - Pessoal inativo     
      50.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 41.339 61   

      50.1.4 -outras despesas correntes 787.097 128.214 108.991 108.957
   50.2- despesas de capital 252.225 5.892 1.465 1.465

      50.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 8.060 2.716   
      50.2.2 -outras despesas de capital 244.166 3.176 1.465 1.465  

coNtRoLE DA DisPoNiBiLiDADE fiNANcEiRA E coNciLiAção BANcÁRiA
fuNDEB sALÁRio EDucAção

(ae) (af)
51- disPoNibilidade fiNaNceira eM 31 de dezeMbro de 2020  28.487 4.019
52- (+) iNgresso de recUrsos atÉ o biMestre (orçamentário)  608.779 8.217

53- (-) PagaMeNtos efetUados atÉ o biMestre (orçamentário e restos a pagar)  367.784 2.571
54- (=) disPoNibilidade fiNaNceira atÉ o biMestre  269.482 9.664

55- (+) ajUstes Positivos ( reteNÇÕes e oUtros valores extraorÇaMeNtários)   
56- (-) ajUstes Negativos (oUtros valores extraorÇaMeNtários)   

57- (=) saldo fiNaNceiro coNciliado (saldo bancário)   269.482   9.664
foNtE: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 23/Março/2021 e Hora de emissão 15h e 56m.
1se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do fUNdeb, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do fUNdeb.
2limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3art. 25, § 3º, lei 14.113/2020: “até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício 
imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
4Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 
6As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7valor inscrito em rPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA

DEMoNstRAtivo DA REcEitA DE iMPostos LíQuiDA E DAs DEsPEsAs PRÓPRiAs coM AçÕEs E sERviços PúBLicos DE sAúDE
oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL

 JANEiRo A fEvEREiRo  2021 / BiMEstRE  JANEiRo - fEvEREiRo
RREo – ANExo 12 (Lc n° 141/2012 art.35) R$ Milhares

REcEitAs REsuLtANtEs DE iMPostos E tRANsfERêNciAs coNstitucioNAis E LEGAis PREvisão  iNiciAL
PREvisão AtuALizADA

REcEitAs REALizADAs
Até o Bimestre

 %(b/a)x100 
(a) (b)

receita de iMPostos  (i) 16.586.318 16.586.318 2.842.615                                    17,14 

    receita result.do imp.s/a circ.de Merc.e serv. de transp. interest.e interm.e de comunic.– icMs 14.320.961 14.320.961 2.511.160                                    17,53 
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        icMs 14.124.890 14.124.890 2.490.072                                    17,63 
        Multas, juros de Mora, divida ativa e outros encargos do icMs 196.070 196.070 21.089                                    10,76 

        adicional de até 2% do icMs destinado ao fundo de combate à Pobreza (adct, art. 82, §1º)   
    receita result.do imposto de transmissão causa Mortis e doação de bens e direitos – itcd 38.535 38.535 6.799                                    17,64 

        itcd 34.445 34.445 6.421                                    18,64 
        Multas, juros de Mora, dívida ativa e outros encargos do itcd 4.090 4.090 378                                      9,24 

    receita resultante do imposto sobre a Propriedade de veículos automotores – iPva 720.595 720.595 99.076                                    13,75 
        iPva 705.457 705.457 95.724                                    13,57 

        Multas, juros de Mora, dívida ativa e outros encargos do iPva 15.138 15.138 3.352                                    22,14 
    receita result.do imposto s/a renda e Proventos de qualquer Natureza retido na fonte – irrf 1.506.227 1.506.227 225.580                                    14,98 

receita de traNsferêNcias coNstitUcioNais e legais (ii) 6.857.773 6.857.773 1.561.884                                    22,78 
    cota-Parte fPe 6.175.607 6.175.607 1.466.452                                    23,75 

    cota-Parte iPi-exportação 382.166 382.166 95.432                                    24,97 
    compensações financeiras Provenientes de impostos e transferências constitucionais 300.000 300.000 -                                          -   

        icMs-desoneração - l.c. nº 87/1996 300.000 300.000                                          -   
        outras   

dedUÇÕes de traNsferêNcias coNstitUcioNais aos MUNicÍPios (iii) 4.036.079 4.036.079 701.552                                    17,38 
    Parcela do icMs rePassada aos MUNicÍPios (25%) 3.580.240 3.580.240 628.179                                    17,55 
    Parcela do iPva rePassada aos MUNicÍPios (50%) 360.298 360.298 49.515                                    13,74 

    Parcela da cota-Parte do iPi-exPortaÇÃo rePassada aos MUNicÍPios (25%) 95.542 95.542 23.858                                    24,97 
total das rec.resUlt.de iMPostos e traNferêNcias coNstitUcioNais e legais-(iv)=(i)+(ii)-(iii) 19.408.011 19.408.011 3.702.948                                    19,08 

DEsPEsAs coM AçÕEs E sERviços PúBLicos DE sAúDE (AsPs) –  PoR suBfuNção E cAtEGo-
RiA EcoNôMicA 

DotAção 
iNiciAL

DotAção 
AtuALizADA

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs DEsPEsAs LiQuiDADAs DEsPEsAs PAGAs inscritas 

em Restos 
a Pagar não 
Processados

Até o 
bimestre %(d/c)x100

Até o 
bimestre %(e/c)x100

Até o 
bimestre %(f/c)x100

(c) (d) (e) (f) (g)
ateNÇÃo básica  (v) 50.934 50.934 8.783 17,24 5.523 10,84 5.523 10,84 -
     despesas correntes 50.934 50.934 8.783 17,24 5.523 10,84 5.523 10,84
     despesas de capital       -  

assistêNcia HosPitalar e aMbUlatorial  (vi) 1.387.172 1.395.682 252.453 18,09 185.385 13,28 184.478 13,22 -
     despesas correntes 1.327.076 1.328.038 244.172 18,39 177.973 13,40 177.066 13,33
     despesas de capital 60.096 67.644 8.281 12,24 7.412 10,96 7.412 10,96

sUPorte Profilático e teraPêUtico  (vii) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         

vigilâNcia saNitária  (viii) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         

vigilâNcia ePideMiolÓgica  (ix) 5.522 5.522 434 7,86 415 7,52 415 7,52 -
     despesas correntes 5.522 5.522 434 7,86 415 7,52 415 7,52
     despesas de capital     -  -  

aliMeNtaÇÃo e NUtriÇÃo  (x) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         

oUtras sUbfUNÇÕes (xi) 1.408.475 1.410.187 198.584 14,08 192.252 13,63 180.707 12,81 -
     despesas correntes 1.407.721 1.409.433 198.584 14,09 192.252 13,64 180.707 12,82
     despesas de capital 754 754 - 0,00  0,00  0,00

total (xii)=(v+vi+vii+viii+ix+x+xi) 2.852.103 2.862.326 460.254 16,08 383.575 13,40 371.123 12,97 -

APuRAção Do cuMPRiMENto Do LiMitE MíNiMo PARA APLicAção EM AsPs
DEsPEsAs EMPENHADAs DEsPEsAs LiQuiDADAs DEsPEsAs PAGAs

(d) (e) (f)
total das despesas com asPs (xiii)=(xii) 460.254 383.575 371.123

(-) restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira (xiv)   
(-) despesas custeadas com recursos vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em asPs em exercícios anteriores (xv)   

(-) despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a Pagar cancelados (xvi) 24 24 24
(=) valor aPlicado eM asPs (xvii)=(xiii-xiv-xv-xvi) 460.229 383.551 371.099

despesa Mínima a ser aplicada em asPs (xviii)=(iv) x 12% (lc 141/2012) 444.354
despesa Mínima a ser aplicada em asPs (xviii)=(iv) x % (constituição estadual)  

diferença entre o valor aplicado e a despesa Mínima a ser aplicada (xix) = (xvii (d ou e) - xviii)1 15.875 (60.803) (73.255)
limite não cumprido (xx) = (xix) (quando valor for inferior a zero) -   

PerceNt.da rec.de iMPost.e traNsf.coNstitUc.e legais aPlic.eM asPs  (xvii / iv)*100 (mínimo de 12% conf.lc n° 141/2012 ou % da constit.
estadual) 12,43 10,36  

coNtRoLE Do vALoR REfERENtE Ao PERcENtuAL MíNiMo Não cuMPRiDo EM ExERcícios ANtERioREs PARA fiNs DE APLicA-
ção Dos REcuRsos viNcuLADos coNfoRME ARtiGos 25 E 26 DA Lc 141/2012

LiMitE Não cuMPRiDo

saldo inicial  (no exer-
cicio atual)     

Despesas custeadas no Exercício de 
Referência saldo final (não aplicado)1                               

Empenhadas Liquidadas Pagas
(h) (i) (j) (k) (l)=(h-(i ou j))

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XXd)     -
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)     

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)     

total da difereNÇa de liMite NÃo cUMPrido eM exercÍcios aNteriores (xxi)      
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ExEcução DE REstos A PAGAR

ExERcício Do 
EMPENHo2

 valor Mínimo para 
aplicação em AsPs

 valor aplicado em 
AsPs no exercício                                                  

valor aplicado além 
do limite mínimo

total inscrito em 
RP no exercício            

RPNP inscritos 
indevidamente 

no Exercício 
sem Disponibili-
dade financeira

valor inscrito 
em RP con-
siderado no 

Limite

total 
de RP 
pagos

total de RP a pagar                    total de RP cancelados 
ou prescritos                                

Diferença entre o valor 
aplicado além do limite e o 

total de RP cancelados                                                       

(m) (n) (o)=(n-m), se < 0, 
então(o)=0 (p) q=(xivd)

(r)=(p
-(o+q)), 

se<0, 
então(r)=0

(s) (t) (u) (v)=((o+q)-u))

empenhos de 2021 
(regra nova) 444.354 383.551 -  - -    -

empenhos de 2020 
(regra nova) 2.178.375 2.805.915 627.540 43.754  - 28.767 12.871 2.116 625.424

empenhos de 
2019(regra nova) 2.060.648 2.396.538 335.890 20.356  - 19.792 45 519 335.370

empenhos de 2018 1.865.815 2.371.845 506.029 14.311  - 14.007 250 55 505.975
empenhos de 2017 1.738.543 2.158.735 420.193 73.324   72.920 309 94 420.098
empenhos de 2016 1.743.630 2.019.495 275.866 10.251  - 9.615 294 342 275.523

 
total dos restos a Pagar caNcelados oU Prescritos atÉ o fiNal do exercÍcio atUal qUe afetaraM o cUMPriMeNto do liMite (xxii) (soma dos saldos negativos da coluna “v”)  

total dos restos a Pagar caNc.oU Prescr.atÉ o fiNal do exerc.aNterior qUe afetaraM o cUMPriMeNto do liMite (xxiii) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)  
total dos restos a Pagar caNcelados oU Prescritos No exercÍcio atUal qUe afetaraM o cUMPriMeNto do liMite (xxiv) = (xxii - xxiii) (artigo 24 § 1º e 2º da lc 141/2012) -

 

coNtRoLE DE REstos A PAGAR cANcELADos ou PREscRitos coNsiDERADos PARA fiNs DE APLicAção DA DisPoNiBiLiDADE 
DE cAixA coNfoRME ARtiGo 24§ 1º e 2º DA Lc 141/2012

REstos A PAGAR cANcELADos ou PREscRitos

saldo inicial
Despesas custeadas no Exercício de 

Referência saldo final (não aplicado)1

Empenhadas     Liquidadas Pagas
(w) (x)              (y) (z) (aa)=(w-(x ou y))

 restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (xxv) (saldo inicial = xxiv) -   
 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício 

anterior)    

 Restos a pagar canc.ou prescr.em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do 
exercício anterior)      

total de restos a Pagar caNcelados oU Prescritos a coMPeNsar (xxviii) - - - -  
 

REcEitAs ADicioNAis PARA o fiNANciAMENto DA sAúDE Não coMPutADAs No cÁLcuLo Do 
MíNiMo PREvisão iNiciAL

PREvisão AtuALizADA                
REcEitAs REALizADAs

Até o Bimestre 
% (b/a)x100 

(a) (b)
receitas de traNsferêNcias Para a saúde  (xxix) 1.430.013 1.430.013 257.693                                    18,02 

     Proveniente da União 1.430.013 1.430.013 257.693                                    18,02 
     Proveniente dos estados    

     Proveniente dos Municípios    
receita de oPeraÇÕes de crÉdito iNterNas e exterNas viNcUladas a saúde (xxx)    

oUtras receitas (xxxi) 7.117 7.117 432                                      6,07 
total de receitas adicioNais Para fiNaNciaMeNto da saúde (xxxii) = (xxix+xxx+xxxi) 1.437.130 1.437.130 258.125                                    17,96 

 
DEsPEsAs coM sAúDE Não coMPutADAs No cÁLcuLo Do MíNiMo

DEsPEsAs coM sAuDE PoR suBfuNçÕEs E cAtEGoRiA EcoNôMicA Não coMPutADAs No 
cÁLcuLo Do MíNiMo

DotAção 
iNiciAL

DotAção 
AtuALizADA         

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs DEsPEsAs LiQuiDADAs DEsPEsAs PAGAs inscritas 

em Restos 
a Pagar não 
Processados 

Até o 
bimestre % (d/c)x100 

Até o 
bimestre % (e/c)x100

Até o 
bimestre % (f/c)x100

(c) (d)  (e) (f) (g)
ateNÇÃo básica (xxxiii) 81 3.858 2.200 57,03 2.090 54,18 2.090 54,18 -

     despesas correntes 81 3.858 2.200 57,03 2.090 54,18 2.090 54,18
     despesas de capital         

assistêNcia HosPitalar e aMbUlatorial  (xxxiv) 500.421 592.173 69.639 11,76 33.944 5,73 33.823 5,71 -
     despesas correntes 444.493 531.480 64.402 12,12 33.926 6,38 33.805 6,36
     despesas de capital 55.928 60.693 5.237 8,63 18 0,03 18 0,03

sUPorte Profilático e teraPêUtico (xxxv) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         

vigilâNcia saNitária (xxxvi) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         

vigilâNcia ePideMiolÓgica (xxxvii) 32.632 36.770 1.339 3,64 719 1,95 719 1,95
     despesas correntes 28.705 29.416 1.339 4,55 719 2,44 719 2,44
     despesas de capital 3.927 7.354 - 0,00  0,00  0,00

aliMeNtaÇÃo e NUtriÇÃo (xxxviii) - - -  -  -  -
     despesas correntes         
     despesas de capital         

oUtras sUbfUNÇÕes (xxxix) 82.320 92.711 15.886 17,14 14.962 16,14 14.922 16,09 -

     despesas correntes 80.240 88.527 15.731 17,77 14.929 16,86 14.889 16,82
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     despesas de capital 2.080 4.183 155 3,70 33 0,78 33 0,78
tot.das desP.NÃo coMP.No cálc.do MÍN.(xl)=(xxxiii+xxxiv+xxxv+xxxvi+xxxvii+xxxviii+xxxix) 615.454 725.512 89.065 89,57 51.714 78,00 51.553 77,94  

 

DEsPEsAs totAis coM sAúDE ExEcutADAs coM coM REcuRsos PRÓPRios E coM REcuRsos 
tRANsfERiDos DE outRos ENtEs

DotAção 
iNiciAL

DotAção 
AtuALizADA         

DEsPEsAs EMPE-
NHADAs DEsPEsAs LiQuiDADAs DEsPEsAs PAGAs inscritas 

em Restos 
a Pagar não 
Processados  

Até o 
bimestre % (d/c)x100

Até o 
bimestre % (e/c)x100

Até o 
bimestre % (f/c) x 

100
 (c) (d) (e) (f) (g)

ateNÇÃo básica (xli) = (v + xxxiii) 51.015 54.792 10.983 20,04 7.613 13,89 7.613 13,89 -
assistêNcia HosPitalar e aMbUlatorial (xlii) = (vi + xxxiv) 1.887.593 1.987.856 322.092 16,20 219.329 11,03 218.301 10,98 -

sUPorte Profilático e teraPêUtico (xliii) = (vii + xxxv) - - -  -  -  -
vigilâNcia saNitária (xliv) = (viii + xxxvi) - - -  -  -  -

vigilâNcia ePideMiolÓgica (xlv) = (xix + xxxvii) 38.154 42.292 1.773 4,19 1.134 2,68 1.134 2,68  
aliMeNtaÇÃo e NUtriÇÃo  (xlvi) = (x + xxxviii) - - -  -  -  -

oUtras sUbfUNÇÕes (xlvii) = (xi + xxxix) 1.490.794 1.502.898 214.470 14,27 207.214 13,79 195.629 13,02 -
total das desPesas coM saúde (xlviii) = (xii +xl) 3.467.557 3.587.838 549.318 105,65 435.290 91,40 422.676 90,90  

(-) Despesas executadas c/recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3          

totAL DAs DEsPEsAs ExEcutADAs coM REcuRsos PRÓPRios (xLix) 3.467.557 3.587.838 549.318           105,65 435.290               
91,40 422.676         90,90  

foNtE: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 23/Mar/2021 e Hora de emissão 8h e 48m.
Notas:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). a partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar 
processados e não processados (regra nova).
3essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ 
 DEMoNstRAtivo siMPLificADo Do RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA  

 oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL 
 JANEiRo A fEvEREiRo DE 2021 / BiMEstRE JANEiRo - fEvEREiRo 

RREo - Anexo 14 (LRf, Art. 48)  R$ Milhares 
 BALANço oRçAMENtÁRio  Até o bimestre 

 receitas  
 Previsão inicial 31.079.339

 Previsão atualizada 31.079.339
 receitas realizadas  5.646.234
 Déficit Orçamentário  

 saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) 1.238.246
 desPesas  

 dotação inicial 30.579.339
 dotação atualizada 31.817.585

 despesas empenhadas 4.533.968
 despesas liquidadas 4.280.347

 despesas Pagas 4.093.570
 superavit orçamentário 1.365.886

 DEsPEsAs PoR fuNção / suBfuNção Até o bimestre
 despesas empenhadas 4.533.968
 despesas liquidadas 4.280.347

 REcEitA coRRENtE LíQuiDA - RcL  Até o bimestre
 receita corrente líquida 24.585.647

 receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento 24.563.857
 receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com Pessoal 24.353.946

 receitas e desPesas do regiMe de PrevidêNcia dos servidores até o bimestre
regime Próprio de Previdência dos servidores - PlaNo PrevideNciário  

 receitas Previdenciárias realizada 13.810
      despesas Previdenciárias empenhadas 5.301

 despesas Previdenciárias liquidadas  5.301
 resultado Previdenciário  8.509

regime Próprio de Previdência dos servidores - PlaNo fiNaNceiro  
 receitas Previdenciárias realizadas  333.947

     despesas Previdenciárias empenhadas 472.340
 despesas Previdenciárias liquidadas  472.090

 resultado Previdenciário  (138.143)
    

 REsuLtADos NoMiNAL E PRiMÁRio 
 Meta fixada no Anexo de Metas 

fiscais da LDo 
 Resultado Apurado até o 

bimestre   % em Relação à Meta 

 (a)  (b)  (b/a) 
 resultado Primário  - acima da linha 1.875 1.222.287                                          65.185,27 
 resultado Nominal - acima da linha (1.625.256) 1.102.844                                               (67,86)
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 REstos A PAGAR PoR PoDER E MiNistéRio PúBLico  inscrição  cancelamento até o 
bimestre  Pagamento Até o Bimestre  saldo a pagar 

 restos a Pagar Processados 432.786 2.053 348.437 82.296
 Poder executivo 409.528 2.049 335.725 71.754
 Poder legislativo 2.369 4 2.310 54
 Poder judiciário 20.218  10.065 10.153

 Ministério Público 550  215 335
             defensoria Pública 121  121

 restos a Pagar NÃo-Processados 76.755 2.146 29.496 45.112
 Poder executivo 72.449 2.095 28.226 42.128
 Poder legislativo 4.306 51 1.270 2.984
 Poder judiciário    

 Ministério Público    
             defensoria Pública    

 total 509.541 4.199 377.934 127.408

 DEsPEsAs coM AçÕEs tíPicAs DE MANutENção E DEsENvoLviMENto Do ENsiNo  valor apurado até  o bimestre 
 Limites constitucionais Anuais 

 % Mínimo a Aplicar no 
Exercício  % Aplicado até o bimestre 

 Mínimo anual de 25% das receitas de impostos na Manutenção e desenvolvimento do ensino 811.895 25%                                                21,92 
 Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 276.388  70%                                                45,40 
 Percentual de 50% da complementação da União ao fUNdeb (vaat) na educação infantil    50%                                                     -   
 Mínimo de 15% da complementação da União ao fUNdeb (vaat) em despesas de capital   15%                                                     -   

 REcEitAs DE oPERAçÕEs DE cRéDito E DEsPEsAs DE cAPitAL  valor apurado até o bimestre  saldo Não Realizado 
 receita de operação de crédito   

 despesa de capital líquida   

 PRoJEção AtuARiAL Dos REGiMEs DE PREviDêNciA  Exercício  10º Exercício  20º Exercício  35º Exercício 
Plano Previdenciário     

 receitas Previdenciárias      
 despesas Previdenciárias      
 resultado Previdenciário     

Plano financeiro     
 receitas Previdenciárias      
 despesas Previdenciárias      
 resultado Previdenciário     

 REcEitA DA ALiENAção DE Ativos E APLicAção Dos REcuRsos  valor apurado até o bimestre  saldo a Realizar 
 receitas da alienação de ativos   

 aplicação dos recursos da alienação de ativos   
  

 DEsPEsAs coM AçÕEs E sERviços PúBLicos DE sAúDE  valor apurado até  o bimestre 
 Limite constitucional Anual 

 % Mínimo a Aplicar no 
Exercício  % Aplicado até o bimestre 

despesas com ações e serviços Públicos de saúde executadas com recursos de impostos 383.551 12%                                                10,35 

 desPesas de caráter coNtiNUado derivadas de PPP  valor aPUrado No exercÍcio correNte 
total das despesas consideradas para o limite / rcl (%)                                                                                                                      -   

foNte: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 28/Março/2021 e  Hora de emissão 17h e 07m.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ 
 RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA 

 DEMoNstRAtivo DA ExEcução DAs DEsPEsAs PoR PoDER E uNiDADE GEstoRA 
 oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL 

 JANEiRo A DEzEMBRo 2021 / BiMEstRE JANEiRo-fEvEREiRo 
 tabela 1 (solicitação do tcE/PA) R$ milhares

 PoDER / uNiDADE GEstoRA DotAção 
iNiciAL

DotAção 
AtuALizADA

MoviMENto 
DE cRéDito 

totAL AutoRi-
zADo    

DEsPEsAs EM-
PENHADAs Até 

o BiMEstRE

DEsPEsAs Li-
QuiDADAs Até 

o BiMEstRE
 %  %              sALDo        

iNscRitAs EM 
REstos A PAGAR 

Não PRocEs-
sADos

(a) (b) (c)  (c/total c)  (c/a) (a - c ) (d)
 Poder execUtivo 27.581.822 28.750.574 8.578 28.759.152 4.090.976 3.862.200         90,23             13,43 24.896.952 -

sec.de est.de deseNv.UrbaNo e obras PUblicas 319.076 364.304 1.212 365.516 102.145 92.561           2,16             25,32 272.955
secretaria de estado de esPorte e lazer 23.053 26.087  26.087 2.166 2.093           0,05               8,02 23.994

ceNtro regioNal de goverNo 1 1.998 1.998  1.998               -                    -   1.998
ceNtro regioNal de goverNo 2 1.798 1.798  1.798               -                    -   1.798
ceNtro regioNal de goverNo 3 1.798 1.798  1.798               -                    -   1.798
ceNtro regioNal de goverNo 4 1.798 1.798  1.798               -                    -   1.798
ceNtro regioNal de goverNo 5 1.998 1.998  1.998               -                    -   1.998

ceNtro regioNal de goverNo 6 2.398 2.398  2.398               -                    -   2.398

casa civil 54.745 54.745  54.745 8.035 8.013           0,19             14,64 46.732
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casa Militar 8.570 8.570  8.570 1.363 1.128           0,03             13,16 7.442
aUditoria geral do estado 7.265 7.265  7.265 849 736           0,02             10,13 6.530

secretaria de estado de adMiNistracao  142 142               -                    -   142
sec.de est.de deseNv.agroPecUario e da Pesca 51.338 59.247  59.247 6.515 5.216           0,12               8,80 54.031

secretaria de estado de cUltUra 60.248 66.051  66.051 8.747 5.400           0,13               8,18 60.651
secretaria de estado de edUcacao 3.806.650 4.015.794 2.668.118 1.347.676 164.396 141.456           3,30             10,50 1.206.220

fUNdeb - sedUc - 2.633.375 2.633.375 392.909 392.908           9,18             14,92 2.240.467
secretaria de estado da fazeNda 573.009 576.906 11.592 565.314 70.693 70.199           1,64             12,42 495.115

eNcargos gerais s/a sUPerv. da sefa 5.950.841 5.955.347 12.442 5.967.789 979.209 979.209         22,88             16,41 4.988.580
fUNdo de gestao da g.P.etaPa Part. das MUltas  250 250 114 114           0,00             45,51 136
fUNdo iNvest.PerMaNeNte da adM.tribUtaria  8.982 8.982 2.672 1.959           0,05             21,81 7.023

Para gov. Profisco ii  1.006 1.006 825 320           0,01             31,83 686
sec.de estado de jUstica e direitos HUMaNos 29.819 29.819  29.819 1.781 1.740           0,04               5,83 28.079
sejUdH-fUNdo estadUal de direitos difUsos 419 419  419                -                    -   419

secretaria de estado de saUde PUblica  458.200 458.200 339.980 266.261           6,22             58,11 191.939
11 regioNal de Protecao social - Maraba  321 321 36 13           0,00               4,08 308

09 regioNal de Protecao social - saNtareM  729 729 176 22           0,00               3,00 708
03 regioNal de Protecao social - castaNHal  472 472 111 82           0,00             17,34 390

01 regioNal de Protecao social - beleM  2.320 2.320 457 283           0,01             12,20 2.037
12 regioNal de Protecao social -coNc.aragUaia  811 811 404 308           0,01             37,91 504
02 regioNal de Protecao social - saNta izabel  563 563 52 49           0,00               8,66 515

04 regioNal de Protecao social - caPaNeMa  616 616 167 132           0,00             21,38 484
10 regioNal de Protecao social - altaMira  2.629 2.629 184 76           0,00               2,89 2.553

06 regioNal de Protecao social - barcareNa  239 239 57 53           0,00             22,04 186
08 regioNal de Protecao social - breves  431 431 5 2           0,00               0,36 429
13 regioNal de Protecao social - caMeta  501 501 112 91           0,00             18,14 410

07 regioNal de Protecao social - r.das ilHas  283 283 43 43           0,00             15,09 240
05 regioNal de Protecao social-s.MigUel gUaMa  211 211 163 163           0,00             77,38 48

HosPital regioNal de caMeta  790 790 530 251           0,01             31,73 539
HosPital regioNal de coNceicao do aragUaia  6.352 6.352 3.638 2.956           0,07             46,53 3.397

HosPital regioNal de saliNoPolis  2.349 2.349 343 110           0,00               4,67 2.239
laboratorio ceNtral  2.491 2.491 942 639           0,01             25,67 1.852

escola tecNica do sUs  306 306 36 -              -                    -   306
sec.de e.de segUraNca PUblica e defesa social 72.627 87.524 150 87.674 7.094 6.279           0,15               7,16 81.394
fUNdo estadUal seg.PUb.e defesa social est.Pa 15.000 36.116  36.116                -                    -   36.116
sec.de est.de deseNv.ecoN,MiNeracao e eNergia 11.707 11.707  11.707 1.509 1.431           0,03             12,22 10.276

ProcUradoria geral do estado 80.698 82.162 7.016 75.146 11.526 11.293           0,26             15,03 63.852
eNcargos gerais sob a sUPervisao da Pge 194.218 194.218  194.218 20.844 20.844           0,49             10,73 173.373

Pge - fUNdo esPecial da ProcUradoria - fUNPge   7.016 7.016 1.056 995           0,02             14,19 6.021
Policia Militar do estado do Para 1.519.807 1.547.130 14.914 1.562.044 212.933 199.954           4,67             12,80 1.362.090

sec.de est.de Meio aMbieNte e sUsteNtabilidad 111.320 148.870 31.784 117.087 12.831 10.879           0,25               9,29 106.208
seMas - feMa - fUNd estad de Meio aMbieNte   31.784 31.784 2.357 886           0,02               2,79 30.897

NUcleo execUtor do PrograMa MUNiciPios verdes 7.803 13.703 5.900 7.803 120 112           0,00               1,43 7.691
NePMv-fUNdo aMazoNia  5.900 5.900 1.332 6           0,00               0,10 5.894

NUcleo de gereNciaMeNto do Para rUral 3.451 3.451  3.451 341 331           0,01               9,60 3.119
secretaria de estado de traNsPortes 680.854 709.451  709.451 66.974 59.440           1,39               8,38 650.011
defeNsoria PUblica do estado do Para 198.340 200.101 373 199.728 30.266 27.828           0,65             13,93 171.900
corPo de boMbeiros Militar do Para 286.459 288.867  288.867 40.531 38.986           0,91             13,50 249.881

eNcargos gerais sob a sUP. corPo de boMbeiros 4.588 4.588  4.588 969 55           0,00               1,19 4.533
gabiNete do vice-goverNador 3.707 3.707  3.707 512 408           0,01             11,00 3.299

fUNdo de deseNvolviMeNto ecoNoMico do estado 54.774 55.837 1.296 54.541 1.484 1.484           0,03               2,72 53.056
fUNdacao ParaPaz 13.063 18.799  18.799 1.910 1.485           0,03               7,90 17.314

Policia civil do estado do Para 890.343 889.673 628 890.301 113.130 113.097           2,64             12,70 777.204
fUNdo estadUal de Habitacao de iNteres.social 424 424  424                -                    -   424
sec.de est.de assist.social,trab,eMPreg.reNda 70.739 90.739 7.001 83.738 8.158 8.095           0,19               9,67 75.643
seaster-fUNdo est. direitos criaNca e adolesc   43 43                -                    -   43

seaster-fUNdo estadUal da Pessoa idosa-fUNePi   6.959 6.959 508 508           0,01               7,31 6.450
seaster-fUNdo estadUal do trabalHo e.Para-fet 2.506 2.506  2.506 19 2           0,00               0,09 2.504

fUNdo de iNvestiMeNto de segUraNca PUblica 29.950 54.604  54.604 4.309 299           0,01               0,55 54.305
ageNcia de traNsPorte MetroPolitaNo 7.000 7.000  7.000 54 54           0,00               0,77 6.946
fUNdacao cUltUral do estado do Para 34.875 39.824  39.824 4.777 4.383           0,10             11,01 35.441

fUNdacao carlos goMes 15.962 15.962  15.962 2.129 1.941           0,05             12,16 14.022
sec.de est.de cieNcia,tecN,e edUc.Pro.e tecNo 53.129 85.111  85.111 1.716 1.654           0,04               1,94 83.457

iMPreNsa oficial do estado 20.691 20.691  20.691 1.343 1.343           0,03               6,49 19.348
iNst.de assisteNcia dos servidores est.Pa 853.210 864.307  864.307 133.011 132.471           3,09             15,33 731.836

eMP.de tec.da iNforMacao e coMUNic.do est.Pa 110.754 111.983  111.983 11.982 9.865           0,23               8,81 102.118
iNstitUto de terras do Para 44.700 83.761  83.761 3.428 3.137           0,07               3,74 80.624

eMP.de assisteNcia tec.exteNsao rUral est.Pa 120.604 124.718 144 124.575 16.407 16.373           0,38             13,14 108.201

eMater-regioNal de ilHas  10 10 5 5           0,00             46,70 5
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eMater-regioNal sao MigUel do gUaMa  22 22 7 7           0,00             31,73 15
eMater-regioNal castaNHal  23 23 9 9           0,00             38,50 14
eMater-regioNal tocaNtiNs  15 15 1 1           0,00               6,88 14

eMater-regioNal de altaMira  10 10 5 5           0,00             50,00 5
eMater-regioNal de coNceicao do aragUaia  23 23               -                    -   23

eMater-regioNal de caPaNeMa  12 12 6 6           0,00             48,33 6
eMater-regioNal de Maraba  18 18 9 9           0,00             50,00 9

eMater-regioNal de saNtareM   10 10 5 5           0,00             49,41 5
ceNtrais de abasteciMeNto do Para s/a 15.451 15.451  15.451 1.859 1.744           0,04             11,29 13.707

iNstitUto de Metrologia do estado do Para 11.289 13.948  13.948 1.576 963           0,02               6,90 12.986
fUNdacao saNta casa de Misericordia do Para 56.158 61.126 53.190 114.316 52.981 47.200           1,10             41,29 67.116

fUNd.ceNtro de HeMoteraPia e HeMatologia Para 20.540 23.715 15.827 39.542 16.116 12.834           0,30             32,46 26.708
fUNdacao HosPital cliNicas gasPar viaNa 39.399 45.442 48.932 94.374 43.680 33.327           0,78             35,31 61.047

fUNdacao ParaeNse de radiodifUsao - fUNtelPa 32.435 32.530  32.530 5.150 2.800           0,07               8,61 29.730
dePartaMeNto de traNsito do estado do Para 527.802 577.172 12.544 564.628 43.018 37.805           0,88               6,70 526.823
coMPaNHia de Habitacao do estado do Para 68.206 68.206  68.206 7.982 7.657           0,18             11,23 60.548

fUNdacao de ateNdiMeNto socio edUcativa do Pa 118.219 118.733  118.733 16.575 16.087           0,38             13,55 102.646
secretaria de estado de tUrisMo 51.530 51.817  51.817 4.749 4.686           0,11               9,04 47.130

coMPaNHia de deseNvolviMeNto ecoNoMico do Pa 22.057 22.276  22.276 1.208 888           0,02               3,99 21.388
HosPital oPHir loYola 45.197 47.565 32.114 79.679 35.243 26.496           0,62             33,25 53.183

jUNta coMercial do estado do Para 21.834 23.342  23.342 2.736 2.261           0,05               9,69 21.082
UNiversidade do estado do Para 372.097 376.991 15.009 361.981 42.445 41.651           0,97             11,51 320.330

secretaria estrat.de articUlacao da cidadaNia 10.740 10.740  10.740 781 611           0,01               5,69 10.129
secretaria de estado de coMUNicacao 59.591 59.591  59.591 10.573 10.536           0,25             17,68 49.056

fUNdacao aMazoNia de aMP.a est.e PesqUisas 49.564 50.704 1.111 49.594 1.478 1.432           0,03               2,89 48.162
iNst.de deseNv.florestal e da biodiversidade 17.791 22.054  22.054 2.198 1.681           0,04               7,62 20.373

fUNdo estadUal de deseNv. florestal-fUNdeflor    -               -    -
fUNdo de coMPeNsacao aMbieNtal do est.do Para 321 6.405 150 6.255 1.769 463           0,01               7,40 5.792

ag.de regUlacao e coNt.de ser.PUblico do est. 18.728 19.248  19.248 2.572 2.036           0,05             10,58 17.212
escola de goverNaNca PUblica do est.do Para 9.899 10.121  10.121 1.110 1.031           0,02             10,19 9.091
iNstitUto de gestao PrevideNciaria do est.Pa 80.519 80.519  80.519 11.935 6.689           0,16               8,31 73.830

fUNdo fiNaN. de PrevideNcia do estado do Para 3.951.663 4.297.326 279.911 4.017.414 402.628 402.378           9,40             10,02 3.615.036
fUNdo PrevideNciario do estado do Para 81.532 81.532 7 81.525 5.301 5.301           0,12               6,50 76.224

defeNsoria fUNdo fiNaNceiro  6.536 6.536 6.536 6.536           0,15           100,00 -
alePa fUNdo fiNaNceiro  8.138 8.138 8.138 8.138           0,19           100,00 -
tce fUNdo fiNaNceiro  7.672 7.672 7.672 7.672           0,18           100,00 -
tcM fUNdo fiNaNceiro  4.327 4.327 4.327 4.327           0,10           100,00 -
tje fUNdo fiNaNceiro  29.957 29.957 29.870 29.870           0,70             99,71 86
M.P.fUNdo fiNaNceiro  11.853 11.853 11.853 11.853           0,28           100,00 -
MPc fUNdo fiNaNceiro  1.007 1.007 1.007 1.007           0,02           100,00  

MPtcM fUNdo fiNaNceiro  302 302 302 302           0,01           100,00 -
tce fUNdo PrevideNciario  7 7 7 7           0,00           100,00 -

sisteMa de Protecao social dos Militares  210.120 210.120 209.891 209.891           4,90             99,89 229
ceNtro de Pericias cieNtificas reNato cHaves 125.549 127.941 20 127.921 21.479 19.777           0,46             15,46 108.144
coMPaNHia de Portos e Hidrovias do estado Pa 36.342 62.002  62.002 12.151 12.009           0,28             19,37 49.993

fUNdo estadUal de assisteNcia social 39.661 39.861  39.861 2.874 2.751           0,06               6,90 37.110
fUNdo de saUde dos servidores Militares 7.771 14.146  14.146 2.717 81           0,00               0,57 14.065
fUNdo de assist. social da Policia Militar 6.259 26.259  26.259 1.397 1.140           0,03               4,34 25.119

fUNdo estadUal de saUde 3.329.282 3.433.104 673.800 2.759.304 29.876 19.769           0,46               0,72 2.739.535
sec.de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistracao 110.727 110.727 111 110.838 15.962 14.635           0,34             13,20 96.203

sePlad eNcargos PlaN. 65.775 60.365  60.365 1 1           0,00               0,00 60.364
sePlad eNcargos adM. 839.187 839.187 87.216 926.403 133.074 133.074           3,11             14,36 793.329

ageNcia de defesa agroPecUaria do est do Para 82.019 99.989  99.989 13.911 10.087           0,24             10,09 89.902
NUcleo de gereNc. de traNsPorte MetroPolitaNo 241.802 241.802  241.802 1.724 1.722           0,04               0,71 240.080
NUcleo gereNc.Prog.Microcred.-adMiNistrativo 3.955 3.955  3.955 330 274           0,01               6,94 3.680
NUcleo gereNc.Prog.Microcredito-credicidadao   1.296 1.296 1.063 120           0,00               9,26 1.176
sec.de estado de adMiNistracao PeNiteNciaria 426.138 426.138 190 426.328 53.692 48.053           1,12             11,27 378.275

reserva de coNtigeNcia 174.666 174.666  174.666                -                    -   174.666
 Poder legislativo 1.020.474 1.032.316 (1.930) 1.030.386 150.757 140.230           3,28             13,61 890.156 -

asseMbleia legislativa do estado 550.982 557.124 8.718 548.406 83.510 81.513           1,90             14,86 466.893
PlaNo de segUridade social dos ParlaMeNtares   7.720 7.720 3.839 3.839           0,09             49,73 3.881

tribUNal de coNtas do estado 207.307 207.307 1.290 206.017 28.450 25.076           0,59             12,17 180.942
fUNdo de reaParelHaMeNto do tce   859 859 2            0,00               0,04 859
tribUNal de coNtas dos MUNiciPios 191.541 196.541 1.228 195.312 26.856 22.438           0,52             11,49 172.875

fUNdo de ModerN.reaParelHaM.aPerfeic. tcM-Pa - - 861 861 2 1           0,00               0,09 860

MiNisterio PUblico de coNtas estado do Para 41.774 41.774 80 41.694 5.320 4.861           0,11             11,66 36.833
M. P./trib. de coNtas dos MUNiciPios 28.870 29.570 53 29.516 2.778 2.503           0,06               8,48 27.014

 Poder jUdiciário 1.352.350 1.358.470 (3.014) 1.355.456 184.342 180.694           4,22             13,33 1.174.762 -

tribUNal de jUstica do estado 1.184.519 1.184.617 2.882 1.181.736 173.389 173.190           4,05             14,66 1.008.546  
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tribUNal de jUstica do estado - frj 167.831 173.853 133 173.720 10.953 7.504           0,18               4,32 166.216  
 MiNistÉrio Público 624.693 676.224 (3.633) 672.591 107.893 97.223           2,27             14,46 575.368 -
MiNisterio PUblico 624.693 676.224 3.633 672.591 107.893 97.223           2,27             14,46 575.368

fUNdo de reaParelHaMeNto do MiN.PUblico   -               -    -
 defeNsoria - - - - - -              -    - -

defeNsoria PUblica do estado do Para                  -    -
 t o t a l      30.579.339 31.817.585  31.817.585 4.533.968 4.280.347        100,00             13,45 27.537.238 -

 foNte: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 16/Mar/2021 e Hora de emissão 17:30hs 

GovERNo Do EstADo Do PARÁ 
 RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA 

 DEMoNstRAtivo DA ExEcução DAs DEsPEsAs PoR fuNção / suBfuNção RELAcioNADAs Ao ENfRENtAMENto DA cALAMiDADE PúBLicA DEcoRRENtE DE PANDEMiA Do coRoNAvíRus coviD-19 
 oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL 

 JANEiRo A fEvEREiRo DE 2020 / BiMEstRE JANEiRo - fEvEREiRo 
 tabela 2 (Decreto Legislativo Estadual nº 02, de 20/03/2020, art. 2º e Decreto Estadual nº 658, de 01/04/2020)¹  R$ Milhares 

 fuNção/suBfuNção 
 DotAção 
iNiciAL 

 DotAção AtuALi-
zADA² 

 DEsPEsAs EMPENHADAs 
 sALDo 

 DEsPEsAs LiQuiDADAs 
 sALDo 

 iNscRitAs EM REstos A PAGAR 
Não PRocEssADos  

 No Bimestre 
 Até o 

Bimestre 
 %   

 No Bimestre 
 Até o 

Bimestre  
 %  

 (a)   (b)   (b/total b)   (c )=(a-b)  (d)  (d/total d)  (e)=(a-d)  (f) 

 desPesas (exceto iNtra-orÇaMeNtárias) (i)  184.338 67.904 67.904     100,00 116.434 47.738 47.738         100,00 136.600 -
04  adMiNistracao                 -   219 68 68         0,10 151 46 46            0,10 173

122    adMiNistracao geral                 -   24 - -            -   24 - -               -   24
123    adMiNistracao fiNaNceira                 -   195 68 68         0,10 127 46 46            0,10 149
06 segUraNca PUblica                 -   455 61 61         0,09 394 54 54            0,11 401

181    PoliciaMeNto                 -   200 48 48         0,07 152 48 48            0,10 152
303    sUPorte Profilatico e teraPeUtico                 -   255 13 13         0,02 242 7 7            0,01 248
08 assisteNcia social                 -   40 34 34         0,05 6 10 10            0,02 30

122    adMiNistracao geral                 -   40 34 34         0,05 6 10 10            0,02 30
09 PrevideNcia social                 -   128 6 6         0,01 122                 -   128

123    adMiNistracao fiNaNceira                 -   128 6 6         0,01 122                 -   128
10 saUde                 -   86.211 21.881 21.881       32,22 64.329 10.103 10.103          21,16 76.108

302    assisteNcia HosPitalar e aMbUlatorial                 -   86.111 21.812 21.812       32,12 64.298 10.070 10.070          21,10 76.040
305    vigilaNcia ePdeMiologica                 -   100 69 69         0,10 31 32 32            0,07 68
12 edUcacao                 -   90.391 45.195 45.195       66,56 45.195 37.524 37.524          78,61 52.867

361    eNsiNo fUNdaMeNtal                 -   16.755 16.755 16.755       24,68 - 14.636 14.636          30,66 2.120
362    eNsiNo Medio                 -   73.635 28.440 28.440       41,88 45.195 22.888 22.888          47,95 50.747
13 cUltUra                 -   8 - -            -   8 - -               -   8

122    adMiNistracao geral                 -   8 - -            -   8 - -               -   8
14 direitos da cidadaNia                 -   5.386 - -            -   5.386 - -               -   5.386

122    adMiNistracao geral                 -   5.386 - -            -   5.386 - -               -   5.386
20 agricUltUra                 -   1.500 658 658         0,97 842 - -               -   1.500

122    adMiNistracao geral                 -   1.500 658 658         0,97 842 - -               -   1.500
 total (iii) = (i)  184.338 67.904 67.904     100,00 116.434 47.738 47.738         100,00 136.600 -

 foNte: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 29/Março/2021 e Hora de emissão 17h e 58m. 
 NotAs: 
¹a base legal para a elaboração do referido demonstrativo: emenda constitucional nº 106, de 07/05/2020; lei federal nº 13.979, de 06/02/2020; lei estadual nº 9.039, de 22/04/2020, alterada pela lei estadual nº 9.236, de 25/03/2021; decreto 
legislativo estadual nº 02, de 20/03/2020; e decreto estadual nº 658, de 01/04/2020 e suas alterações. 
²a metodologia para extração de dados na elaboração deste demonstrativo foi com base na lei estadual nº 9.039/2020 alterada pela lei estadual nº 9.236/2021, que abriu crédito Especial com objetivo de criar diversas ações orçamentárias denomi-
nadas de coviDPARÁ. 

GovERNo Do EstADo Do PARÁ 
 RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA 

 DEMoNstRAtivo DA ExEcução DAs DEsPEsAs PoR PoDER E uNiDADE GEstoRA RELAcioNADAs Ao ENfRENtAMENto DA cALAMiDADE PúBLicA DEcoRRENtE DE PANDEMiA Do coRoNAvíRus coviD-19   

 oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL 
 JANEiRo A fEvEREiRo 2021 / BiMEstRE  JANEiRo - fEvEREiRo 

 tabela 3 (Decreto Legislativo Estadual nº 02, de 20/03/2020, art. 2º e Decreto Estadual nº 658, de 01/04/2020)¹ R$ milhares

 PoDER / uNiDADE GEstoRA 
DotAção 
iNiciAL

DotAção AtuALi-
zADA²

MoviMENto DE 
cRéDito 

totAL AutoRi-
zADo    

DEsPEsAs EMPENHADAs 
Até o BiMEstRE

DEsPEsAs LiQuiDADAs 
Até o BiMEstRE

 %  %              sALDo        
iNscRitAs EM REstos A 

PAGAR Não PRocEssADos

(a) (b) (c)  (c/total 
c)  (c/a) (a - c ) (d)

 Poder execUtivo  184.338 - 184.338 67.904 47.738    100,00   25,90 136.600  

10 regioNal de Protecao social - altaMira - 2.000 2.000 4.000 - -          -          -   4.000 -
ageNcia de defesa agroPecUaria do est do Para - 1.500 - 1.500 658 -          -          -   1.500 -

aUditoria geral do estado - 24 - 24 - -          -    24 -
fUNdacao de ateNdiMeNto socio edUcativa do Pa - 40 - 40 34 10        0,02  30 -

fUNdacao HosPital cliNicas gasPar viaNa - 4.800 4.800 9.600 973 -          -          -   9.600

fUNdacao ParaPaz - 5.386 - 5.386 - -          -          -   5.386 -
fUNdo de saUde dos servidores Militares - 255 - 255 13 7        0,01     2,60 248 -

fUNdo estadUal de saUde - 10.905 (75.306) (64.402) - -          -          -   (64.402) -

HosPital regioNal de coNceicao do aragUaia - 300 300 600 - -          -          -   600 -

HosPital regioNal de saliNoPolis - 300 300 600 - -          -          -   600 -
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iNstitUto de gestao PrevideNciaria do est.Pa - 128 - 128 6         0,00  128 -
Policia Militar do estado do Para - 100 - 100 26 26        0,05  74 -

sec.de e.de segUraNca PUblica e defesa social - 100 - 100 22 22        0,05  78 -
secretaria de estado da fazeNda - 195 - 195 68 46        0,10  149 -
secretaria de estado de cUltUra - 8 - 8 - -          -    8 -

secretaria de estado de edUcacao - 90.391 - 90.391 45.195 37.524      78,61    41,51 52.867 -
secretaria de estado de saUde PUblica - 67.906 67.906 135.812 20.909 10.103      21,16     7,44 125.709 -

 t o t a l      - 184.338 - 184.338 67.904 47.738   136.600  

 foNte: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 29/Março/2021 e Hora de emissão 17:38h.  

 NotAs: 

¹a base legal para a elaboração do referido demonstrativo: emenda constitucional nº 106, de 07/05/2020; lei federal nº 13.979, de 06/02/2020; lei estadual nº 9.039, de 22/04/2020, alterada pela lei estadual nº 9.236, de 25/03/2021; decreto 
legislativo estadual nº 02, de 20/03/2020; e decreto estadual nº 658, de 01/04/2020 e suas alterações. 
²a metodologia para extração de dados na elaboração deste demonstrativo foi com base na lei estadual nº 9.039/2020 alterada pela lei estadual nº 9.236/2021, que abriu crédito Especial com objetivo de criar diversas ações orçamentárias denomi-
nadas de coviDPARÁ. 

GovERNo Do EstADo Do PARÁ

RELAtÓRio REsuMiDo DA ExEcução oRçAMENtÁRiA

BALANço oRçAMENtÁRio - DEsPEsAs RELAcioNADAs Ao ENfRENtAMENto DA cALAMiDADE PúBLicA DEcoRRENtE DE PANDEMiA Do coRoNAvíRus coviD-19

oRçAMENtos fiscAL E DA sEGuRiDADE sociAL

JANEiRo A fEvEREiRo 2021 / BiMEstRE JANEiRo - fEvEREiRo

 tabela 4 (Decreto Legislativo Estadual nº 02, de 20/03/2020, art. 2º e Decreto Estadual nº 658, de 01/04/2020)¹ R$ Milhares

DEsPEsAs
DotAção 
iNiciAL

DotAção AtuA-
LizADA²

DEsPEsAs EMPENHA-
DAs

sALDo
DEsPEsAs LiQuiDADAs

sALDo
DEsPEsAs 

PAGAs Até o 
BiMEstRE

iNscRitAs EM 
REstos A PAGAR 
Não PRocEssA-

Dos   No Bimes-
tre

Até o 
Bimestre No Bimes-

tre

Até o 
Bimestre

(d)  (e) (f) g=(e - f)  (h) i=(e - h) ( j )  (k)

desPesas (exceto iNtra-orÇaMeNtárias)  (viii)                      - 184.338 67.904 67.904 116.434 47.738 47.738 136.600 47.731 -

desPesas correNtes                      - 178.633 66.427 66.427 112.206 47.738 47.738 130.895 47.731 -

   Pessoal e eNcargos sociais                  -   -  

   jUros e eNcargos da divida                  -   -  

   oUtras desPesas correNtes                178.633 66.427 66.427 112.206 47.738 47.738 130.895 47.731

 desPesas de caPital                     - 5.705 1.477 1.477 4.228 - - 5.705 - -

   iNvestiMeNtos        5.705 1.477 1.477 4.228   5.705  

   iNversÕes fiNaNceiras                       -     -

   aMortizaÇÃo da dÍvida                       -   -  

reserva de coNtiNgêNcia                      - - - -  - -

desPesas (iNtra-orÇaMeNtárias)  (ix)          

sUbtotal das desPesas (x) =  (viii + ix) - 184.338 67.904 67.904 116.434 47.738 47.738 136.600 47.731 -

aMortizaÇÃo da dÍvida / refiNaNciaMeNto (xi) - - - - - - - - - -

   aMortizaÇÃo da dÍvida iNterNa - - - - - - - - - -

        dÍvida Mobiliária - - - - - - - - - -

        oUtras dÍvidas         - - - - - - - - - -

   aMortizaÇÃo da dÍvida exterNa - - - - - - - - - -

        dÍvida Mobiliária - - - - - - - - - -

        oUtras dÍvidas         - - - - - - - - - -

total das desPesas (xii) = (x + xi) - 184.338 67.904 67.904 116.434 47.738 47.738 136.600 47.731 -

sUPerávit (xiii) - - -  - -  - - -

total coM sUPerávit (xiv) = (xii + xiii) - 184.338 67.904 67.904  47.738 47.738  47.731 -

reserva do rPPs   - - - -               -   - - -

foNtE: sistema siafeM, Unidade responsável sefa / dicoNf, data de emissão 29/Março/2021 e Hora de emissão 17h e 13m.

NotAs:

¹a base legal para a elaboração do referido demonstrativo: emenda constitucional nº 106, de 07/05/2020; lei federal nº 13.979, de 06/02/2020; lei estadual nº 9.039, de 22/04/2020, alterada pela lei estadual nº 9.236, de 25/03/2021; decreto 
legislativo estadual nº 02, de 20/03/2020; e decreto estadual nº 658, de 01/04/2020 e suas alterações. 

²a metodologia para extração de dados na elaboração deste demonstrativo foi com base na lei estadual nº 9.039/2020 alterada pela lei estadual nº 9.236/2021, que abriu crédito Especial com objetivo de criar diversas ações orçamentárias denomi-
nadas de coviDPARÁ. 

Protocolo: 640688
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtRAto
.

contrato Nº: 048/2021
objeto: Prestação de serviços de infraestrutura de rede de telecomunica-
ções para a conexão do usuário de rede à rede sistema financeiro Nacio-
nal – rsfN
valor global estimado: r$-450.687,59 (quatrocentos e cinquenta mil, seis-
centos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).
vigência: 29.03.2021 a 28.03.2026
inexigibilidade de licitação Nº 005/2021
contratado: telMex do brasil s.a
endereço: rua dos ingleses, 600, 12º andar bairro: Morro dos ingleses
ceP: 01329-904 são Paulo/sP
telefone: (11) 4313-4620
ordenador responsável: braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 640378

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 004/2021
o baNPará s/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:
grupo 01 – secrel sisteMas e terceirizaÇÕes ltda – r$ 1.491.980,00
soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 640430

outRAs MAtéRiAs
.

PREGão ELEtRôNico Nº 026/2020
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso, sendo remarcado para o dia 06/04/2021, cujo acompanhamento de-
verá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.br e www.banpara.b.br.
claudia Miranda
Pregoeira

Protocolo: 640623
concurso Público 2018
Edital de convocação nº 091/2021
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao baNPa-
rá, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
cargo: técnico bancário Nível Médio
Polo i

Nome colocação agência banpará (local de apresentação de 
documentos)

jairo rodrigo sales goNcalves 145° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

ricHard aNdersoN filgUeiras saNtos 146º av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

Polo v

Nome colocação agência banpará (local de apresentação de 
documentos)

carlos edUardo barbosa MacHado 71° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
belém, 30 de março de 2021.

Protocolo: 640445
PREGão ELEtRôNico Nº 001/2021
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 06/04/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 640191

sEcREtARiA DE EstADo
DE sAúDE PúBLicA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 0274 DE 26 DE MARço 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 2020/1025220.

resolve:
i – aUtorizar, o afastamento da servidora eUdÉzia cristiNa do lago 
MartiNs, matrícula nº 5839734/10, cargo adMiNistrador, lotada no 
Núcleo de iNforMaÇÃo eM saúde, para participar do “curso de es-
pecialização – gestão Pública com ênfase em Políticas Públicas e gover-
nança”, oferecido pela escola de governança Pública do estado do Pará 
– egPa, a ser realizado na cidade de belém/Pa, com ônus parcial.
ii – a liberação da servidora para participar das atividades do curso ocorre-
rá no período e horário, conforme cronogramas presentes nas sequências 
eletrônicas nº 01 e nº 13 do Pae nº 2020/1025220.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saúde Pública, eM 
26.03.2021.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública, em exercício.

Protocolo: 640549
PoRtARiA N° 0152 DE 26 DE MARço 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 2021/294449.
resolve:
reMover, a contar de 15/03/2021, o servidor cHarles albert da sil-
va batalHa, cargo ageNte de Portaria, matrícula n° 54195879/2, do 
HosPital regioNal - abelardo saNtos para a UNidade de reabili-
taÇÃo - deMÉtrio Medrado.
PoRtARiA coLEtivA N° 0153 DE 26 DE MARço 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 2021/277643.
resolve:
REMOVER, para fins de regularização funcional, os servidores relacionados 
abaixo, do gabiNete do secretário para a seÇÃo de Protocolo.

MatrÍcUla NoMe cargo 
101001/1 Pedro PaUlo de soUza ageNte de Portaria 
5161266/1 Maria esMêNia MoNteiro costa ageNte adMiNistrativo 

PoRtARiA N° 0155 DE 26 DE MARço 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 2021/331988.
resolve:
reMover, a contar de 24/03/2021, a servidora aNa cláUdia vieira NU-
Nes, cargo tÉcNico de eNferMageM, matrícula n° 57195648/2, da di-
visÃo de iMUNizaÇÃo para a UNidade de referêNcia esPecializada 
- redUto.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saúde, eM 
26.03.2021.
KellY de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saúde – sesPa

Protocolo: 640540
PoRtARiA N° 271 DE 25 DE MARço DE 2021
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doe N° 28.508/18.07.1997,
coNsideraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doe nº 
34.240 de 01/06/2020;
e coNsideraNdo o teor do processo nº 2020/505671.
r e s o l v e:
Prorrogar, a contar de 15.07.2020, os efeitos na Portaria coletiva nº 
531 de 04/07/2018, publicada no doe n° 33.657 de 16/07/2018, que 
convalidou a cessão da servidora Maria lUzia de Matos, matrícula nº 
54189286/3, cargo assisteNte social, lotada no ceNtro de saúde - 
Pedreira/ateNÇÃo Psicossocial, para a fUNdaÇÃo saNta casa de 
MisericÓrdia do Pará, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus para 
o órgão de destino.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do secretário de estado de saúde Pública, eM 
25.03.2021.
roMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública, em exercício.

Protocolo: 640487
PoRtARiA N° 55 DE 29 DE MARço DE 2021
o secretário adjunto de gestão administrativa/sesPa, no uso de suas atri-
buições legais, e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no ca-
pítulo v – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
considerando a Portaria Nº 852 de 03 de setembro de 2018 que 
constituiu a comissão de acompanhamento da contratualização do 
contrato assistencial nº 01/2018;
considerando a Portaria Nº 1.054/2020-gabiNete de 18 de dezembro 
de 2020 que alterou a comissão de acompanhamento da contratualização 
do contrato assistencial nº 01/2018;
considerando os autos do Processo administrativo eletrônico nº 
2021/330974, que por meio do Memorando nº 041/2021/11º crs/sesPa 
de 26 de março de 2021 da divisão de organização, controle e avaliação 
do 11º crs que solicita a substituição de membros da comissão represen-
tantes do Hospital são josé.

http://www.comprasnet.gov.br
http://www.banpara.b.br
http://www.comprasnet.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br
http://www.banpara.b.br
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resolve:
art. 1º substituir Kalina corcina lacerda ferreira por sammyres rosanny 
gomes frança como membro titular e juciene Muniz silva por lucilha ri-
beiro Moreira como membro suplente da comissão representante do Hos-
pital são josé.
Parágrafo único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 01/2018 celebrado com o Hospital são 
José ficará composta pelos membros abaixo:
representantes do Hospital são josé:
- sammyres rosanny gomes frança, cPf nº 068.403.314-31 – Membro 
titular;
- elizamar Miranda de sousa, cPf nº 356.784.102-53 – Membro titular; e
- lucilha ribeiro Moreira, cPf nº 028.794.032-27 – Membro suplente.
representantes da secretaria estadual de saúde/11º centro regional de 
saúde:
- eleny rodrigues guimarães, Matricula nº 5113130 – Membro titular;
- Maria rosália brito cardoso, Matrícula nº 05088640 – Membro titular; e
- roezer bandeira lobo, Matrícula nº 0720321 – Membro suplente.
art. 2° - esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gabiNete do secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa
ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa

Protocolo: 640622
PoRtARiA Nº 61, DE 26 DE MARço DE 2021.
o secretário de estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
estadual, e com base na lei nº 8.080/90 e lei nº 8.666/93.
resolve:
i – constituir comissão examinadora para proceder ao chamamento Públi-
co por inexigibilidade nº 04/sesPa/2021, visando o credenciamento para 
futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) com experiência comprovada 
em cirurgia da área cardiovascular para prestar serviços de cirurgia cardía-
ca pediátrica, em caráter complementar, destinada aos pacientes do siste-
ma único de saúde - sUs, pelo período de 12 meses, conforme designação 
dos servidores abaixo relacionados.
PresideNte:
caMilla MoUra UliaNa, cHefe de UNidade Mista, MatrÍcUla: 5955791-1.
MeMbros:
alda gisele galvÃo tavares, eNferMeira, MatrÍcUla: 5958131-1;
josÉ roberto PoNtes de oliveira, cHefe de ceNtro de saúde, Ma-
trÍcUla: 57191245-1;
NatacHa batista dos saNtos, eNferMeira, MatrÍcUla: 5958130-1.
ii – Um dos membros responderá pelo presidente no caso de afastamento 
ou impedimentos deste, observada a ordem do item i;
iii – as atribuições da comissão examinadora serão:
coordenar e julgar o procedimento;
Providenciar publicações de seus atos na forma da legislação vigente;
adotar outras providências previstas em lei necessárias ao perfeito anda-
mento do procedimento.
iv – os membros da comissão examinadora responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela comissão, salvo se, posição individual 
divergente tiver fundamento e for registrada em ata lavrada na reunião em 
que tiver sido tomada a decisão;
V – O mandato da Comissão aqui instituída se extingue com a finalização 
dos trabalhos;
vi – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 640277

ADMissão DE sERviDoR
.

Órgão: sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE PúBLicA
Modalidade de admissão: coNtrato adMiNistrativo teMPorário
Nome do servidor: Patricia de vilHeNa cardoso
cargo do servidor: tÉcNico de eNferMageM
vigência: 29.03.2021/24.09.2021.
ato: coNtrataÇÃo eM caráter eMergeNcial Para eNfreNtaMeN-
to do covid 19, coNforMe coNvocaÇÃo Pública editada doe Nº 
34.448 de 30.12.2020, de acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodovalHo goMes

Protocolo: 640354

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº. 417 DE 26 DE MARço 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. 
2021/82382.
resolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora MaroNilde coNceicao 
da silva, matrícula nº. 57228202/1, ocupante do cargo de tecNico de 
eNferMageM, regime jurídico de estatutário efetivo, lotada no Hospital 
regional - tucuruí, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da PORTARIA Nº 164/ 04.10.2018, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 33.715/05.10.2018, correspondente ao triênio de 05.05.2013 a 
04.05.2016, no período de 01.05.2021 a 30.05.2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de 
estado de saúde Pública em: 29.03.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 640243

DisPENsA DE LicitAção
.

ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção Nº 018/sEsPA/2021.
Processo: 2020/701916.
objeto: aquisição do medicamento alfagalsidade. frasco coN-
teNdo 3,5 Mg (1 Mg/Ml) de solUÇÃo iNjetável de alfagalsida-
se, ao paciente tiago gomes severo, contemplado pela ação de obriga-
ção de fazer com pedido tutela de antecipada – Processo nº 0000194-
64.2017.4.01.3904.
coNtrataNte: secretaria de estado de saúde Pública.
cNPj: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: ProfarMa sPecialtY s.a.
cNPj: 81.887.838/0007-36.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei Nº 8.666/93, art. 24, iNciso iv.
valor: r$ 186.891,20 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e 
um reais e vinte centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 8288.
eleMeNto de desPesa: 3390-30.
foNte: 0103008809.
belém (Pá), 26 de março de 2021.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública
terMo de ratificaÇÃo de disPeNsa de licitaÇÃo Nº 018/2021.
Nesta data, ratifico o termo de dispensa de licitação nº 018/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
belém (Pá), 26 de março de 2021.
roMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 640311

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA N.º 423 DE 29 DE MARço DE 2021
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saúde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r e s o l v e:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares o servidor luiz au-
gusto costa de oliveira id. funcional nº 82660/1, ocupante do cargo de 
sociólogo lotado no departamento de atenção a saúde de 01 de fevereiro 
de 2021 a 02 de Março de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de 
Março de 1994 a 28 de fevereiro de 1995, conforme Parecer jurídico cons-
tante no processo nº 2021/115538.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saúde /
secretaria de estado de saúde Pública, em 29.03.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 640452

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº. 421 DE 26 DE MARço DE 2021
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso da com-
petência delegada através da Portaria nº. 050/17.01.2006, Publicado no 
doe n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do Processo Pae 
nº. 2021/327118.
resolve:
caNcelar, a partir de 05.04.2021, de acordo com o artigo 93, § 1º da 
lei nº. 5810/ 24.01.94, a licença sem vencimentos, concedida através da 
Portaria nº. 554/10.06.2019, publicada no doe nº 33.894/ 12.06.2019, da 
servidora rose de fatiMa da costa MiraNda, matricula nº. 5898276/1, 
ocupante do cargo de técnico de enfermagem, lotada na diretoria opera-
cional.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 29.03.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde
PoRtARiA Nº 422 DE 29 DE MARço DE 2021
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/255022.
resolve:
autorizar o afastamento da servidora roziMar de jesUs daNtas, ocu-
pante do cargo de técnico de enfermagem, id. funcional nº 54194485/3, 
lo tada na Unidade especial - abrigo joão Paulo ii, a contar de 09/01/2021, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saúde /
secretaria de estado de saúde Pública, em 29/03/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde
PoRtARiA Nº 418 DE 26 DE MARço 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. 
2021/25135.
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resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, liceNÇa 
seM veNciMeNtos, a servidora daNiele Moraes goNÇalves, matrícula 
nº. 54194154/1, ocupante do cargo de ageNte de Portaria, lotada no 
Hospital regional - tucuruí, por um período de 02 (dois) anos, a contar de 
01.04.2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 29.03.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde

Protocolo: 640435

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA iNDiviDuAL N°256 DE 19 DE MARço DE 2021
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doe N° 28.508/18.07.1997.
coNsideraNdo o art. 34-a do decreto estadual nº 1.338 de 31.07.2015, 
que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de servidor público 
civil, ocupante de cargo de provimento efetivo;
CONSIDERANDO ainda, o relatório final apresentado pela Comissão Espe-
cial de avaliação de desempenho – cesad/1crs, instituída pelas Portarias 
nº 491/2008, nº 1.539/2011 e nº 416/2012.
resolve:
HoMologar, a avaliação de desempenho do estágio Probatório, do (a) 
servidor (a) abaixo (a) relacionado (a), considerando-o (a) apto (a) para 
exercer o cargo, com conceito obtido de acordo com seu respectivo pro-
cesso.

MatricUla NoMe cargo lotaÇÃo Processo coNceito

54194165-1
ediNalva do 

socorro PalHeta 
rodrigUes

tÉcNico eM 
Patologia 

clÍNica

Ure Marcello 
caNdia 2021/290199 exceleNte

PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 640270

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

DiÁRiA
.

Portarias Nº de 179 a 180 Diárias de 29/03/2021
fundamento legal: nº 5.810/94  art. 145 rjU
Objetivo: verificação de óbitos pos eventos adverso vacinal nas áreas ru-
rais do municípios, solicitação anexa.
servidor: Maria Nilcirene Pereira coord. siM/siNasc regional mat.5231060
ana Patricia g. bitencourt Med. veterinária mat. 57190872
cícero a. ferreira motorista mat. 0478954
origem: castanhal/ curuçá
ordenador::tenille M. oliveira dos santos

Protocolo: 640427

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

DiÁRiA
PoRtARiA Nº 096 DE 04 DE MARço 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: buscar kits de coleta para covid-19 no  laceN
origem: capanema/Pa - destino (s): belÉM /Pa

Nome do servidor Matrícula cargo
jessé dos santos rodrigues 0505222 ag.  de saúde Pública 

 Período: 12/03/2021 quantidade: 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

DiÁRiA
PoRtARiA Nº 097 DE 04 DE MARço 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidor, de Buscar kits de coleta 
para covid-19 no  laceN.
origem: capanema/Pa – destino (s) belÉM /Pa

Nome do servidor Matrícula  
orivaldo ramos da silva 5159164-1 Motorista

Período: Período: 12/03/2021 quantidade: 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 640275
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 93 DE 04 DE MARço 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: Monitorar as doses enviadas e aplicadas no sistema si-PNi co-
vid-19. .
origem: capanema/Pa - destino (s): boNito /Pa

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

Hurted Martins batista 5955660-1 a. administrativo
antônio de jesus sousa aguiar 0505137 ag. de saúde Publica

Período: 08 a 11/03/2021 quantidade: 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 94 DE 04 DE MARço 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidor, de monitorar as doses en-
viadas e aplicadas no sistema si-PNi covid-19.
 origem: capanema/Pa – destino (s) boNito/Pa

Nome do servidor Matrícula  
orivaldo ramos da silva 5159164-1 Motorista

Período: Período: 08 a 11/03/2021 quantidade: 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 640287
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 080 DE 01 DE MARço 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de realizar capacitação do novos operadores do sistemas do 
siveP griPe e sUs –ve, sisPNcd, e sistemas de localidades.
origem: capanema/Pa - destino (s): tracUateUa/Pa

Nome do servidor Matrícula cargo
Maria risalva borges do Nascimento 57206701-1 a. de controle de endemias

Período: 15 a 17/03/2021 quantidade: 1,5 (UMa e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 081 DE 01 DE MARço 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidor, de realizar Capacitação do 
novos operadores do sistemas do siveP griPe e sUs –ve, sisPNcd, e 
sistemas de localidades.
origem: capanema/Pa – destino (s) tracUateUa/Pa

Nome do servidor Matrícula  
josé Maria ferreira galvão 0504973 Motorista

Período: Período: 15 a 17/03/2021 quantidade: 1,5 (UMa e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 640318
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 74 DE 25 DE fEvEREiRo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: atualização do sistema de informação e orientação dos proce-
dimentos a serem desenvolvidos e enviados a coordenação de zoonoses 
durante o ano 2021.
origem: capanema/Pa - destino (s): saNtarÉM Novo/saliNoPÓlis/s.
joao de Pirabas/Peixe-boi/PriMavera/Pa

Nome do servidor Matrícula cargo
Pedro geraldo gonçalves Nogueira 1086485 guarda de endemias

Período: 15 a 19/03/2021 quantidade: 2,5 (dUas e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 75 DE 25 DE fEvEREiRo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidor, que foi executar a atuali-
zação do sistema de informação e orientação dos procedimentos a serem 
desenvolvidos e enviados a coordenação de zoonoses durante o ano 2021.
 origem: capanema/Pa – destino (s) saNtarÉM Novo/saliNoPÓlis/s.
joao de Pirabas/Peixe-boi/PriMavera/Pa

Nome do servidor Matrícula  
joão souza da silva 0505236 Motorista

Período: Período: 15 a 19/03/2021 quantidade: 2,5 (dUas e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 640326
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DiÁRiA
PoRtARiA Nº 24 DE 22 DE fEvEREiRo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de acompanhar a digitação das vacinas da campanha do covid 
no sistema si-PNi modulo covid19.
origem: capanema/Pa - destino (s): oUrÉM/Peixe-boi/saNtarÉM 
Novo/Pa

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

Hérica Priscila da Nóbrega silva 5946836-1 comissionado
irene costa dos santos 108812-1 ag. de Portaria

Período: 17 a 19/03/2021 quantidade: 1,5 (UMa e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 25 DE 22 DE fEvEREiRo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, de acompanhar a di-
gitação das vacinas da campanha do covid no sistema si-PNi modulo 
covid19.
origem: capanema/Pa – destino (s) oUrÉM/Peixe-boi/saNtarÉM 
Novo/Pa

Nome do servidor Matrícula  
vanderlê sales de lima 57206796-1 Motorista

Período: Período: 17 a 19/03/2021 quantidade: 1,5 (UMa e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 640334
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 59 DE 22 DE fEvEREiRo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar capacitação de servidores e ajustar os sistemas referen-
te ao covid19/esUs, ProdePa e siveP griPe.
origem: capanema/Pa - destino (s): oUrÉM/c do Piriá/Pa

Nome do servidor Matrícula cargo
Hérica Priscila da Nóbrega silva 5946836-1 comissionado

Hurted Martins batista 5955660-1 a. administrativo

Período: 15 a 16/03/2021 quantidade: 0,1 (UMa) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 60 DE 22 DE fEvEREiRo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para Realizarem Capa-
citação de servidores e ajustar os sistemas referente ao covid19/esUs, 
ProdePa e siveP griPe origem: capanema/Pa – destino (s): oUrÉM/c 
do Piriá/Pa

Nome do servidor Matrícula  
oséas Pompeu de sales 0504833 Motorista

Período: Período: 15 a 16/03/2021 quantidade: 0,1 (UMa) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 640355
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 70 DE 25 DE fEvEREiRo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: atender solicitação da oUvidoria da sesPa.
origem: capanema/Pa - destino (s): saliNoPolis/Pa

Nome do servidor Matrícula cargo

rejane brandão Pinto 57191120-1 enfermeira

jorge Miguel cecim coelho 5466180-2 Médico veterinário

Período: 22/03/2021 quantidade: 0,5 (Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 71 DE 25 DE fEvEREiRo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para Atender solicitação 
da oUvidoria da sesPa.
origem: capanema/Pa – destino (s): saliNoPolis/Pa

Nome do servidor Matrícula  

josé Maria ferreira galvão 0504973 Motorista

Período: Período: 22/03/2021 quantidade: 0,5 (Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 640348
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 67 DE 26 DE fEvEREiRo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de realizar monitoramento dos procedimentos reguladores atra-
vés do sistema estadual de regulação.(ser).
origem: capanema/Pa - destino (s): boNito/Peixe-boi/saNtarÉM 
Novo saNta lUzia/s joao de Pirabas/Pa

Nome do servidor Matrícula cargo
rejane brandão Pinto 57191120-1 enfermeira

erica corrêa de oliveira 57194361-1 ag. de Portaria
Maria lucicleide da silva gadelha 57206713-1 ag. de artes Plásticas

Período: 15 a 19/03/2021 quantidade: 2,5 (dUas e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
DiÁRiA
PoRtARiA Nº 68 DE 26 DE fEvEREiRo 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar monito-
ramento dos procedimentos reguladores através do sistema estadual de 
regulação.(ser).
 origem: capanema/Pa – destino (s): boNito/Peixe-boi/saNtarÉM 
Novo saNta lUzia/s joao de Pirabas/Pa.

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

Período: Período: 15 a 19/03/2021 quantidade: 2,5 (dUas e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 640340

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 02 DE 22 DE MARço DE 2021
a diretora do 9° ceNtro regioNal de saúde, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccg de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/01/ 2021.
coNsideraNdo o teor do Processo Nº 2020/952424
resolve:
exclUir o servidor jose Walter silva costa- Matricula: 64494;
cargo: enfermeiro, da Portaria N° 214 de 13 de Novembro de 2020, Pu-
blicada no Diário Oficial 34.411 de 18 de Novembro de 2020, protocolo n° 
601879, referente à concessão de diárias para o Município de belterra no 
período de 03/12/2020 a 03/12/2020(meia diária).
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
sesPa/ 9° crs, 29 de Março de 2021.
aliNe Nair liberal cUNHa
diretora do 9° centro regional de saúde

Protocolo: 640337

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

DiREtoRA Do 9°cENtRo REGioNAL DE sAúDE/sEsPA. PoRtA-
RiA DE DEsiGNAR sERviDoR N° 20/2021, 26 de Março de 2021. 
a diretora do 9° ceNtro regioNal de saúde/sesPa, usando das 
atribuições legais, coNsideraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94. coNside-
raNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60. resolve: designar 
como fiscal de contrato a servidora Elisangela Tapajos de Sousa, matrícula: 
5901207/1, celebrado com a empresa r c M coelho eireli que tem como 
objeto: contratação de empresa para fornecimento de recarga de água 
mineral natural e/ou água potável de mesa em garrafão de 20 litros e 100 
garrafões transparentes de polipropileno ou policarbonato com 20 litros, 
conforme especificação e quantificação descritas no item 3 deste Termo 
de referência para atender a demanda deste centro regional de saúde do 
estado e suas respectivas divisões. registre-se, PUbliqUe-se e cUM-
Pra-se. aline Nair liberal cunha. diretora do 9°crs.

Protocolo: 640399

ERRAtA
.

ERRAtA DE DiÁRiA. PoRtARiA DE DiÁRiA Nº 43 de 10 de Março 
de 2021. Publicado no Diário Oficial n° 34.517 de 15 de Março de 
2021. Protocolo: 636090
servidores: joão Pereira Monteiro
Mara lúcia Moraes dos santos.
onde se lê.
Período: 22/03/2021 a 26/03/2021 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Leia-se.
Período: 03 /05/ 2021 a 07/ 05 /2021 N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se. aline Nair li-
beral cunha, diretora do 9° ceNtro regioNal de saúde.

Protocolo: 640359

DiÁRiA
.

DiÁRiA.
PoRtARiA Nº 236 de 24 de Março de 2021.
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: realizar assessoria técnica conforme solicitação do ofício 
no0589/20/dce/dvs,e na oportunidade realizar supervisão direta inerente 
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ao programa de vigilância e controle de animais peçonhentos- utilização de 
soros antivenenos, manejo clínico de pacientes, além da averiguação das 
atividades municipais quanto as notificações de doenças de Chagas Aguda 
como regem os protocolos do ministério da saúde.
origem: santarém / Pa- brasil.
destino: belterra / Pa – brasil.
Período: 07/12/2020 à 07/12/2020. N° de diária: meia diária
servidor:
josÉ Walter silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula: 64494
cargo: enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 640331

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE coNtRAto NúMERo Do coNtRAto: 001/2021. PRo-
cEsso Nº: 2021 / 83302 objeto: contratação de empresa para forne-
cimento de recarga de água mineral natural e/ou água potável de mesa 
em garrafão de 20 litros e 100 garrafões transparentes de polipropileno ou 
policarbonato com 20 litros, conforme especificação e quantificação des-
critas no item 3 deste termo de referência para atender a demanda deste 
centro regional de saúde do estado e suas respectivas divisões. coNtra-
taNte: 9º centro regional de saúde da secretaria de saúde Pública do 
estado do Pará-9ºcrs/sesPa. cNPj N°: 05.054.929/0001-17. coNtrata-
do: r c Mc coelHo eireli cNPj 36.186.548/0001-15 fUNdaMeNtaÇÃo 
legal: lei Nº 8.666/93, art. 24, iNciso ii. valor: r$12.360,00 (doze 
mil, trezentos e sessenta reais). vigêNcia: 17/02/2021 a 16/02/2022. 
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 908288, 908302, 908338, 908874 eleMeNto 
de desPesa: 339030 foNte: 0132000000, 0149001435, 0103000000, 
0103000000 foro: santarém data da assiNatUra: 17/02/20201 eN-
dereÇo do coNtratado: rua joão ferreira, 748, são franciscoalen-
quer/Pa santarém (Pa), 26 de Março de 2021. aline Nair liberal cunha 
diretora de centro regional

Protocolo: 640431

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 12 de 29 de Marco de 2021.
fundamento legal: decreto Nº 2819 de 06 de setembro de 1994. qUe 
disciplina a Concessão de diárias em missão oficial do Estado e obtendo 
capacitação profissional.
objetivo: fazer retirada de equipamentos Hospitalar para o Hospital Muni-
cipal de Marabá, em caráter de urgência.
.destino: Maraba//beleM.
Período: 25/03 a 27/03/2021
N° de diárias: (2,5 duas diárias e meias)

servidores cargo MatricUla fUNÇÃo

Miguel correa lobato filho   Motorista   0498874 Motorista

ordenador: irlândia da silva galvão
Protocolo: 640647

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº 143 de 29 de Março de 2021.
Nome: genival rodrigues do Nascimento
cargo: agente da saúde.
Matrícula/siape: 0498901
cPf: 288.389.182-15.
Nome: valmici  lima rocha alencar
cargo: agente de vigilância sanitária
Matrícula/siape: 0720534-019
cPf: 131.892.392-15
Período: 26 a 30.04.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: sapucaia, xinguara, rio Maria e floresta do araguaia
objetivo: fazer o planejamento de ações de educação em saúde do tra-
balhador. Monitoramento de ações de vigilância em saúde do trabalhador 
e Pactuar elaboração do Plano de ações em saúde do trabalhador quadri-
mestral.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 640357

PoRtARiA Nº 142 de 29 de Março de 2021.
Nome: genival rodrigues do Nascimento
cargo: agente da saúde.
Matrícula/siape: 0498901
cPf: 288.389.182-15.
Nome: valmici  lima rocha alencar
cargo: agente de vigilância sanitária
Matrícula/siape: 0720534-019
cPf: 131.892.392-15
Período: 05 a 09.04.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: agua azul do Norte, ourilândia do Norte, tucumã e são felix do xingu
objetivo: fazer o planejamento de ações de educação em saúde do trabalha-
dor. Monitoramento de ações de vigilância em saúde do trabalhador e Pactuar 
elaboração do Plano de ações em saúde do trabalhador quadrimestral.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 640353

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº 69 de 23 de fevereiro de 2021
Nome: raquel dos santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
objetivo: Monitoramento das ações relacionadas ao Programa de saúde 
Bucal e das Portarias 4 e 5/11/2020 que definem recursos para apoiar a 
retomada gradual e segura dos atendimentos odontológicos e das normati-
vas nº 3008 e 3017 que definem incentivos financeiros voltados a adequa-
ção da ambiência nos locais de atendimento para evitar a transmissão do 
vírus/ monitoramento do indicador do programa Previne brasil. 2,5 (duas 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru, no período de 18 a 20.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 75 de 24 de fevereiro de 2021
Nome: raquel dos santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
Objetivo: Realizar Monitoramento nas UBS para verificação dos Programas 
relacionados aos indicadores do Previne saúde (diabetes e hipertensão), 
alcance das metas, apoio na melhoria das metas com os profissionais das Uni-
dades/Monitoramento do programa do tabagismo, ações, utilização e estoque 
de medicamentos. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para baião no período de 11 a 13.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 77 de 24 de fevereiro de 2021
Nome: valéria de Paula Maciel Pantoja (enfermeira), matrícula – 57191022-1;
objetivo: realizar avaliação situacional das baixas coberturas vacinais do 
município e assessorar no planejamento para alcance de meta das cobertu-
ras de cada vacina. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para baião no período de 11 a 13.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 82 de 10 de Março de 2021
Nome: arialdo joão sanches de oliveira, (técnica em visa), matrícu-
la –5265983-2; denilton de castro tavares, (técnico em saúde), matrícula 
– 5850940-3; Paulo santos guimarães junior, (técnico de visa), matricula – 
5108454-1; josé Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 5108411-2;
objetivo: realizar ação de cooperação técnica e/ ou de assessoria na re-
organização de gestão de visa e realizar ação de inspeção em fábrica de 
produção de gelados comestíveis. 4,5 (quatro e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba no período 
de 16 a 20.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas

Protocolo: 640605
PoRtARiA Nº 56 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: sidney alfredo gonzaga albuquerque (Microscopista revisor), ma-
trícula – 0500997;
objetivo: supervisionar e avaliar os laboratórios de diagnóstico de malária 
e doenças de chagas, com ênfase nas atividades de microscopia e na pre-
paração de materiais químicos. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba no período de 11 
a 13.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 57 e 17 de fevereiro de 2021
Nome: Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de endemias), ma-
trícula – 57206619-1;
objetivo: supervisionar e avaliar o programa nacional do controle da den-
gue-PNcd, bem como realização de visitas diretas e indiretas. 4,5 (quatro 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará no período de 16 a 20.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 58 e 17 de fevereiro de 2021
Nome: domingos Pereira gomes (guarda de endemias), matrícula – 
0503417; durval Marcos travassos damasceno junior (ag. de saúde Públi-
ca), matrícula – 1086781;
objetivo: realizar ações de controle da malária (distribuição e instalação 
de Mild’s, busca de casos positivos, notificação, diagnostico, tratamento, 
educação em saúde) ao longo da br 422. 14,5 (quatorze e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará no período de 15 a 29.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
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PoRtARiA Nº 66 de 23 de fevereiro de 2021
Nome: benedito jailson dornelas da veiga (supervisor regional de 
leishmaniose), matrícula – 57206125-1;
objetivo: realizar treinamento de teste rápido Humano para detecção de 
leishmaniose visceral para servidores das sMs. 3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará no período de 16 a 19.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas

Protocolo: 640593
PoRtARiA Nº 44 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: antônia denize cardoso damasceno (rtesH/13ºcrs/sesPa-titu-
lar), matrícula–57190531-1;
objetivo: realizar Monitoramento e assessoramento aos municípios quan-
to ás ações de educação Permanente em saúde, elaboradas e executadas e 
(Pro-ePs-sUs) para cumprimento da Portaria Ms nº 2.637 de 29/09/2020. 
2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para oeiras do Pará no período de 11 a 13.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 46 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: vicente filho assunção da cruz (técnico em ouvidoria), matricula 
– 57233230-1;
objetivo: visita técnica para Monitoramento e acompanhamento das ou-
vidorias da saúde implantadas no referido município (orientações e atuali-
zação de cadastro junto a ouvidoria geral do sus-oUvsUs/Ms). 2,5 (duas 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Mocajuba no período de 15 a 17.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 47 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: vicente filho assunção da cruz (rtesH/13ºcrs/sesPa-titular), 
matricula – 57233230-1;
objetivo: realizar Monitoramento e assessoramento aos municípios quan-
to às ações de educação Permanente em saúde, elaboradas e executadas 
(Pro-ePs-sUs) para cumprimento da Portaria Ms nº 2.637 de 29/09/2020. 
2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para baião no período de 18 a 20.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 70 de 23 de fevereiro de 2021
Nome: antônia denize cardoso damasceno (ouvidora do sUs), matrícula 
– 57190531-1;
objetivo: assessorar e apoiar tecnicamente as ouvidorias de saúde dos 
municípios adstritos ao 13º crs (sensibilização das ouvidorias do sUs e 
ouvidorias municipais para atividades de integração dos serviços). 2,5 
(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para oeiras do Pará no período de 18 a 20.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 72 de 23 de fevereiro de 2021
Nome: elielson junior Mota corrêa (ag. Portaria), matrícula – 5913127-1; 
joás Heleno soares de souza (agente Público de controle), matrícula – 
57233233-1;
objetivo: vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento de 
passagem fluvial com o 13/CRS/SESPA para o trecho Limoeiro/Belém e 
realizar pesquisa de mercado do referido trajeto para o serviço de forneci-
mento de passagem fluvial para o Ptfd. 2,5 (duas e meia) diárias, corres-
pondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru 
no período de 11 a 13.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 81 de 26 de fevereiro de 2021
Nome: antônio farias xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 
6029570-2; alan cristhe Marques vulcão (coordenador do Núcleo de Pla-
nejamento), matrícula – 5913119-1;
objetivo: realizar Monitoramento e avaliação do instrumento de planeja-
mento (relatório detalhado do quadrimestre anterior-rdqa), junto com a 
equipe de planejamento do município, visando a elaboração e implemen-
tação do plano Municipal de saúde-PMs. 2,5 (duas e meia) diárias, corres-
pondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará no 
período de 17 a 19.03.2021
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 83 de 04 de Março de 2021
Nome: ilana Monique do socorro de Moraes carvalho (agente adminis-
trativo), matrícula – 5913132-1; ana clara gonçalves da silva, (aux. de 
informática), matrícula –5116635-1;
objetivo: realizar vistoria técnica de atualização do cadastro dos estabe-
lecimentos de saúde da rede de atenção à saúde municipal. 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Mocajuba no período de 17 a 19.03.2021.
joão elias sassim da silva / ordenador de despesas

Protocolo: 640626

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 168/2021 - 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.

resolve:
Contratar mediante Processo Seletivo Simplificado, no regime das Leis 
complementares no 007/1991 e no 77/2011, autorizado através do pro-
cesso no 2020/363111 de 28 de maio de 2020.
Nome do servidor: isis ataide da silva
em substituição a Maria aNgelica dos saNtos carvalHo
cargo do servidor: ENfERMEiRo
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: edjaNe Marcia liNHares Melo
em substituição a aNdre lUiz Portela silva
cargo do servidor: ENfERMEiRo
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: saMUel oliveira da vera
em substituição a sHeila Maria coiMbra dos saNtos
cargo do servidor: ENfERMEiRo
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: rejaNe de cassia raMos goNÇalves
em substituição a josiaNe farias de castro
cargo do servidor: ENfERMEiRo
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: brUNo alexaNdre qUadros goMes
em substituição a aNita KariNe oliveira cei
cargo do servidor: fARMAcêutico
lotação: divisÃo de farMácia
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: deYsiaNe vieira ferreira
em substituição a solaNges braga PiNHeiro
cargo do servidor: fARMAcêutico
lotação: divisÃo de farMácia
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: jaMille jHeNiffer NasciMeNto farias
em substituição a liaMar da silva coUta
cargo do servidor: NutRicioNistA
lotação: div. NUtri. dietetica
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: lUaNa Maria de soUza ferNaNdes
em substituição a loreNa Maria da cUNHa bezerra
cargo do servidor: PsicÓLoGo
lotação: div. de Psicologia
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: Katia Maria diNiz Kos
em substituição a 2 rodrigo aNtÔNio MarqUes afoNso
cargo do servidor: PsicÓLoGo
lotação: div. de Psicologia
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
Hospital ophir loyola.
em, 29 de março de 2021.
joel MoNteiro de jesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 640565
PoRtARiA Nº 169/2021 - 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.
resolve:
Contratar mediante Processo Seletivo Simplificado, no regime das Leis 
complementares no 007/1991 e no 77/2011, autorizado através do pro-
cesso no 2020/363111 de 28 de maio de 2020.
Nome do servidor: adriaN MarleY rabelo PiNto
em substituição a aNgela de jesUs MiraNda fraNco
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: edileNe da silva Melo
em substituição a rUtH do socorro araUjo PiNHeiro de soUza
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: edvaNilza do NasciMeNto NasciMeNto
em substituição a Katia cileNi Maciel da lUz
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: elisaNgela fraNcisca oliveira NasciMeNto
em substituição a ediMere bisPo goMes
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cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: gicele MiraNda PiNHeiro
em substituição a ciNtia de Nazare t. ferreira
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: gilsoN MiraNda leal
em substituição a leNita sUzaNe silva de jesUs
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: gleice dias baÍa
em substituição a MariaNo alves cardoso
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: HeleN cristiNa liMa soUza
em substituição a edUardo afoNso silva do NasciMeNto
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: jeova lobato dos saNtos
em substituição a joaNa darc farias aragÃo
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: joao de deUs exPedito vieira filHo
em substituição a aNgela KellY gUstavo de oliveira
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: josiaNe raPoso da silva
em substituição a joaNa barbosa e silva
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: leaNdro de liMa goMes
em substituição a elaiNe silva da cUNHa
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: MariNilza gUiMarÃes ribeiro MUfarrej
em substituição a ocireMa barros cabral
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: rafael saraiva costa
em substituição a Nilce seixas de oliveira
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
Nome do servidor: taNia lUcia dos saNtos soUza
em substituição a regiNa celi dos saNtos goMes
cargo do servidor: téc. DE ENfERMAGEM
lotação: ceNtro de sUPorte de eNferMageM
data de admissão: 01/04/2021
término vínculo: 31/03/2022
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
Hospital ophir loyola.
em, 29 de março de 2021.
joel MoNteiro de jesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 640566

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA N º 160/2021 - 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 a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rjU;
coNsideraNdo os termos contidos no Processo nº 2020/1002405 de 
27/11/2020.
coNsideraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora aNa lUcia PaNtoja gillet, escriturário, matricula n° 5140919/1, 
lotada na div. cont. Mov. Pessoal (soP), referente ao 4° triênio de 
02/07/1999 a 01/07/2002. (30 dias).

reso lve:
coNceder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora aNa lUcia PaN-
toja gillet, escriturário, matricula n° 5140919/1, pertencente ao quadro 
de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 03/05/2021 a 
01/06/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 25 de março de 2021.
joel MoNteiro de jesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 640526
PoRtARiA N º 158/2021 - 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 a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rjU;
coNsideraNdo os termos contidos no Processo nº 2020/1002405 de 
27/11/2020.
cosideraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora 
aNa lUcia PaNtoja gillet, escriturário, matricula n° 5140919/1, lotada 
na div. cont. Mov. Pessoal (soP), referente ao 3º triênio de 02/07/1996 a 
01/07/1999. (30 dias)
reso lve:
coNceder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora aNa lUcia PaN-
toja gillet, escriturário, matricula n° 5140919/1, pertencente ao quadro 
de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 14/12/2020 a 
12/01/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 25 de março de 2021.
joel MoNteiro de jesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 640512
PoRtARiA N º 159/2021 - 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 a nova redação do art. 116 da lei estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rjU;
coNsideraNdo os termos contidos no Processo nº 2020/1002405 de 
27/11/2020.
coNsideraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servido-
ra aNa lUcia PaNtoja gillet, escriturário, matricula n° 5140919/1, lota-
da na div. cont. Mov. Pessoal (soP), referente ao 4° triênio de 02/07/1999 
a 01/07/2002.
reso lve:
coNceder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora aNa lUcia PaN-
toja gillet, escriturário, matricula n° 5140919/1, pertencente ao quadro 
de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 01/02/2021 a 
02/03/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 25 de março de 2021.
joel MoNteiro de jesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 640517

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº 013/2021-HoL
data de Homologação: 25/03/2021
contratada: HeMocard coMÉrcio de Materiais HosPitalares ltda 
- Me
valor total: r$ 217.272,00(duzentos e dezessete mil duzentos e setenta 
e dois reais)
objeto: fornecimento de fio de sutura, para um período de 04 (quatro) 
meses.
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/120312
orçamento: Proj/ativ: 10.302.1507.8880 eleMeNto de desPesa: 
3390.30 / foNte: 0103/0269
ordenador responsável: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 640255

.

.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE RAtificAção DA DisPENsA DE LicitAção Nº 013/2021-HoL
o diretor geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve ratificar a disPeNsa de licitaÇÃo Nº 011/2021, em 
favor da empresa, HeMocard coMÉrcio de Materiais HosPitalares 
ltda - Me, para fornecimento de fio de sutura, em caráter emergencial, 
por dispensa de licitação por um período de 04(quatro) meses, no valor 
total de r$ 217.272,00 (duzentos e dezessete mil, duzentos e setenta e 
dois reais), com fundamento no art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93, au-
torizado a dispensa por contratação direta.
Processo nº 2021/120312
belém, 29 de março de 2021.
joel MoNteiro de jesUs
diretor geral

Protocolo: 640266



46  diário oficial Nº 34.537 Terça-feira, 30 DE MARÇO DE 2021

outRAs MAtéRiAs
.

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00458
valor: r$ 3.390,00
data de emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/178021
origem: Pregão eletrônico nº 018/2020
objeto: fornecimento técnico Hospitalar
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: f. cardoso e cia ltda
cNPj: 04.949.905/0001-63
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 640283
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00459
valor: r$ 18.600,00
data de emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/178021
origem: Pregão eletrônico nº 018/2020
objeto: fornecimento técnico Hospitalar
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes Prado ltda
cNPj: 05.049.432/0001-00
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 640284
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00461
valor: r$ 1.645,00
data de emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/178021
origem: Pregão eletrônico nº 018/2020
objeto: fornecimento técnico Hospitalar
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: UNit iNdústria, coMÉrcio, iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo 
liMitada
cNPj: 66.969.262/0001-77
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 640289
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00460
valor: r$ 11.486,70
data de emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/178021
origem: Pregão eletrônico nº 018/2020
objeto: fornecimento técnico Hospitalar
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: Nova MÉdica coMÉrcio e serviÇos de ProdUtos Hos-
Pitalares ltda
cNPj: 19.769.575/0001-00
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 640286
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00454
valor: r$ 87.240,36
data de emissão: 24/03/2021
Processo nº 2019/432741
origem: Pregão eletrônico nº 051/2020
objeto: fornecimento de insumos para esterilização por peróxido de Hi-
drogênio, compatível com o equipamento sterrad 100s.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: art MÉdica coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes de ProdUtos 
HosPitalares ltda
cNPj: 02.626.340/0001-58
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 640298
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00456
valor: r$ 2.000,00
data de emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/178021
origem: Pregão eletrônico nº 018/2020
objeto: fornecimento técnico Hospitalar
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: e. r. triNdade
cNPj: 04.252.742/0001-65
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 640280
REcoNHEciMENto DE DEsPEsA
interessado: WHaite MartiNs gases MediciNais do Norte ltda - Pae
Processo: 2021/249522
valor: r$ 57.506,40
Justificativa: o valor de R$ 57.506,40 (cinqüenta e sete mil, quinhentos e 
seis reais e quarenta centavos), referente ao pagamento das Notas fiscais 
nºs 25302, 4485, 4540 e 831, referente ao mês de fevereiro de 2021.
dotação orçamentária: 10.302.1507.8880.3390.30 - fonte: 0269 – ação: 
261427
ordenador de despesa: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 640272

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 202/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Portaria 
Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doe n° 34.080,
coNsideraNdo o falecimento da genitora da servidora MorgaNa ciNtYa 
saraiva, ocorrido em 13 de Março de 2021, e especialmente o que dispõe 
o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
resolve:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora MorgaNa ciNtYa saraiva, id funcional nº 57207638/1, 
técnica de enfermagem, lotada na gerência de Pediatria, no período de 
13/03/2021 a 20/03/2021, conforme certidão de Óbito nº 077446 01 55 
2021 4 00031 224 0009907 21.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 13/03/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 26 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 640488
PoRtARiA Nº 203/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Portaria Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doe n° 34.080,
coNsideraNdo o falecimento do irmão do servidor jacoNias goMes da 
serra, ocorrido em 11 de Março de 2021, e especialmente o que dispõe o 
art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
resolve:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
do servidor jacoNias goMes da serra, id. funcional nº 57209012/4, 
assistente administrativo, lotada na gerência de ginecologia e obstetrí-
cia, no período de 11/03/2021 a 18/03/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 066852 01 55 2021 4 00053 034 0052214 21.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 11/03/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 26 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 640486
PoRtARiA Nº 206/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Portaria Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doe n° 34.080,
coNsideraNdo o falecimento do irmão da servidora MiracY foNseca 
PiNHeiro, ocorrido em 12 de Março de 2021, e especialmente o que dis-
põe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
resolve:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora MiracY foNseca PiNHeiro, id. funcional nº 5598788/2, 
enfermeira generalista, lotada na gerência do banco de leite Huma-
no, no período de 12/03/2021 a 19/03/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 067595 01 55 2021 4 00493 066 0185199 80.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 12/03/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 27 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 640477
PoRtARiA Nº 205/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Portaria 
Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doe n° 34.080,
coNsideraNdo o falecimento do genitor da servidora elisaNgela do 
socorro silva NasciMeNto, ocorrido em 20 de Março de 2021, e es-
pecialmente o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
resolve:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora elisaNgela do socorro silva NasciMeNto, id. funcio-
nal nº 5952106/1, técnica de enfermagem, lotado na gerência de Hotela-
ria Hospitalar, no período de 20/03/2021 a 27/03/2021, conforme certidão 
de Óbito nº 067090 01 55 2021 4 00013 298 0000335 48.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 20/03/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 27 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 640481
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PoRtARiA Nº 204/2021 – cAPE/GP/fscMP
a PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Portaria 
Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doe n° 34.080,
coNsideraNdo o falecimento do genitor do servidor elciMar de jesUs 
saNtaNa da silva, ocorrido em 20 de Março de 2021, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
resolve:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia do servidor elciMar de jesUs saNtaNa da silva, id. funcional nº 
5951920/1, agente de artes Práticas, lotado na gerência de Hotelaria Hos-
pitalar, no período de 20/03/2021 a 27/03/2021, conforme certidão de 
Óbito nº 067090 01 55 2021 4 00013 298 0000335 48.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 20/03/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 27 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 640483

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

Extrato de termo de Distrato
servidor (a): jessica NaoMi sHibata
id.fUNcioNal:5907039/2
ato: termo de distrato
término de vinculo: 01/04/2021
tipo de vinculo: contrato temporário
Motivo:a Pedido do servidor
Órgão: fundação santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: eNgeNHeiro
ordenador: brUNo MeNdes carMoNa
belém, 29 de março de 2021.

Protocolo: 640371

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 208/2021 – GAPE/GP/fscMP, DE 29 DE MARço DE 2021.
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864;
coNsideraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2021/334191;
resolve:
desigNar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão téc-
nico-financeiro para avaliação dos projetos submetidos na cHaMada PU-
blica Nº 001/2021 - Projetos de PesqUisa eM saúde.
coMissÃo tÉcNico-fiNaNceiro

NoMe MatrÍcUla setor fUNÇÃo

leNa claUdia Maia aleNcar  57174557/1 diretoria de eNsiNo e 
PesqUisa

coordeaNora da 
coMissÃo

silvia ferreira NUNes 80845328/4 gerêNcia de PesqUisa vice-coordeNadora
Marcia NazaretH lobato beNatHar 5949416/1 gerêNcia de PesqUisa secretária
sUeleNe dos aNjos silva coelHo 57207902/2 gerêNcia de orÇaMeNto avaliador

leNNoN brUNo costa lUz feio 5895863/7 coordeNaÇÃo de coNta-
bilidade avaliador

silvia de Nazare Nobre de 
oliveira 54180994/7

coordeNaÇÃo de caPtaÇÃo 
de recUrsos, coNvêNios e 

coNtratos de rePasse
avaliador

 registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém, 29 de março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 640535

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

REsuLtADo DE LicitAção
HoMologaÇÃo de PregÃo eletrÔNico srP Nº 041/2020
Às 11:24 horas do dia 26 de março de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. brUNo 
MeNdes carMoNa, HoMologa a adjudicação referente ao Processo nº 
512989/2020, Pregão nº srP 041/2020.
- empresa vencedora: brasfarMa coMÉrcio de MedicaMeNtos ltda
cNPj 00.799.666/0001-51
valor global: r$ 1.199.600,00
tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fscMP

Protocolo: 640510
HoMoLoGAção DE PREGão ELEtRôNico sRP 054/2020
Às 11:20 horas do dia 26 de março de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. brUNo 
MeNdes carMoNa, HoMologa a adjudicação referente ao Processo nº 
2020/547455, Pregão nº 00054/2020
empresa vencedora: diMalab eletroNics do brasil eireli - cNPj: 
02.472.743/0001-90

itens 03
valor global r$ 24.596,00
empresa vencedora: P r N silva coMercio de Materiais HosPitala-
res ltda - cNPj: 03.156.192/0001-18
itens 09 e 14
valor global r$ 585,00
empresa vencedora: f cardoso e cia ltda - cNPj: 04.949.905/0001-63
itens 01
valor global r$ 1.122,00
empresa vencedora: silva e delgado coMercio de ProdUtos Medi-
cos e HosPital - cNPj: 08.393.709/0001-06
itens 02,04,07 e 10
valor global r$ 17.255,100
empresa vencedora: forMis iNstrUMeNtos de Medicao ltda - cNPj: 
30.197.931/0001-92
itens 11
valor global r$ 2.656,50
fracassado
itens 05,06,08,12,15 e 16
tiago de lima ribeiro
Presidente cPel/fscMP

Protocolo: 640300

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto
Número: 1
data de assinatura: 29/03/2021
Justificativa: Inclusão das Fontes de Recursos 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 7349008494 e 7349008545.
Pae Nº 2021/145884
contrato: 297/2020/fscMP, Pe srP Nº 048/2020/fscMP
contratado: x-Med HosPitalar ltda
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640580
APostiLAMENto
Número: 2
data de assinatura: 29/03/2021
Justificativa: Inclusão do elemento de despesa : 339039
Pae Nº 2021/105999
contrato: 288/2019/fscMP, iNexigibilidade Nº 012/2019/fscMP
contratado: elil dos aNjos rodrigUes
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640579

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 207/2021 – cAPE/GP/fscMP, 29 DE MARço DE 2021.
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
considerando a solicitação de concessão de suprimento de fundos, através 
do Processo nº 2021/326274, Memorando nº 10/2021-gsUP/fscMP de 
25/03/2021;
resolve:
i - coNceder ao servidor lUiz ferNaNdo de castro rodrigUes, Ma-
trícula nº 5958354/1, cargo de gerente, cPf: 763.130.852-72, lotado na 
gerência de suprimentos - gsUP/fscMP, no valor total de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária 
abaixo:

PrograMa de trabalHo foNte de recUrso eleMeNto de desPesa valor
10.302.1507.8288 0269 339030 r$ 3.500,00
10.302.1507.8288 0269 339039 r$ 500,00

ii - estabelecer o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 45 
dias, contados a partir da emissão da ordem bancária e para prestação de 
contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido 
para aplicação dos recursos.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém, 29 de março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 640374

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 201/2021 – cAPE/GP/fscMP
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doe n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando o processo nº 2021/329953
r e s o l v e:
torNar seM efeito o período de férias de Maria de Nazare saNta-
Na de oliveira, cargo de técnico de enfermagem, lotada na gerência 
de enfermagem da Neonatologia, Matricula nº. 5077044/3, concedida de 
01/04/2021 a 30/04/2021, conforme Portaria nº. 152/2021 - caPe/gP/
fscMP, publicada no doe Nº. 34.519 de 16/03/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 26 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 640484
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outRAs MAtéRiAs
.

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00430
valor: r$ 502,20
data: 26/03/2021
objeto: aquisição de câNUla Para traqUeostoMia Nº 4.0 coM cUff
Processo Pae nº 2021/218968, dispensa de licitação nº 035/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 fonte de recur-
so: 0669008054 elemento de despesa: 339030;
contratada: braKKo coMercio e iMPortacao ltda, 
cNPj: 01.085.207/0001-79
endereço: travessa Humaitá, 2619, Marco, belém/Pa, ceP: 6609347
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640583

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 221/2021 – AJuR/GAPRE/HEMoPA, 30 de março de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais.
considerando a proximidade do termino da vigência no siasg coMPrasNet, 
da Portaria Nº 226/2020 – ajUr/graPe/HeMoPa de 01 de abril de 2020, 
que nomeou os atuais membros de equipe de apoio;
resolve:
Nomear a nova comissão Permanente de licitações e Pregoeiros conforme 
segue abaixo;

setor servidor MatricUla fUNÇÃo

cPl Hildefraneide bezerra lima 5946644/1 Presidente

cPl antonia Maria batista de souza dias 55590012/1 Pregoeira

cPl antonio  reginaldo  Nunes  da silveira 5906179/2 Pregoeiro

cPl Hegina lyz cunha gonçalves 57189083/2 Pregoeira

cPl joseane ferreira raiol 54195956 /3 Pregoeira

esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê ciêNcia, 
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará
– HeMoPa, em 30 de março de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 640420

ERRAtA
.

Errata da PoRtARiA Nº 197/2021 - AGEsP/GEAPE/GAPRE/HEMo-
PA, de 11 de março de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.523 
de 18/03/2021 – Protocolo 637256:
tÉrMiNo de vÍNcUlo de servidor
oNDE sE Lê:

MatrÍcUla NoMe cargo a coNtar de

54189848 Mellany Pípolos Pereira de barros assistente social 01/04/2021

5914813 Márcia aparecida silva da conceição técnico em enfermagem 01/04/2021

5949447 claudia irene costa rodrigues cunha técnico em enfermagem 01/04/2021

57203604 alessandra dias do Nascimento rego técnico em Patologia clínica 01/04/2021

LEiA-sE:

MatrÍcUla NoMe cargo a coNtar de

54189848 Mellany Pípolos Pereira de barros assistente social 01/05/2021

5914813 Márcia aparecida silva da conceição técnico em enfermagem 01/05/2021

5949447 claudia irene costa rodrigues cunha técnico em enfermagem 01/05/2021

57203604 alessandra dias do Nascimento rego técnico em Patologia clínica 01/05/2021

gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HeMoPa, 29 de março de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa.

Protocolo: 640478

suPRiMENto DE fuNDo
.

Nº da portaria: 219/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
josÉ MiltoN do NasciMeNto Neto gerente/HeNal 5953436
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação: Nº do Processo: 2021/326592 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre castelo braNco bezerra

Protocolo: 640258

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 224 de 29 de Março  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 282953/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de realizar vistoria tÉcNica No Predio do HeMoceNtro 
regioNal de castaNHal/Pa no dia 09/03/2021.
lUiz reNato fraNco HagMaNN de figUeiredo, cPf: 265962022-91, 
adminstrador/geMaN, Mat.: 7000898, 0,5 diaria e jaiMe adaM Neto, 
cPf:028370442-02, , gerente/geiNe, Mat. 5938470, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  29 de  Março  de  2021.
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 640422
PoRtARiA Nº 225 de 29 de Março  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 285482/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa exterNa de caPtaÇÃo de caNdi-
datos a doadores de saNgUe No MUNiciPio de aNaNiNdeUa/Pa no 
dia 13/03/2021.
Katia cileNe da silva silva, cPf: 709148502-53, copeira/colog, 
Mat.: 5885167, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  29 de  Março  de  2021.
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 640425
PoRtARiA Nº 222 de 29 de Março  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 272885/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de traNsPortar servidores ao MUNiciPio de castaNHal/Pa 
no dia 09/03/2021.
carlos alexaNdre oliveira dos saNtos, cPf: 690142212-15, Moto-
rista/getra, Mat.: 54189144, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  29 de  Março  de  2021.
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 640405
PoRtARiA Nº 223 de 29 de Março  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 282205/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de traNsPortar servidores ao MUNiciPio de tUcUMÃ/Pa no 
período de 15 a 18/03/2021.
jorge lUiz dias viegas, cPf: 086411532-68, Motorista/getra, Mat.: 
54188494, 3,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  29 de  Março  de  2020.
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 640417
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outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DA NotA DE EMPENHo DE DEsPEsA Nº 2021NE00526- 
PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 2020/830444

das Partes:
coNtrataNte: fUNdaÇÃo ceNtro de HeMatologia e HeMoteraPia 
do Pará – HeMoPa
coNtratado: eUroiMMUN brasil iMPortaÇÃo e distr. ltda –cNPj: 
93.741.726-0002/47
do objeto: 2 kits de testes covid- 19 elisa com 96 testes
do Prazo: entrega única e imediata.
dos recUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Uo: 90101
PrograMa de trabalHo: 10302150782930000
foNte do recUrso: 0103000000
NatUreza da desPesa: 339030
do valor: r$ 3.648,00 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais) já 
contemplando todos os custos necessários à aquisição e entrega do objeto, 
ou seja, todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, 
previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras in-
cidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto 
deste contrato, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional 
a este título.
do fiscal do coNtrato: servidor responsável pela colab- coordena-
ção de laboratório da fundação HeMoPa
do foro: belém – Pará
data do eMPeNHo: 25/03/2021
rePreseNtaNtes das Partes:
PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra – coNtrataNte
eUroiMMUN brasil iMPortaÇÃo e dist ltda - coNtratada
ordeNador de desPesa - PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra – 
coNtrataNte- cPf Nº 229.089.192-49

Protocolo: 640356
ExtRAto DA NotA DE EMPENHo DE DEsPEsA Nº 2021NE00481- 

PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 2021/167530
das Partes:
coNtrataNte: fUNdaÇÃo ceNtro de HeMatologia e HeMoteraPia 
do Pará – HeMoPa
coNtratado: K b PiNHeiro coMercio de gas-Me –cNPj: 
11.519.067/0001-53
do objeto: 36 unidades de gás butano.
do Prazo: entrega semanal ou de acordo com o cronograma fornecido 
pela contratante.
dos recUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Uo: 62201
PrograMa de trabalHo: 10122129783380000
foNte do recUrso: 0669001022
NatUreza da desPesa: 339030
do valor: r$ 3.372,84 (três mil trezentos e setenta e dois reais e oi-
tenta e quatro centavos) já contemplando todos os custos necessários à 
aquisição e entrega do objeto, ou seja, todos os insumos, impostos, taxas, 
seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem 
como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir 
sobre o custo do objeto deste contrato, sendo vedado à contratada cobrar 
qualquer valor adicional a este título.
do fiscal do coNtrato: servidora responsável pelo setor de Nutrição 
– seNUt da fundação HeMoPa
do foro: belém – Pará
data do eMPeNHo: 10/03/2021
rePreseNtaNtes das Partes:
PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra – coNtrataNte
K b PiNHeiro coMercio de gas-Me – coNtratada
ordeNador de desPesa - PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra – 
coNtrataNte- cPf Nº 229.089.192-49

Protocolo: 640350

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

LicENçA sAúDE
laudo: 102/21
Nome: MaNoel dos saNtos silva jUNior
Matrícula: 5955536/ 1
cargo/ lotação: tecNico de eNferMageM/fPeHcgv
Período: 13/03/2021 a 22/03/2021

laudo: 104/21
Nome: Marcelo garcia garcia
Matrícula: 5949290/ 1
cargo/ lotação: aUx.adMiNistrativo/fPeHcgv
Período: 15/03/2021 a 19/03/2021
laudo: 107/21
Nome: aNdresoN carNeiro da silva
Matrícula: 8400859/ 1
cargo/ lotação: tecNico de eNferMageM/fPeHcgv
Período: 15/03/2021 a 24/03/2021
laudo: 109/21
Nome: edNa caNtao baixa
Matrícula: 5955210/ 1
cargo/ lotação: eNferMeiro/fPeHcgv
Período: 02/03/2021 a 11/03/2021
laudo: 111/21
Nome: tHaYaNe MoNteiro aNdrade
Matrícula: 5933195/2
cargo/ lotação: assisteNte social/fPeHcgv
Período: 18/03/2021 a 25/03/2021
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
ivete gadelHa vaz
Presidente/fPeHcgv

Protocolo: 640414

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 155, DE 19 DE MARço DE 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doe-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
designar o servidora ornilda bezerra bandeira – matrícula 0115487, para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 115/2021 – STRATTNER & CIA LTDA
objeto: aquisição emergencial de produtos para saúde (PPs) utilizados 
na central de Material e esterilização, para atender as necessidades da 
fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna (fPeHcgv).
vigêNcia: início em 19/03/2021 e término em 18/09/2021.
Processo Nº 1001806/2020.
Modalidade: dispensa de licitação Nº 28/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivete gadelHa vaz
diretora Presidente da fPeHcgv

Protocolo: 640509
PoRtARiA N° 681, DE 20 DE MARço DE 2021
 a diretora Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doe-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
designar os servidores circlayton josé borges carneiro, Matrícula: 
5150060 e Marcia Paula dos santos cordeiro, Matrícula: 54195174, para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 120/2021 – HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
• CONTRATO Nº 121/2021 -  MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
objeto: aquisição de geradores de Marcapasso externo para atender a 
necessidade da emergência cardiológica, Unidades de internação clínica, 
centro cirúrgico, Hemodinâmica, Unidades de terapia intensiva adulto, 
Pediátrica e Neonatal da fundação Hospital de clínicas gaspar vianna
vigêNcia: início em 20/03/2021 e término em 19/06/2021.
Processo 2020/934335.
Modalidade: dispensa de licitação Nº 31/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 ivete gadelHa vaz
diretora Presidente da fPeHcgv

Protocolo: 640500

ERRAtA
.

ERRAtA DE PuBLicAção DA AtA DE REGistRo DE PREços  N° 
56/2021 No DoE N° 34.536 de 29/03/2021, que publicou o número 
da publicação n° 640088
oNDE sE Lê: Pregão eletrônico para registro de Preços n° 56/2021/fHcgv
LEiA-sE: Pregão eletrônico para registro de Preços n° 01/2021/fHcgv
eMPresa: PaNtHer HealtHecare brasil distribUidora de ProdU-
tos MÉdicos ltda
ordenadora: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 640644
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coNtRAto
.

coNtRAto Nº 115/2021
objeto: aquisição de oPMes para realização de procedimento de paciente 
dos sUs, na fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna 
– fPeHcgv.
valor: r$ 28.000,00 (viNte e oito Mil reais)
data de assinatura: 20/03/2021
vigência. início em 20/03/2021 e término em 19/06/2021.
dispensa n º 28/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0269,0261,0103,0669
origem do recurso: estadual
contratado:
Nome: H. strattNer & cia. ltda.
endereço: avenida das águias, 228-Pedra branca Palhoça/24 ceP: 88137-280
telefone: 11-2185-2300
e-mail: e-mail: licitacoes@strattner.com.br
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640508
coNtRAto Nº 120/2021
objeto: aquisição de oPMes para realização de procedimento de paciente 
dos sUs, na fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna 
– fPeHcgv.
valor: r$ 131.890,00 (ceNto e triNta e UM Mil, oitoceNtos e No-
veNta reais)
data de assinatura: 20/03/2021
vigência. início em 20/03/2021 e término em 19/06/2021.
dispensa n º 31/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103,0269,0669,0261
origem do recurso: estadual
contratado:
Nome: HYbrida ProdUtos HosPitalares ltda
endereço: travessa barÃo do triUNfo Nº 3540 – Marco
belÉM- Pará
ceP: 66.095-055
telefone: (91) 3257-5160 – 3257-5056
e-mail: cotação@hybridahospialar.com.br
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640498
contrato Nº 103/2020
objeto: aquisição eMergeNcial de produtos farmacêuticos e medicamen-
tos, para atender a necessidade por 90 (noventa) dias, nas Unidades de 
terapia intensiva e clínicas da fundação Pública estadual Hospital de clíni-
cas gaspar vianna (fHcgv).
valor: r$ 1.500,00 (Mil e qUiNHeNtos reais)
data de assinatura: 26/03/2021
vigência. início em 26/03/2021 e término em 25/06/2021.
dispensa n º 103/2020
orçamento: 2021.
funcional Programática: 10302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103; 0269; 0261.
origem do recurso: estadual
coNtratado:
Nome: e. r. triNdade - ePP
endereço: avenida da republica nº 1525 – bairro centro
santa isabel do Pará - Pa
ceP: 68.790-000
telefone: (91) 3019-2606 – 3263-4563
e-mail: trimedpa@gmail.com
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640471
coNtRAto Nº 136/2021
objeto: aquisição de material técnico médico para suprir a necessidade de 
abastecimento por um período de 03 (três) meses desta fundação Pública 
estadual Hospital de clínicas gaspar vianna – fPeHcgv.
data de assinatura: 17/03/2021
vigência: início em 18/03/2021 e término em 17/03/2022.
Modalidade: dispensa de licitação n° 49/2021
contratado:
NoMe: f cardoso & cia ltda
endereço: rUa joÃo NUNes de soUza Nº 125 KM 08 – br 316 – ágUas 
braNcas – aNaNiNdeUa /Pa
ceP: 67.033-030
e-Mail: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br
telefone: (91)3202-1344 – 3202-1302
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640618

DisPENsA DE LicitAção
.

Dispensa nº 50/2021
valor r$ 2.450,00 (dois Mil, qUatroceNtos e ciNqUeNta reais)
objeto: aquisição de oPMe’s para realização de procedimento em Paciente 
do sus.
Data de Ratificação: 29/03/2020
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103; 0269.
origem do recurso: estadual
contratado
Nome: ProtecH Medical coMÉrcio de ProdUtos MÉdicos ltda
endereço: aveNida coNselHeiro fUrtado Nº 2391 sala 607 – bairro 
– creMaÇÃo
belÉM – Pará – ceP: 66040-100
telefone: (091) 3229-0134 / 9603-6444
e-mail: mamed.protech@hotmail.com - protech.adm@hotmail.com- pro-
technorte@protechmedical.com.br
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640630
Dispensa nº 50/2021
valor r$ 1.200,00 ( Mil e dUzeNtos reais)
objeto: aquisição de oPMe’s para realização de procedimento em Paciente 
do sus.
Data de Ratificação: 29/03/2020
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103; 0269.
origem do recurso: estadual
contratado
Nome: vittalMed ProdUtos HosPitalares ltda
endereço: aveNida seNador leMos ed siNtese Plaza sala 2006 e 2007
belÉM – Pará – ceP: 66040-100
telefone: (091) 3269-5718
e-mail: - vicente@vittalmed.com.br bianca@vittalmed.com.br socorro-
mendonca@vittalmed.com.br
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640632

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

Dispensa: 49/2021
valor: r$ 85.500,00
objeto: aquisição de saco plástico para hamper para atender a necessi-
dade por um período de 02 (dois) meses desta fundação Pública estadual 
Hospital de clínicas gaspar vianna (fHcgv)..
Data de Ratificação: 26/03/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
fonte: 0103
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288 c
origem do recurso: estadual
Nome: silva e delgado ltda Me
endereço: avenida Pedro Miranda n°2670, Pedreira – belém/Pa
ceP: 66085-654
ordenadora: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 640604
DisPENsA DE LicitAção N° 51/2021
valor: r$ 15.120,00 (quinze mil, cento e vinte 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: 23/03/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa10.302.1507.8288
fonte: 0269
Natureza de despeza: 339030
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: estadual
contratado:
Nome: M.r.bioMedica rio Preto ltda

mailto:mamed.protech@hotmail.com
mailto:protechnorte@protechmedical.com.br
mailto:protechnorte@protechmedical.com.br
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endereço: av. Murchid Homsi, n.º 2313 - jardim santa Maria - são josé 
do rio Preto /sP
ceP: 15.080-210
telefone: (91) 981364748 / (17) 3227-3234
e-mail: smrbiomedica@terra.com.br
ordenadora:  ivete gadelha vaz

Protocolo: 640643
Dispensa nº 48/2021
valor r$ 567.376,74 (qUiNHeNtos e sesseNta e sete Mil, trezeNtos 
e seteNta e seis reais e seteNta e qUatro ceNtavos)
objeto: contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas 
de climatização e de refrigeração, operantes no imóvel sede da fundação 
Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna (fHcgv) e no cen-
tro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl), constituídos pelas assistências 
técnicas, com cessão de mão de obra qualificada em regime de dedica-
ção exclusiva, nas modalidades elétrica e mecânica, aos equipamentos de 
climatização(chillers, fan coils, fancoletes, splits, cassetes, acjs) e aos 
equipamentos de refrigeração (Câmaras Frigoríficas, Geladeiras, Freezers, 
bebedouros), juntamente com suas instalações elétricas/mecânica/hidráu-
lica, incluindo os procedimentos de monitoramento e controle interno da 
qualidade do ar condicionado em ambientes e, também, da água potável 
refrigerante da cag, mediante o fornecimento de insumos materiais e exe-
cução de serviços técnicos especiais.
Data de Ratificação: 26/03/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0269, 0103
origem do recurso: estadual
contratado
Nome: Ms vascoNcellos coNstrUÇÕes ltda.
endereço: tv. lomas valentinas, conjunto flamengo nº 94, bairro: Marco
belém-Pa
telefone: (91) 3228-0445 / (91) 988261207
e-mail: ms-vasconcellos@hotmail.com
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640448
Dispensa nº 47/2021
valor r$ 142.800,00 (ceNto e qUareNta e dois Mil e oitoceNtos 
reais)
objeto: aquisição em caráter de UrgêNcia de equipamentos médico-hos-
pitalares para atender a demanda de atendimentos da fHcgv.
Data de Ratificação: 24/03/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.128.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0669, 0260, 0103
origem do recurso: estadual
contratado
Nome: Macedo Hospitalar comercio, representação, importação e expor-
tação de equipamentos Hospitalares ltda.
endereço: trav. angustura - 3145, térreo – Marco – belém/Pa - ceP: 
66093-040
telefone: [91] 3276.6889 / 3277.5366 / 3276-2374
e-mail: macedo@macedohospitalar.com.br
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640306
Dispensa nº 47/2021
valor r$ 648.000,00 (seisceNtos e qUareNta e oito Mil reais)
objeto: aquisição em caráter de UrgêNcia de equipamentos médico-hos-
pitalares para atender a demanda de atendimentos da fHcgv.
Data de Ratificação: 24/03/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.128.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0669, 0260, 0103
origem do recurso: estadual
contratado
Nome: Magnamed tecnologia Médica s/a
endereço: Parque industrial san josé - estrada do capuava, 2200 rua 
santa Mônica, 831 - lote 01 e 02 - quadra aj - ceP: 06715-865.
telefone: (11) 3889-6910
e-mail: edmundo@medicalbelem.com.br
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640307

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

inexigibilidade: 10/2021
valor: r$ 7.000,00 (sete Mil reais).
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
referente à manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças e ca-
libração com deslocamento para o equipamento médico hospitalar boMba 
iNjetora de coNtraste, marca: MalliNcKrodt, modelo: oPtivaNta-
ge, localizada no setor sadt desta fundação Hospital de clínicas gaspar 
vianna.
Data de Ratificação: 19/03/2021
fundamento legal: art. 25, inciso i da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa de trabalho: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 0103
origem do recurso estadual 
contratado: gUerbert iMageM do brasil ltda.
endereço: avenida Portugal, 1100 – parte c64
itapevi/sP - ceP: 06696-060
telefone: (11) 99286-7481
e-Mail: reginaldo.faria@guerbet.com
ordenadora: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 640288

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

toRNAR sEM EfEito.
tornar sem efeito a publicação nº 631911
doe n° 34.504 de 02 de MarÇo de 2021.
assUNto: ratificaÇÃo iNex 07/2021 - olYMPUs oPtical do brasil ltda.
ivete gadelHa vaz
diretora PresideNte  fHcgv

Protocolo: 640338

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços Nº 55/2021/fHcGv
ata de registro de Preços Nº 55/2021, decorrente do Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 01/2021/fHcgv, Processo nº 2020/734898, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clí-
nicas gaspar vianna, em 18/03/2021.
objeto: aquisição eventual de grampeadores utilizados nos procedimen-
tos de cirurgia geral em pacientes do sUs, por um período de 12 meses 
na fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna (fHcgv).
vigêNcia: 25/03/2021 a 24/03/2022.
eMPresa: cKtrade – iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo ltda, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no cNPj/Mf sob nº 07.491.529/0001-02, 
inscrição estadual nº 124/0233725, com sede na rua são Paulo, 1042 
- centro, são leopoldo/rs, ceP: 93.010-170, neste ato representada 
pelo sr. vinicius da silva, portador do rg nº 9086294651 e do cPf/Mf nº 
83877290000, e-mail: licitcktrade@gmail.com

iteM descriÇÃo Marca/fabricaNte Necessidade 
P/ 12 Meses UNd valor

UNitário
valor
total

05 grampeador 
cortante

vicare/victor 
Medical 5 UNd

 r$ 969,00 r$ 4.845,00

valor total geral r$ 4.845,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 4.845,00 (quatro mil, oitocentos 
e quarenta e cinco reais).
dra ivete gadelHa vaz
ordeNadora resPoNsável.

Protocolo: 640627

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 025/2021-DiR/HRs DE 29 DE MARço DE 2021
a diretora do Hospital regional de salinópolis, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas através da Portaria Nº 210 / 2021 de 08 
de fevereiro de 2021, publicada no doe nº 34.486 de 09/02/2021 e tendo 
em vista as instruções contidas no decreto nº 2819 de 06 de setembro de 
1994 com base no art. 145 da lei 5.810/94, que disciplina a concessão de 
diárias em missão oficial do Estado e obtenção de capacitação profissional.

mailto:macedo@macedohospitalar.com.br
mailto:licitcktrade@gmail.com
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resolve coNceder 1/2 (meia) diária a servidora luana Kelly Noronha 
loiola, Mat. 5958678-1, pelo deslocamento do município de saliNÓPolis 
para o município de belÉM, para participar no dia 29/03/2021, da reunião 
extraordinária na secretaria adjunta de gestão de Politicas de saúde/sesPa.
Publique-se, registre-se e cumpra-se
salinópolis, 29 de março de 2021.
lUaNa KellY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de salinópolis

Protocolo: 640633

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE tRANsPoRtEs

.

.

.

ERRAtA
.

sEGuNDA ERRAtA Ao Aviso DE LicitAção
Modalidade: concorrência
Número: n.º 013/2021.
objeto: construção e Pavimentação da Pa-462, trecho entroncamento 
rodovia br-308 / vila araí, com extensão de 45,00 km, na região de inte-
gração do guamá, sob a jurisdição do 2º Núcleo regional.
a secretaria de estado de transportes – setraN, através da comissão 
Permanente de licitação, torna público que, na publicação do aviso de 
Licitação, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará de n° 34.529, de 
23 de março de 2021:
onde se lê:
“data de abertura: 27/04/2021.
Hora de abertura: 10:00 horas.”
leia-se:
“data de abertura: 04/05/2021.
Hora de abertura: 10:00 horas.”
belém, 29 de março de 2021.
victor rocHa de soUza
Presidente da c.P.l-setraN

Protocolo: 640459
ERRAtA REsuLtADo DE REcuRso
Modalidade: concorrência
Número: n.º 028/2020.
objeto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
estradal do 4º Núcleo regional.
onde se lê:
“ficando desde já as empresas habilitadas covocadas para abertura de 
preço dia 31/03/2021, na sede da setraN.”
leia-se:
ficando desde já as empresas habilitadas convocadas para abertura de 
preço dia 31/03/2021, às 10:00, na sede da setraN.
belém, 29 de março de 2021.
victor rocHa de soUza
Presidente da cPl/setraN

Protocolo: 640412

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
Modalidade: concorrência
Número: n.º 014/2021.
objeto: construção e Pavimentação da Pa-220, trecho entroncamento 
rodovia Pa-136 – entronc. Pa-395, sub-trecho Km 22,00 / entronc. Pa-395 
(lote ii), com extensão de 20,00 km, na região de integração do guamá, 
sob a jurisdição do 1° Núcleo regional.
entrega do edital: av. almte. barroso, 3639 - edifício sede da setraN, 
1º andar.
o edital poderá ser lido, a partir do dia 31/03/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de estado de transportes, av. almirante 
barroso, nº 3639, bairro: souza – belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da setraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública 
e licitações.
caso o interessado opte em adquirir a via física do edital (mídia digital), 
deverá comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa de soUza.
local de abertura: edifício sede da setraN, 2º andar no auditório da 
setraN.
data de abertura: 05/05/2021.
Hora de abertura: 10:00 horas.
ordenador: adler gercileY alMeida da silveira
belém, 29 de março de 2021.

Protocolo: 640460

outRAs MAtéRiAs
.

REsuLtADo DE JuLGAMENto Dos DocuMENtos DE HABiLitAção
Modalidade: concorrência
Número: n.º 025/2020.
objeto: implantação de acostamento e restauração do Pavimento da ro-
dovia Pa-124, trecho: entronc. rod. Pa-324 (santa luzia) / entronc. Pa-
444, na região de integração do rio caetés, sob a jurisdição do 2° Núcleo 
regional.
a secretaria de estado de transportes – setraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. a empresa baUHaUs Project MaNager apre-
sentou desistência de participação no certame. as demais empresas, afr 
coNstrUÇÕes e eNgeNHaria eireli., aMazoN coNstrUÇÕes e ser-
viÇos ltda., carMoNa cabrera coNstrUtora de obras s.a., cÍrio 
coNstrUtora e serviÇos ltda – eM recUPeraÇÃo jUdicial., eNge-
fort coNstrUtora e eMPreeNdiMeNtos ltda. e laca eNgeNHaria 
ltda., foram consideradas iNabilitadas. em virtude de todas as licitan-
tes estarem inaptas para prosseguir no certame e em respeito ao decreto 
n° 800, de 31 de maio de 2020, a comissão abrirá prazo de 8 (oito) dias, 
para apresentação de nova documentação livre dos vícios aqui menciona-
dos, conforme dispõe o art.48, §3° da lei n° 8.666/93. a partir da data 
desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recursos. cópia da ata de julgamento da documentação de Habilitação, 
encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanen-
te de licitação da setraN, na av. almirante barroso, nº 3639, 1º andar 
– souza – belém/Pa.
belém, 29 de março de 2021.
victor rocHa de soUza
Presidente da c.P.l – setraN

Protocolo: 640433
coNvocAção PARA ABERtuRA DE PREços
Modalidade: concorrência
Número: n.º 026/2020.
objeto: conservação da Pa-151 (lote ii), trecho: ent. Pa-256 (breu 
branco) / ent. Pa-150 (jacundá), sub-trecho: rod. Pa-151 – km 65,50 / 
ent. Pa-150 (jacundá), na região de integração lago tucuruí, sob a juris-
dição do 5° Núcleo regional.
a secretaria de estado de transportes – setraN, através da comissão 
Permanente de licitação convoca as empresas habilitadas no presente 
certame, conforme publicação de resultado de recurso divulgada no dia 
19/03/2021, no Diário Oficial nº 34.525, pág. 25, para abertura de preços 
no dia 06/04/2021, às 10:00, na sede da setraN.
belém, 22 de março de 2021.
victor rocHa de soUza
Presidente da cPl/setraN

Protocolo: 640453

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 09
contrato: 23/2018
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato nº 023/2018-cPH, que versa sobre a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços e obras de engenharia 
para a reforma e adequação do terminal Hidroviário de Passageiros do 
Município de limoeiro do ajurú/Pa, conforme solicitação constante do Pro-
cesso nº 2020/704917.
data de assinatura: 12/03/2021
vigência: 17/03/2021 a 16/05/2021
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101/449051
origem do recurso: estadual
cNPj: 22.911.135/0001-41 - PaUlo raYMUNdo brigido de oliveira eireli
endereço: travessa lomas valentina, Passagem são Pedro, n.º 124, bair-
ro: Marco, ceP: 66.095-720, Município de belém, estado do Pará
ordenador: abraÃo beNassUlY Neto

Protocolo: 640461

http://www.setran.pa.gov.br
callto:26.784.1486.7576
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sEcREtARiA DE EstADo
DE DEsENvoLviMENto 
AGRoPEcuÁRio E DA PEscA

.

coNtRAto
.

contrato nº 06/2021-sEDAP
Pregão eletrônico srP nº 015/2020-sedaP
objeto: aqUisiÇÃo de veicUlos aUtoMotores, iMPleMeNtos agri-
colas, MáqUiNas e eqUiPaMeNtos de aPoio a agricUltUra e 
agroiNdUstria - item 43, na quantidade de 02(duas) grades arado-
ras coM coNtrole reMoto, coM 14 discos de 26 Polegadas Por 
6.000MM, Para trator de 75 a 100cv
valor global: r$- 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)
dotação orçamentária: ação:8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 25/03/2021
vigência: 30/03/2021 a 29/03/2022
contratado: KoHler iMPleMeNtos agrÍcolas eireli
endereço: av. santa augusta, 2° distrito, são lourenço do sul/rs, ceP n° 
96.174-970.
ordenador: alfredo de soUza verdelHo Neto

Protocolo: 640406
contrato nº 08/2021-sEDAP
Pregão eletrônico srP nº 015/2020-sedaP
objeto: aqUisiÇÃo de veicUlos aUtoMotores, iMPleMeNtos agri-
colas, MáqUiNas e eqUiPaMeNtos de aPoio a agricUltUra e 
agroiNdUstria - item 38, na quantidade de 06 distribUidores de 
calcário e adUbo.
valor global: r$ 29.489,46 (vinte e Nove Mil, quatrocentos e oitenta e 
Nove reais e quarenta e seis centavos)
dotação orçamentária: ação:8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0306; função Programática:20.608.1491.8715
data assinatura: 25/03/2021
vigência: 30/03/2021 a 29/03/2022
contratado: agroPrata coMÉrcio e eqUiPaMeNtos ltda-ePP
endereço: estrada linha União da serra, n° 50, bairro caravágio, Nova 
Prata/rs, ceP: 95.320-000
ordenador: alfredo de soUza verdelHo Neto

Protocolo: 640407
contrato nº 14/2021-sEDAP
Pregão eletrônico srP nº 015/2020-sedaP
objeto: aqUisiÇÃo de veicUlos aUtoMotores, iMPleMeNtos agri-
colas, MáqUiNas e eqUiPaMeNtos de aPoio a agricUltUra e 
agroiNdUstria - item 38, na quantidade de 01 distribUidor de cal-
cário e adUbo.
valor global: r$ 4.914,91 (quatro Mil, Novecentos e quatorze reais e 
Noventa e Um centavos)
dotação orçamentária: ação:8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0306; função Programática:20.608.1491.8715
data assinatura: 25/03/2021
vigência: 30/03/2021 a 29/03/2022
contratado: agroPrata coMÉrcio e eqUiPaMeNtos ltda-ePP
endereço: estrada linha União da serra, n° 50, bairro caravágio, Nova 
Prata/rs, ceP: 95.320-000
ordenador: alfredo de soUza verdelHo Neto

Protocolo: 640408

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 090/2021 de 19/02/2021
fUNd. legal:lei n 5.810/94, art.145.
objetivo: considerando a programação da semana santa ( feira do pes-
cado -2021), solicitamos 4,5 (quatro e meia) diárias e meia para o servidor 
KaMal jorge bastos abol el HosN , para a realização de entrega de 
materiais que serão utilizados nesta programação.
destiNo: Marabá/redenção
data iNÍcio: 29/03/2021
data fiNal: 02/04/2021
Nº de diárias: 4 ½ (quatro meia)
beNeficiário: KaMal jorge bastos abol el HosN
Mat. fUNcioNal:5893618/1
origeM: belém/Pa
Processo eletrÔNico: 2021/334660
ordeNador: timara Miranda

Protocolo: 640520

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 136/2021
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;

considerando a lei n° 6.834, de 13 de fevereiro de 2006, que trata das 
atribuições e dos requisitos para provimento de cargos criados por esta lei, 
no instituto de terras do Pará – iterPa e,
considerando o Memorando nº 05/2021-Pr, de 25.03.2021
resolve:
i - exoNerar a servidora soNia sUelY dos reis Pedroso, matrícula 
n°3167.330-1, do cargo comissionado de gerente operacional Móvel, có-
digo-geP-das-011.3, a partir de 1º de abril de 2021.
Publique-se.
brUNo YoHeiji KoNo raMos
Presidente
gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – iterPa, 29 de 
março de 2021.

Protocolo: 640496

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 0137/2021
o Presidente do iNstitUto de terras do Pará - iterPa, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 5º alínea “b” da lei estadual nº 4.584, 
de 08 de outubro de 1975 e;
coNsideraNdo o laudo Médico Pericial nº 71487 de 28.03.2021.
r e s o l v e
coNceder, de acordo com o art.81, da lei nº 5.810/94, 60(sessenta)
dias Licença Saúde ao servidor, JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA PICANÇO, Ofi-
cial administrativo, matrícula nº 3166180/1, no período de 19.01.2021 a 
15.03.2021.
Publique-se.
brUNo YoHeiji KoNo raMos
Presidente
gabinete da Presidência instituto de terras do Pará – iterPa, em 29 de 
março de 2021.

Protocolo: 640462

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

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

052001917/2020 daize liMa dos saNtos sÍtio deUs Me deU 85ha.03a.72ca. PraiNHa 0028/2021

belém (Pa), 29/03/2021
bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 640492

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº. 019/2021 /NGPR  Belém, 29 de Março de 2021.
o gereNte execUtivo do Núcleo de gereNciaMeNto do Pará rUral 
- NgPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccg de 08/01/2019, 
publicado no doe nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
N° 2021/334053.
resolve: desigNar junto a escola de governança Pública do estado do 
Pará-egPa, para atuar como agente de desenvolvimento e capacitação-a-
dc, no âmbito do Núcleo de gerenciamento do Pará, a servidora raNdra 
gabriele da costa Pires, matrícula nº 5946788/1 na condição de ti-
tular e na condição de suplente a servidora berNadete do socorro 
rodrigUes batista da silva, matricula nº 5912313/3, sem prejuízo de 
sua atribuição funcional.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
feliPe coêlHo PicaNÇo
gerente executivo –NgPr
Mat- 5945755-1

Protocolo: 640451
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.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA da portaria 0771/2020, publicada dia 04/03/2021
onde se lê: 15/03/2021 a 19/03/2021
Leia-se: 29/03/2021 a 02/04/2021

Protocolo: 640282

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 20/2021 
valor total: r$ 570.000,00
vigêNcia: 29/03/2021 à 28/03/2022
classificaÇÃo do objeto: prestação de serviço de sistema de informá-
tica para desenvolver, implantar e manter o sigsie, sidiv, e siePe.
jUstificativa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNtratado: f vilHeNa Pereira, cNPj: 05.699.648/0001-11
ordeNador: jaMir júNior ParagUassU Macedo

Protocolo: 640428

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

5ºtERMo ADitivo
coNtrato de locaÇÃo Nº 62/2016
valor MeNsal: r$ 500,00
valor total: r$ 5.000,00
vigêNcia: 01/03/2021 à 31/12/2021
classificaÇÃo do objeto: locação de imóvel no município de saNta 
Maria do Pará.
jUstificativa: Prorrogação do contrato pelo período de 10 (dez) meses.
coNtratado: joÃo Pereira da silva
ordeNador: jaMir júNior ParagUassU Macedo, diretor geral.

Protocolo: 640449

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 1212/2021: beNefici-
ário: ediNaldo garcia silva;Matrícula: 54189700;função:20agricul-
tura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: rea-
lizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pessoa 
física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as ne-
cessidades da unidade local de igarapé-açu.elemento de despesa/ valor: 
339030/36/47 / r$560,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de pres-
tação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 640325
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 1211/2021: beNeficiá-
rio: adriaNa Pereira saNtos;Matrícula: 57222898;função:20agricul-
tura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: rea-
lizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pessoa 
física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as neces-
sidades da unidade eac de são francisco do Pará.elemento de despesa/ 
valor: 339030/36/47/ r$440,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: jeffersoN PiN-
to de oliveira.

Protocolo: 640323

.

.

DiÁRiA
.

Portaria: 1230/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4t em 12 propriedades produtoras de bana-
na.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aleNqUer/
Pa destino: cUrUá/Pa servidor: 54197928/ alteMar Paixao da silva 
(ageNte fiscal de defesa agroPecUária e florestal) / 4,5 diárias 
/ 05/04/2021 a 09/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640503
Portaria: 1232/2021 objetivo. realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4t em 12 propriedades produtoras de banana.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNtarÉM/Pa 
destino: cUrUá/Pa servidor: 00010499/clovis aNtoNio villacorta 
vascoNcelos (eNgeNHeiro agrÔNoMo) 4,5 diárias / 05/04/2021 a 
09/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel

Protocolo: 640567
Portaria: 1231/2021 objetivo: reunião com a vigilância sanitária e Mi-
nistério Público, a respeito da presença de produtos clandestinos de origem 
vegetal. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/

Pa destino: caPitÃo PoÇo, garrafÃo do Norte, oUrÉM, saNta Maria 
do Pará/Pa servidor: 05114640/ elielsoN goMes Maia (eNgeNHeiro 
agrÔNoMo) / 4,5 diária /05/04/2021 a 09/04/2021. ordenador: lUcio-
Nila PaNtoja PiMeNtel 

Protocolo: 640559
Portaria: 1213/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agro-
pecuário nos portos de belém.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: castaNHal/Pa destino: belÉM/Pa servidor: 5870364/ 
jose ferreira Nobre jUNior (ageNte de defesa agroPecUária) 
/4,5 diárias / 29/03/2021 a 02/04/2021.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 640301
Portaria: 1224/2021 objetivo: dar apoio ao fea em propriedades foco 
de anemia infecciosa equina no município de são felix do xingu (distrito 
de Taboca). Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação devido o Distrito 
de Taboca ficar distante da sede.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: sÃo fÉlix do xiNgU/Pa destino: sÃo fÉlix do xiN-
gU/Pa servidor: 5942989/ WalisoN de Matos teixeira (aUxiliar de 
caMPo) /4,5 diárias / 05/04/2021 a 09/04/2021.ordenador: jeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 640322
Portaria: 1216/2021 objetivo: dar apoio ao fea em propriedades foco 
de anemia infecciosa equina no município de são felix do xingu (distrito 
de Taboca). Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação devido o Distrito 
de Taboca ficar distante da sede.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: sÃo fÉlix do xiNgU/Pa destino: sÃo fÉlix do xiN-
gU/Pa servidor: 5948605/ saMUel bezerra de soUsa (ageNte fiscal 
agroPecUário) /4,5 diárias / 05/04/2021 a 09/04/2021.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 640308
Portaria: 1217/2021 objetivo: realizar investigação epidemiológica de 
foco de raiva dos Herbívoros no município de concórdia do Pará, inspe-
cionando propriedade foco e vizinhança – Perifoco.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: barcareNa/Pa destino: coNcÓrdia 
do Pará/Pa servidor: 54196743/ aNdrea ferreira Nobre (MÉdico 
veteriNário) /2,5 diárias / 29/03/2021 a 31/03/2021.ordenador: jef-
fersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 640309
Portaria: 1218/2021 objetivo: dar apoio em saneamento (290 animais) 
e sacrifício de animal positivo (dois animais), em propriedades com focos de 
MorMo no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: Marabá/Pa destino: cUrioNÓPolis/Pa servidor: 54185979/ jose 
cleUdo de soUza (aUxiliar de caMPo) /3,5 diárias / 31/03/2021 a 
03/04/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira

Protocolo: 640310
Portaria: 1219/2021 objetivo: realizar captura de morcegos em pro-
priedades com foco de raiva no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: terra alta/Pa destino: castaNHal/Pa servidor: 
54188793/ brUNo ever oliveira cHUcre (ageNte de defesa agro-
PecUária) /2,5 diárias / 29/03/2021 a 31/03/2021.ordenador: jeffer-
soN PiNto de oliveira.

Protocolo: 640312
Portaria: 1215/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agrope-
cuário nos portos de belém.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: terra alta/Pa destino: belÉM/Pa servidor: 57223249/ daNiel 
NUNes e silva (ageNte de defesa agroPecUária) /4,5 diárias / 
29/03/2021 a 02/04/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 640305
Portaria: 1222/2021 objetivo: dar apoio durante ação de captura notur-
na de morcegos e cadastramento de abrigos de MH na região.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParagoMiNas/Pa destino: 
ParagoMiNas/Pa servidor: 6300451/ derivaldo barbosa de liMa 
(aUxiliar de caMPo) /2,5 diárias / 06/04/2021 a 08/04/2021.ordena-
dor: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 640319
Portaria: 1223/2021 objetivo: dar apoio durante ação de captura notur-
na de morcegos e cadastramento de abrigos de MH na região.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParagoMiNas/Pa destino: 
ParagoMiNas/Pa servidor: 55585935/ aNa claUdia de soUza bezer-
ra (ageNte de defesa agroPecUária) /2,5 diárias / 06/04/2021 a 
08/04/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 640320
Portaria: 1220/2021 objetivo: realizar saneamento (290 animais) 
e sacrifício de animal positivo (dois animais), em propriedades focos de 
MorMo no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: Marabá/Pa destino: cUrioNÓPolis/Pa servidor: 55588436/ rai-
Ka dias da silva (MÉdico veteriNário) /3,5 diárias / 31/03/2021 a 
03/04/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 640314
Portaria: 1221/2021 objetivo: realizar saneamento de focos de Mor-
Mo no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
eldorado dos carajás/Pa destino: cUrioNÓPolis/Pa servidor: 
57224168/ KariNNY ferreira caMPos (MÉdico veteriNário) /5,5 
diárias / 05/04/2021 a 10/04/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 640316
Portaria: 1226/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPitÃo PoÇo/Pa desti-
no: iritUia,oUrÉM/Pa servidor: 5882842/ Pedro diNael Mota goMes 
(tÉcNico agrÍcola) /1,5 diária / 26/03/2021 a 27/03/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640367
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Portaria: 1225/2021 objetivo: conduzir os servidores para reunião com 
a vigilância sanitária e Ministério Público nos referidos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: 
caPitÃo PoÇo,garrafÃo do Norte,oUrÉM,saNta Maria do Pará/Pa 
servidor: 57223370/ celso lUiz rocHa de jesUs (Motorista) /4,5 
diárias / 05/04/2021 a 09/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja Pi-
MeNtel.

Protocolo: 640364
Portaria: 1207/2021 Objetivo: Dar apoio na fiscalização volante de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020-adePara nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MocajUba/Pa 
destino: acará, igaraPÉ-Miri, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 54193762/joao 
qUeiroz rodrigUes (aUxiliar de caMPo) / 2,5 diárias / 30/03/2021 
a 01/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640279
Portaria: 1206/2021 Objetivo: Dar apoio na fiscalização volante de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020-adePara nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: abaetetUba/
Pa destino: acará, igaraPÉ-Miri, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 54188832/
WellitoN dos saNtos leMos (ageNte de defesa agroPecUária) / 
3,5 diárias /29/03/2021 a 01/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja 
PiMeNtel.

Protocolo: 640276
Portaria: 1198/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito 
agropecuário no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: tUcUMÃ/Pa destino: floresta do aragUaia/Pa servidor: 
6403320/ evaNdro carlos fiscHer (ageNte fiscal agroPecUário) 
/ 4,5 diárias / 12/04/2021 a 16/04/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
toja PiMeNtel.

Protocolo: 640254
Portaria: 1205/2021 Objetivo: Dar apoio na fiscalização volante de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020-adePara nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: abaetetUba/
Pa destino: acará, igaraPÉ-Miri, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 5906123/ja-
cqUeliNe rodrigUes saMPaio (assisteNte adMiNistrativo) / 3,5 
diárias / 29/03/2021 a 01/04/2021. ordenador: lUcioNila PaNtoja 
PiMeNtel

Protocolo: 640274
Portaria: 1204/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito 
em cumprimento a Portaria 2789/2020-adePara nos municípios.  fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: baiÃo/Pa destino: 
acará, igaraPÉ-Miri, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 55586144/ jose everal-
do dos saNtos caNtao (ageNte de defesa agroPecUária) / 3,5 
diárias / 29/03/2021 a 01/04/2021. ordenador: lUcioNila PaNtoja 
PiMeNtel.

Protocolo: 640271
Portaria: 1201/2021 Objetivo: Dar apoio administrativo na fiscalização 
volante de trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adePara nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aba-
etetUba/Pa destino: acará, igaraPÉ-Miri, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 
57226263/KettY rejaNe MariNHo da silva (assisteNte adMiNistra-
tivo) / 2,5 diárias / 30/03/2021 a 01/04/2021. ordenador: lUcioNila 
PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640264
Portaria: 1209/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: salvaterra/Pa destino: ca-
cHoeira do arari,saNta crUz do arari/Pa servidor: 5861608/ ival 
NazareNo Portal da costa (eNgeNHeiro agrÔNoMo) /2,5 diárias 
/ 06/04/2021 a 08/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640291
Portaria: 1208/2021 Objetivo: Realiza fiscalização volante de trânsito 
em cumprimento a Portaria 2789/2020-adePara nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caMetá/Pa desti-
no: acará,igaraPÉ-Miri,toMÉ-aÇU/Pa servidor: 54189688/ PaUlo 
roberto NUNes de aviz (eNgeNHeiro agrÔNoMo) /2,5 diárias / 
30/03/2021 a 01/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640290
Portaria: 1214/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agrope-
cuário nos portos de belém.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: igaraPÉ-aÇU/Pa destino: belÉM/Pa servidor: 541885631/ Kid 
stelio alMeida (ageNte de defesa agroPecUária) /4,5 diárias / 
29/03/2021 a 02/04/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 640303
Portaria: 1210/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: sÃo geraldo do aragUaia/
Pa destino: PiÇarra,xiNgUara/Pa servidor: 5871042/ fábio alaN 
qUeiroz corrêa (gereNte) /2,5 diárias / 31/03/2021 a 02/04/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640296
Portaria: 1199/2021 objetivo: realizar supervisão técnica de campo 
dos programas fitossanitários da cultura da soja e do abacaxi nos muni-
cípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: belÉM/Pa 
destino: caPitÃo PoÇo, iPixUNa do Pará, iritUia, Nova esPeraNÇa 
do Piriá, oUrÉM/Pa.servidor: 54185728/Maria alice alves tHoMaz 
lisboa (fiscal estadUal agroPecUário) / 5,5 diária / 12/04/2021 a 
16/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640259
Portaria: 1200/2021 Objetivo: Coordenar fiscalização volante de trânsi-
to em cumprimento a Portaria 2789/2020-adePara nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: abaetetUba/Pa des-
tino: acará, igaraPÉ-Miri, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 5948648/MaNoel 
Pereira cardoso (gereNte regioNal) / 3,5 diárias / 29/03/2021 a 
01/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640261

Portaria: 1202/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito 
em cumprimento a Portaria 2789/2020-adePara nos municípios. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art.145/149. origem: abaetetUba/Pa des-
tino: acará, igaraPÉ-Miri, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 08400661/altiNo 
dias da costa (ageNte de defesa agroPecUária) / 2,5 diárias / 
30/03/2021 a 01/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel

Protocolo: 640267
Portaria: 1203/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito 
em cumprimento a Portaria 2789/2020-adePara nos municípios. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcÓrdia do Pará/
Pa destino: acará, igaraPÉ-Miri, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 54189283/
WaldeMar PadilHa (eNgeNHeiro agrÔNoMo) / 3,5 diárias / 
29/03/2021 a 01/04/2021. ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel

Protocolo: 640268
Portaria: 1190/2021.Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito 
agropecuário no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.
origem: oeiras do Pará/Pa destino: floresta do aragUaia/Pa ser-
vidor: 55585764/jose lUis MoNteiro MagalHaes (ageNte fiscal 
agroPecUário) / 13,5 diárias / 04/04/2021 a 17/04/2021. ordenador: 
lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640244
Portaria: 1194/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito 
agropecuário no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: floresta do aragUaia/Pa destino: coNceiÇÃo do ara-
gUaia/Pa servidor: 5943099/ gUilHerMe goMes dos saNtos (ageNte 
de defesa agroPecUária) / 4,5 diárias / 12/04/2021 a 16/04/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640250
Portaria: 1195/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito 
agropecuário no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: rio Maria/Pa destino: floresta do aragUaia/Pa servidor: 
6403321/ aNdressa NUNes de oliveira (ageNte de defesa agroPe-
cUária) / 4,5 diárias / 12/04/2021 a 16/04/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640251
Portaria: 1196/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito 
agropecuário no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: cacHoeira do arari/Pa destino: floresta do aragUaia/Pa 
servidor: 5846960/lUiz carlos soares MoUra (eNgeNHeiro agrÔ-
NoMo) / 13,5 diárias / 04/04/2021 a 17/04/2021. ordenador: lUcio-
Nila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640252
Portaria: 1197/2021 objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsi-
to agropecuário nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: coNcÓrdia do Pará/Pa destino: coNceiÇÃo do 
aragUaia, floresta do aragUaia/Pa servidor: 54187760/ alaN Per-
digao MeNdoNca (ageNte de defesa agroPecUária) / 13,5 diárias 
/ 04/04/2021 a 17/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel. 

Protocolo: 640253
Portaria: 1188/2021 objetivo: dar apoio em atividades de educação 
sanitária e demais ações para efetivação da gtv abacaxi. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: flores-
ta do aragUaia/Pa servidor: 541870461/aNa elisa de soUza MoN-
teiro (assisteNte adMiNistrativo) / 13,5 diárias / 04/04/2021 a 
17/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640241
Portaria: 1189/2021 objetivo: dar apoio em ações para a efetivação 
de emissão de gtv para abacaxi.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: belÉM/Pa destino: coNceiÇÃo do aragUaia, flo-
resta do aragUaia/Pa servidor: 54187064/joao victor teixeira de 
alMeida (assisteNte adMiNistrativo) / 13,5 diárias / 04/04/2021 a 
17/04/2021. ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640242
Portaria: 1191/2021 objetivo: realizar fiscalização e demais ações para 
efetivação da gtv abacaxi.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: saNtaNa do aragUaia/Pa destino: coNceiÇÃo do aragUaia/
Pa servidor: 5898310/ sUeleM Moreira ribeiro (eNgeNHeiro agrÔ-
NoMo) / 4,5 diárias / 12/04/2021 a 16/04/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640246
Portaria: 1192/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trân-
sito agropecuário no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: acará/Pa destino: coNceiÇÃo do aragUaia/Pa ser-
vidor: 54187139/ eNeias MarceliNo de araUjo MarqUes (ageNte de 
defesa agroPecUária) / 13,5 diárias / 04/04/2021 a 17/04/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel 

Protocolo: 640247
Portaria: 1193/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trân-
sito agropecuário no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: tUcUMÃ/Pa destino: coNceiÇÃo do aragUaia/Pa 
servidor: 5942373/cristiaNe ferreira dos saNtos (ageNte fiscal 
de defesa agroPecUária e florestal) / 4,5 diárias / 12/04/2021 a 
16/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel

Protocolo: 640248
Portaria: 1228/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: redeNÇÃo/Pa destino: coN-
ceiÇÃo do aragUaia/Pa servidor: 5869684/ adra david aNtoNio 
(eNgeNHeiro agrÔNoMo) /0,5 diária / 30/03/2021 a 30/03/2021.or-
denador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640382
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Portaria: 1227/2021 objetivo: reunião com a vigilância sanitária e Mi-
nistério Público, a respeito da presença de produtos clandestinos de origem 
vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/
Pa destino: caPitÃo PoÇo,garrafÃo do Norte,oUrÉM,saNta Maria 
do Pará/Pa servidor: 05861497/ HaMiltoN altaMiro NoNato da sil-
va (gereNte) /4,5 diárias / 05/04/2021 a 09/04/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 640376
Portaria: 1229/2021 objetivo: realizar visita técnica a um estabeleci-
mento produtor de farinha e reunião com a vigilância sanitária dos mu-
nicípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/
Pa destino: garrafÃo do Norte,sÃo MigUel do gUaMá/Pa servidor: 
05861497/ HaMiltoN altaMiro NoNato da silva (gereNte) /2,5 di-
árias / 14/04/2021 a 16/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja Pi-
MeNtel.

Protocolo: 640385

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

EMPREsA DE AssistêNciA técNicA Do EstADo Do PARÁ
ALEssANDRA DE cAssiA siLvA DA siLvA - coordenadora
PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0038/2021–29.03.2021
c o N c e d e r, à aUxiliar de adMiNistraÇÃo, Maria rosa jeaN 
freitas, Matrícula nº 3172848/ 1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater
-Pará, de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês, rela-
tivo ao quinquênio 01/06/2013 a 31/05/2018, que será gozado no período 
de 01.04.2021 a 30.04.2021.
EMPREsA DE AssistêNciA técNicA Do EstADo Do PARÁ
ALEssANDRA DE cAssiA siLvA DA siLvA - coordenadora
PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0039/2021– 29.03.2021
c o N c e d e r, à exteNsioNista rUral i MicHelle saNdriNe liMa 
dos saNtos, Matrícula nº 57175847/ 1, nos termos do regimento interno 
de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMa-
ter-Pará, de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês, re-
lativo ao quinquênio 02.12.2012 a 01.12.2017, que será gozado no período 
de 01.04.2021 a 30.04.2021.

Protocolo: 640552

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE  HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico Nº 001/2021
Processo nº 2021/71963– eMater/Pa
a Presidente da empresa de assistência técnica e extensão rural do esta-
do do Pará-eMater/Pa usando das atribuições que lhe são conferidas, em 
obediência aos mandos normativos das leis nº 13.303/16, nº 10.520/2002 
e decreto n° 5.450/2005, e ainda, o objetivo do processo e o Pregão ele-
trônico n°001/2021, tipo “MeNor PreÇo Por iteNs”, cujo objeto é a con-
tratação de empresa especializada no fornecimento dos eqUiPaMeNtos 
(CENTRAIS DE AR CONDICIONADO) conforme especificações relacionadas 
no item 14 deste termo de referência, para atender as necessidades desta 
empresa nos escritórios ceNtral, regioNais e locais, de acordo com 
as normas e diretrizes estabelecidas neste edital de licitação.
do Pregão eletrônico nº 001/2021:
item i – ar coNdicioaNdo (sPlits) 12.000 btUs – qUaNtidade 63 
unidades.
empresa: veNtisol da aMazoNia iNdUstria de aParelHos eletri-
cos ltda, sobre o cNPj 17.417.928/0001-79, end. rua azaleia, 2421, 
distrito industrial ii, ceP: 69075-845, Manaus/aM, e-mail: licitacao@ven-
tisol.com.br, fone: (11) 5521-1841 / (11) 2338-9299.
No valor estimado de r$ 162.666,00 (cento e sessenta e dois mil e seiscen-
tos e sessenta e seis reais), sendo Homologado no valor de r$ 97.146,00 
(Noventa e sete mil e cento e quarenta e seis reais), no quantitativo de 63 
unidades de ar condicionado (splits) de 12.000 btus.
item ii – ar coNdicioNado (sPlits) 9.000 btUs – qUaNtidades 43 
unidades.
empresa: veNtisol da aMazoNia iNdUstria de aParelHos eletri-
cos ltda, sobre o cNPj 17.417.928/0001-79, end. rua azaleia, 2421, 
distrito industrial ii, ceP: 69075-845, Manaus/aM, e-mail: licitacao@ven-
tisol.com.br, fone: (11) 5521-1841 / (11) 2338-9299.
No valor estimado de r$ 96.707,00 (Noventa e seis mil e setecentos e sete 
reais), sendo Homologado no valor de r$ 63.317,50 (sessenta e três mil 
e trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos), no quantitativo de 43 
unidades de ar condicionado (splits) de 9.000 btus.
item iii – ar coNdicioNado (sPlits) 18.000 btUs – qUaNtidades 
07 unidades.
empresa: ccK coMercial eireli, sobre o cNPj nº 22.065.938/0001-22, 
end. rua bahia, 1447 - sala 01 - 89031-001 cidade estado: blumenau – 
sc, e-mail: propostas@portaldasatas.com.br e o atas@portaldasatas.com.
br. telefone: (47) 3057-3918.

No valor estimado de r$ 24.808,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e oito 
reais), sendo Homologado no valor de r$ 19.004,55 (dezenove mil e qua-
tro reais e cinquenta e cinco centavos), no quantitativo de 07 unidades de 
ar condicionado (splits) de 18.000 btus.
autorizo a contratação.
Marituba (Pa), 29 de Março de 2021.
cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs - PresideNte da eMate/
Pa

Protocolo: 640475

suPRiMENto DE fuNDo
.

suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA: 006 / 2021
beNeficiário (a): roNNaldY aislaN PiNto dos reis / MatrÍcUla: 
57175940 / cargo oU fUNÇÃo: exteNs. rUral ii / MUNicÍPio: baiÃo 
- l / objetivo: realizar aÇÕes de ater PrograMadas No Proater 
2021 / PrograMa: 1491 / Proj. ativ.: 8711 / foNte: 0101 (tesoUro 
estadUal) / eleMeNto de desPesa: 3390-30 = r$1.000,00 /3390-39 
= r$500,00 / valor total = r$1.500,00 / Prazo Para aPlicaÇÃo: 60 
dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordeNador de desPesas: jaNair 
caMPelo da costa

Protocolo: 640278
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 088/2021;beNeficiá-
ria:MoNica soUsa rodrigUes escaloNa;MatrÍcUla:57200826;-
fUNÇÃo:ext. rUral ii;objetivo:Para ateNder desPesas coM 
aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo No coMbate a PaNdeMia do 
covid-19, decreto 619;MUNicÍPio:reg. taPajÓs;PrograMa:1491 
;Projeto atividade:8711covidPa;foNte:0661; eleMeNto de desPe-
sa:3390-30=r$700,00;Prazo de aPlicaÇÃo:60 dias da eMissÃo da 
ordeM baNcária:15 dias aPÓs a realizaÇÃo das desPesas;orde-
Nador de desPesas:cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs.

Protocolo: 640360
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 087/2021; beNefici-
ário:rosirio azevedo de assUNÇÃo;MatrÍcUla:55586124;fUN-
ÇÃo:ext. rUral ii;objetivo:Para ateNder desPesas de ater;MU-
NicÍPio:esloc MoNte alegre;PrograMa :1491;Projeto ativida-
de:8711-c;foNte:0101;eleMeNto de desPesa:3390-30 = r$700,00 ; 
Prazo de aPlicaÇÃo:60 dias da eMissÃo da ordeM baNcária:15 
dias aPÓs a realizaÇÃo das desPesas;ordeNador de desPesas:-
cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs.

Protocolo: 640351
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 086/2021; beNefici-
ário:jUraNdi de vascoNcelos batista;MatrÍcUla:5690846;fUN-
ÇÃo:ext. rUral ii;objetivo:Para ateNder desPesas coM aqUisi-
ÇÃo de Materiais de coNsUMo e desPesas No coMbate a covid-19, 
decreto 619 de 23 de MarÇo 2020, reg. MÉdio aMazoNas;MUNi-
cÍPio:reg. MÉdio aMazoNas;PrograMa:1491;Projeto ativida-
de:8711covidPa;foNte:0661; eleMeNto de desPesa:3390=30-
r$700,00;Prazo de aPlicaÇÃo:60 dias da eMissÃo da ordeM baN-
cária:15 dias aPÓs a realizaÇÃo das desPesas;ordeNador de 
desPesas:cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs.

Protocolo: 640347
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 085/2021; beNefici-
ário:rosirio azevedo de assUNÇÃo;MatrÍcUla:55586124;fUN-
ÇÃo:ext. rUral ii;objetivo:Para ateNder desPesas coM aqUisi-
ÇÃo de Materiais de coNsUMo e desPesas No coMbate a covid-19, 
decreto 619 de 23 de MarÇo 2020, reg. MÉdio aMazoNas;MUNi-
cÍPio:reg. MÉdio aMazoNas;PrograMa:1491;Projeto ativida-
de:8711covidPa;foNte:0661;eleMeNto de desPesa:3390=30-
r$400,00;Prazo de aPlicaÇÃo:60 dias da eMissÃo da ordeM baN-
cária:15 dias aPÓs a realizaÇÃo das desPesas;ordeNador de 
desPesas:cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs.

Protocolo: 640342
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 081/2021; beNeficiá-
rio:fabrÍcio MariNHo Novaes dos reis;MatrÍcUla:57230946;fUN-
ÇÃo:exteNsioNista rUral i ;objetivo :UtilizaÇÃo Nas Metas Pre-
vistas No iNstrUMeNto esPecÍfico de Parceria Nº 004/2017-eMa-
ter-Pará/aNater, esPecificaMeNte: Meta-9-realizar ateNdiMeNto 
iNdividUal eM ater, refereNte a P2 de 2019;MUNicÍPio:esloc de 
saNta bárbara;PrograMa:1491;Projeto atividade:8711-c;foN-
te:0660006935;eleMeNto de desPesa:3390-30=r$1.000,00;Prazo 
de aPlicaÇÃo:60 dias da eMissÃo da ordeM baNcária:15 dias 
aPÓs a realizaÇÃo das desPesas ;ordeNador de desPesas:cleide 
Maria aMoriM de oliveira MartiNs.

Protocolo: 640315
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 082/2021; beNeficiá-
ria:aNa aParecida Melo baiMa;MatrÍcUla:3175200;fUNÇÃo:ext. 
social ii;objetivo:Para ateNder desPesas de ater do sUbProjeto 
do Proater / 2021;MUNicÍPio:reg. taPajÓs;PrograMa :1491;Pro-
jeto atividade:8711-c;foNte:0101;eleMeNto de desPesa:3390=30-
r$600,00; Prazo de aPlicaÇÃo:60 dias da eMissÃo da ordeM baN-
cária:15 dias aPÓs a realizaÇÃo das desPesas;ordeNador de 
desPesas:cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs.

Protocolo: 640324
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 083/2021; beNeficiá-
rio:josÉ edvaldo Prata filHo;MatrÍcUla:5752647;fUNÇÃo:ext. 
rUral ii;objetivo:Para ateNder desPesas de ater do sUbProje-
to do Proater / 2021;MUNicÍPio:trairÃo;PrograMa :1491;Proje-
to atividade:8711-c;foNte:0101;eleMeNto de desPesa:3390=30-
r$600,00;Prazo de aPlicaÇÃo:60 dias da eMissÃo da ordeM baN-
cária:15 dias aPÓs a realizaÇÃo das desPesas;ordeNador de 
desPesas:cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs.

Protocolo: 640329
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suPRiMENto DE fuNDos - PoRtARiA: 007 / 2021
beNeficiário (a): vilMa de seNa costa / MatrÍcUla: 4001435 / car-
go oU fUNÇÃo: ageNte oPeracioNal / MUNicÍPio: abaetetUba - re-
gioNal / objetivo: realizar aÇÕes de aMa aos eslocs do tocaN-
tiNs coNforMe Proater 2021 / PrograMa: 1491 / Proj. ativ.: 8711 
/ foNte: 0101 (tesoUro estadUal) / eleMeNto de desPesa: 3390-30 
= r$2.000,00 /3390-39 = r$1.000,00 / valor total = r$3.000,00 / 
Prazo Para aPlicaÇÃo: 60 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordeNa-
dor de desPesas: jaNair caMPelo da costa

Protocolo: 640332
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 084/2021; beNeficiá-
rio:fábio Mattos alMeida;MatrÍcUla:57223914;fUNÇÃo:ext. rU-
ral ii;objetivo:Para ateNder desPesas de ater do sUbProjeto do 
Proater / 2021;MUNicÍPio:aveiro;PrograMa :1491;Projeto ativi-
dade:8711-c;foNte:0101;eleMeNto de desPesa:3390-30 = r$600,00 
; Prazo de aPlicaÇÃo:60 dias da eMissÃo da ordeM baNcária:15 
dias aPÓs a realizaÇÃo das desPesas;ordeNador de desPesas:-
cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs.

Protocolo: 640335

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
EMPREsA DE AssistêNciA E ExtENsão RuRAL Do EstADo Do 
PARÁ – EMAtER-PARÁ
AutoRizAção DE ABERtuRA DE PRocEsso sELEtivo siMPLifi-
cADo
Pss Nº 001/2021 - NívEL suPERioR E MéDio
a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará 
– eMater-Pará, criada pela lei nº 4.669 de 09 de novembro de 1976, 
representada pela sua Presidente, vem tornar pública a autorização para 
a abertura de Processo Seletivo Simplificado – PSS Nº 001/2021, devida-
mente aprovado pelo grupo técnico de ajuste fiscal (gtaf), com fulcro 
decreto nº 955, de 14 de agosto de 2020, cuja tramitação se deu nos 
autos Processo administrativo eletrônico nº 2020/124956.
cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs - PresideNte

Protocolo: 640432

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE MEio 
AMBiENtE E sustENtABiLiDADE

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 392, DE 29 DE MARço DE 2021.
dispõe sobre prorrogação de prazos e procedimentos administrativos, refe-
rentes ao licenciamento ambiental, durante a vigência do decreto estadual 
nº 800, de 31 de maio de 2020, no âmbito da secretaria de estado de Meio 
ambiente e sustentabilidade.
o secretário de estado de Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade do 
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 138, inciso 
ii, da constituição estadual, e tendo em vista a lei federal nº 13.979, de 
06 de fevereiro de 2020 e as alterações de bandeiramento disciplinadas no 
decreto no 800, de 31 de maio de 2020,
resolve:
objeto e âmbito de aplicação
art. 1º dispor sobre prorrogação de prazos e procedimentos administrati-
vos, referentes ao licenciamento ambiental, durante a vigência do decreto 
estadual no 800, de 31 de maio de 2020, no âmbito da secretaria de esta-
do de Meio ambiente e sustentabilidade.
Parágrafo único. o prazo dos processos de competência da diretoria de 
gestão florestal e agrossilvipastoril, para elaboração, apresentação, exe-
cução e avaliação técnica de Plano de Manejo florestal sustentável – PMfs, 
observará o disposto no art. 20-a, da resolução nº 406, de 02 de fevereiro 
de 2009, do conselho Nacional do Meio ambiente- coNaMa.
Prazos prorrogados
art. 2º ficam prorrogados, excepcionalmente, até a data de 15 de junho 
de 2021, os seguintes prazos administrativos, vencidos durante a vigência 
do decreto no 800, de 31 de maio de 2020:
i – de validade das licenças ambientais e demais autorizações emitidas 
pela secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade – seMas;
II – de resposta à notificação; e
iii - de cumprimento de condicionantes, incluindo a apresentação do re-
latório de informação ambiental anual, referente ao exercício 2020/2021, 
acompanhado do respectivo comprovante de pagamento do documento de 
arrecadação estadual – dae.
§1º as prorrogações dos prazos de que tratam os incisos ii e iii deste 
artigo, não se aplicam aos casos de segurança de barragens de mineração, 
acúmulo de água e resíduos industriais, bem como outras formas de dispo-
sição de rejeitos e aterros sanitários.
§2º após o término do prazo estabelecido no caput deste artigo, os interes-
sados deverão dar cumprimento às notificações e às condicionantes em até 
30(trinta) dias, salvo os casos de apresentação de informações relaciona-
dos à coleta de dados primários e tratativas com comunidades que poderão 
ser em até 60 (sessenta) dias.

art. 3º a prorrogação de que trata o artigo 2º desta Portaria, não impede 
aos interessados de protocolizarem, eletronicamente, o pedido de reno-
vação das licenças ambientais, autorizações, respostas de notificações e 
cumprimento de condicionantes, se assim puderem proceder em data an-
terior a 15 de junho de 2021.
Protocolização eletrônica
art. 4º o protocolo da seMas funcionará, excepcionalmente, através do 
endereço eletrônico: protocolosemas2020@gmail.com, para apresentação 
de documentos, inclusive para fins de requerimento das licenças ou suas 
renovações.
Meio de entrega dos títulos e notificações
Art. 5º Os títulos e notificações emitidos pela SEMAS serão enviados, por 
meio de correio eletrônico, pelos diretores, coordenadores e gerentes com-
petentes, ou outros servidores designados, desde que o requerimento do 
interessado esteja devidamente acompanhado do respectivo documento 
de identificação e/ou de procuração com poderes para recebimento de do-
cumentos.
Parágrafo único. o envio dos documentos de que trata o caput deste artigo 
será destinado ao endereço eletrônico indicado pelo interessado, presu-
mindo-se o seu recebimento.
vigência
art. 6º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e poderá 
ser revista a qualquer tempo, de acordo com a republicação do decreto 
estadual no 800, de 31 de maio de 2020.
revogação
art. 7º fica revogada a Portaria Nº 432, de 13 de abril de 2020.
belém, 29 de março de 2021.
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 640473
cEssão DE sERviDoR
PoRtARiA Nº 00379/2021-GAB/sEMAs, de 26/03/2021
servidor: joYce aNgelica silva laMeira
cargo: técnico em gestão de infraestrutura
Matrícula: 57175633/1
Órgão cedente: secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - seMas
Órgão Cessionário: Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves - CPCRC
Ônus: Órgão cessionário
objeto: ceder, pelo prazo de 04 (quatro), no período de 01/04/2021 a 
31/03/2025.
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 640339
PoRtARiA Nº. 0196/2021-GAB/coRREG 
BELéM/PA 16 DE fEvEREiRo DE 2021.
a coordenação da corregedoria desta secretaria de estado de Meio am-
biente e sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
Portaria Nº. 227/2019-gab/seMas, de 28/02/2019, publicada no doe 
nº. 33817, de 06/03/2019, tendo em vista o disposto no art. 199 da lei 
estadual nº. 5.810/94; e,
coNsideraNdo-se os termos do Memo. 016/2021-cPad, de 13/01/2021, 
no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha envidado esfor-
ços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros procedimen-
tos imprescindíveis para o deslinde do caso.
resolve:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
leidiaNe Pereira de oliveira, Mat. nº. 57193087/1, téc. em ges-
tão Pública; MaNoel cristiNo do rego, Mat. nº. 5495369/1, téc. em 
gestão de Meio ambiente; e, israel Pereira dos saNtos, Mat. nº. 
57175266/1, téc. em gestão de agropecuária; para, sob a presidência da 
primeira, dar continuidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos 
de apuração em Processo administrativo disciplinar instaurado através da 
Portaria Nº. 1925/2019-gab/correg, de 12/11/2019, publicada no 
doe nº. 34034 de 13/11/2019, e último ato, prorrogação pela Porta-
ria Nº. 1590/2020-gab/correg, de 21/12/2020, publicada no doe nº. 
34450 de 04/01/2021, referente aos fatos de que trata o documento nº. 
2019/0000030316.
art. 2º – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍvio cÍcero caMPbell PoNtes
corregedor-seMas/Pa

Protocolo: 628335

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo: 005/2021
coNtRAto: 022/2017-sEMAs/PA
Processo: Pae 2020/912201
Justificativa: Prorrogação de vigência
vigência: 27/03/2021 a 27/03/2022
assinatura: 26/03/2021
orçamento: Unidade 27102; gestão 00001; Ptres 274668; fonte 
0116002169; elemento
339030; P i 4120004668c
contratado: ticKet solUÇÕes Hdfgt s/a (cNPj 03.506.307/0001-57)
endereço: rua Machado de assis, nº 50, edif. 2, bairro santa lucia, ceP
93700.00, fone (51) 3920-2200, licitacoes@edenred.com, campo bom/rs
ordenador: iago lobão dos anjos, Portaria N° 236/2021, publicada no 
doe 34.500 de 24/02/2021

Protocolo: 640570
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.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 389/2021 - GAB/sEMAs 26 DE MARço DE 2021.
objetivo: realizar a entrega do veículo locado Hilux de Placa Pcr-7918 na 
seMas/sede.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: santarém/Pa.
destino: belém/Pa.
Período: 29/03/2021 a 01/04/2021– 03 e ½ diárias.
servidor:
- 57176223-1 – aNdersoN barros MeNdoNÇa (Motorista).
ordenador: iago lobÃo dos aNjos / ordenador de despesas – Portaria 
236/2021, publicada na ioePa do dia 24/02/21.

Protocolo: 640489
PoRtARiA Nº 366/2021 - GAB/sEMAs 23 DE MARço DE 2021.
objetivo: dar apoio policial para escoltar equipe da seMas que realizará 
vistoria técnica para fins de monitoramento e averiguação de denúncia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa.
destino: salvaterra/Pa.
Período: 22/03/2021 a 26/03/2021 – 4 e ½ diárias.
servidores:
- 54192625-1 - adriaNo de freitas MartiNs (cb/PM);
- 04219186-1 - laYaNNe viaNa da silva (cb/PM);
- 06401369-1 - Márcio saNtos ferreira (sd/PM);
- 4219877-1 - WelliNgtoN roberto da silva reis (cb/PM).
ordenador: iago lobÃo dos aNjos / ordenador de despesas – Portaria 
236/2021, publicada na ioePa do dia 24/02/21.

Protocolo: 638776
PoRtARiA Nº 373/2021 - GAB/sEMAs 25 DE MARço DE 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimentos com tipologia de 
indústria Madeireira.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa.
destino: Marituba/Pa.
Período: 30/03/2021 a 02/04/2021– 02 diárias.
servidores:
- 5907552/2 - aNa júlia dos saNtos aMaral costa (tÉc. eM gestÃo 
de Meio aMbieNte);
- 5955180/1 - clisia raYaNa MiraNda dUarte (tÉc. eM gestÃo de 
Meio aMbieNte);
- 57227622/3 - adriaNa do socorro goMes de Melo (tÉc. eM ges-
tÃo de Meio aMbieNte).
ordenador: iago lobÃo dos aNjos / ordenador de despesas – Portaria 
236/2021, publicada na ioePa do dia 24/02/21.

Protocolo: 639599

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 00384/2021-DGAf/GAB/sEMAs
o secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa e tecNologias, 
no uso de suas atribuições, considerando decreto s/n de 19/02/2021, pu-
blicado no Diário Oficial nº 34.497 de 19 de fevereiro de 2021;
coNsideraNdo a Portaria Nº 233/2021-gab/seMas, de 22 de feve-
reiro de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 
2021;
coNsideraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o documento 2021/226810;
resolve:
coNceder 29 (vinte e nove) dias das férias regulamentares, ao servidor 
Marcio rodrigUes PiNHeiro, matricula 5865182/3, ocupante do car-
go de técnico em gestão de Meio ambiente, no período de 03/03/2021 
a 31/03/2021, referente exercício 2019/2020, interrompidas através da 
Portaria Nº 690/2020-dgaf/gab/seMas, publicada no doe nº 34.281 
de 15/07/2020.
belém, 26 de março de 2021
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 640554

.

.

ALtERAção DE féRiAs
.

PoRtARiA Nº00363/2021-DGAf/GAB/sEMAs
o secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa e tecNologias, 
no uso de suas atribuições, considerando decreto s/n de 19/02/2021, pu-
blicada no Diário Oficial nº 34.497 de 19 de fevereiro de 2021;
coNsideraNdo a Portaria Nº 233/2021-gab/seMas, de 22 de feve-
reiro de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 
2021;

coNsideraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o documento 2021/215569;
resolve:
i – iNterroMPer, por necessidade de serviço, a contar de 09/03/2021 
o gozo de férias do servidor geovaN Paes de soUza, matricula nº 
97571453/2, referente ao exercício 2020/2021, concedida através da 
Portaria Nº 00005/2021/seMas, publicado no doe de nº 34.454 de 
06/01/2021, restando 15 (quinze) dias a serem usufruídas em data opor-
tunas.
belém, 22 de março de 2021
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 640534
PoRtARiA Nº 00383/2021-DGAf/GAB/sEMAs
o secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa e tecNologias, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19/02/2021, 
publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNsideraNdo a Portaria Nº 233/2021-gab/seMas, de 22 de feve-
reiro de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 
2021;
coNsideraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994; e 
documento nº 2021/258326.
resolve:
i – iNterroMPer, por necessidade de serviços, a contar de 08/03/2021 
o gozo de férias da servidora daNielle dos saNtos ferreira, matri-
cula nº 5933728/3, referente ao exercício 2019/2020, concedida através 
da Portaria Nº 116/2021/seMas, publicada no doe de nº 34.481 de 
04/02/2021.
belém, 26 de março de 2021
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 640544

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 00391/2021 GAB-sEMAs
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/264009 sagra - seMas;
resolve:
i – tornar sem efeito a Portaria Nº 00276/2021 – gab-seMas de 
10/03/2021, publicada no doe Nº 34.514 do dia 11/03/2021, que conce-
deram diárias, aos servidores citados na referida portaria.
belém, 29 de março de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
iago lobÃo dos aNjos (ordenador de despesas – Portaria 236/2021, 
publicada na ioePa do dia 24/02/21).

Protocolo: 640273

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 108 de 22 de março de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº. 2021/183261 e art.145 da lei 
estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ati-
vidades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da re-
gião administrativa do Mosaico de Unidades de conservação lago de tu-
curuí
origem: tucuruí-Pa
destino: goianésia do Pará, breu branco, jacundá, Nova ipixuna, itupiran-
ga, Novo repartimento e Marabá-Pa
Período:  18 a 28/03/2021 - 10,5 (dez e meia) diárias
servidor: sgt PM raimundo Nonato rocha de abreu - 53742781
sgt PM josé do carmo da costa e silva - 53745021
sgt PM ivaldicélio sérgio dos santos caldas - 53742271
cb PM alisson de jesus sousa - 541943181
cb PM felipe Moacir oliveira sidonio - 57232846
cb PM romeu Menezes de azevedo - 572217871
cb PM thiago Nazareno lobato sampaio - 4220232
cb PM Maria valdinéia farias de lima - 57232152
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 640497
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.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE sEGuRANçA PúBLicA
E DEfEsA sociAL

.

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 022/2021-ccc/PMPA; exercÍ-
cio: 2021; objeto: o presente contrato tem por objeto a assinatura men-
sal de 05 linhas de 20 gb, com fornecimento de modems 4g e sim cards, 
decorrente do pregão eletrônico sPr. Nº 007/2020 - sePlad/Pa, conforme 
as condições e especificações constantes no Termo de Referência (anexo). 
valor: r$ 5.487,60 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e ses-
senta centavos). data da assinatura: 29/03/2021. vigência: 29/03/2021 
a 28/03/2022. a despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: 
Programa: 1297 – Manutenção da gestão; Projeto/atividade: 26/8338 – 
operações das ações administrativas; Natureza da despesa: 339039 – ou-
tros serviços de terceiros-Pessoa jurídica; Plano interno: 41420008338c; 
fonte: 0101 (recursos ordinários). empresa: claro brasil s/a; cNPj: 
40.432.544/0001-47, com sede na rua Henri dunant, nº 780 - torres a 
e b – bairro santo amaro, são Paulo/sP, ceP: 04.709-110; ordeNador: 
josÉ dilsoN Melo de soUza júNior – cel qoP

Protocolo: 640384

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
PoLíciA MiLitAR Do PARÁ (PMPA)
sEcREtARiA DE EstADo DE PLANEJAMENto E ADMiNistRAção 
(sEPLAD)
coNcuRso PúBLico PARA ADMissão Ao cuRso DE foRMAção 
DE oficiAis - cfo/PMPA/2020
EDitAL Nº 15-cfo/PMPA/sEPLAD, DE 29 DE MARço DE 2021 
REsuLtADo fiNAL DA PRovA oBJEtivA E RELAção Dos 
cANDiDAtos HABiLitADos PARA A AvALiAção DA PRovA 
DiscuRsivA
a PolÍcia Militar do Pará (PMPa) e a secretaria de estado de 
PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePlad), no uso das suas atribuições 
legais, torNaM Públicos o resUltado fiNal da Prova objetiva 
e a relaÇÃo dos caNdidatos Habilitados Para a avaliaÇÃo da 
Prova discUrsiva do concurso público destinado à admissão ao curso de 
Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/PMPA/2020, conforme 
a seguir.
1 Após a análise dos recursos impetrados, permanece iNalterado o 
resultado preliminar da prova objetiva, divulgado por intermédio do edital 
nº 14-cfo/PMPa/sePlad, de 18/3/202, publicado no doe-Pará nº 34.525 
em 19/3/2021.
2 Do REsuLtADo DEfiNitivo DAs PRovAs oBJEtivAs
2.1 Resultado definitivo dos candidatos aprovados nas provas objetivas do 
concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar do Pará - cfo/PMPa/2020, na seguinte ordem: número 
de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e pontuação final na 
prova objetiva.
2.1.1 cfo/PMPa (sexo masculino) – código 101. 273103592, abelardo 
rUfiNo barges Neto, 45, 721; 273104020, abNer MoNteiro de 
MiraNda, 59, 262; 273104908, abraao Pereira lacerda, 41, 870; 
273104146, adelaildo MaxiMo de oliveira, 74, 20; 273100095, 
adeliNo aMaNcio dos reis Neto, 52, 449; 273101267, adeMar 
geraldo de qUeiroz Neto, 46, 686; 273102040, adeNirsoN lage de 
soUza, 43, 796; 273100469, adleY rUbeNs rodrigUes dos saNtos, 
48, 580; 273102480, adriaNo de Moraes barros, 60, 236; 273105029, 
adriaNo deNizard brito PiNHeiro, 48, 571; 273101127, adriaNo 
Moises bezerra ferNaNdes vieira, 53, 435; 273105348, adriaNo 
PortilHo barroso, 75, 19; 273105715, adsoN de Morais leoNardo, 
65, 128; 273105012, ageNor de carvalHo raiol Neto, 57, 319; 
273101181, aglebsoN de araUjo braga, 47, 629; 273103513, alaN 
baHia leite, 51, 480; 273101576, alaN costa goMes barbosa, 47, 
645; 273107004, alaN dos saNtos soUza, 49, 540; 273100130, alaN 
feliPe MoNteiro aNgeliM, 47, 615; 273100063, alaN jose araUjo 
eavaNgelista, 61, 200; 273105306, alciMar freitas de oliveira 
Neto, 62, 188; 273100612, alcioMar correa da silva, 74, 26; 
273104850, alcir jose carvalHo Nazario, 45, 709; 273103923, 
aldarloN oliveira dos saNtos, 60, 231; 273103212, alef cliNtoN 
soUsa rocHa, 61, 206; 273103121, alef YaNN de soUsa PiNHeiro, 
45, 702; 273105154, alex albUqUerqUe jorge MeleM, 44, 758; 
273101708, alex joNatHaN liMa da costa, 50, 524; 273100763, alex 

jUNior soUsa dUarte, 55, 353; 273105181, alex MagalHaes Pereira, 
57, 315; 273100683, alex YoUssef lobato estUMaNo, 76, 8; 
273103558, alexaNdre borges de soUza, 50, 515; 273100312, 
alexaNdre castelo baNco de Melo filHo, 64, 143; 273100625, 
alexaNdre da costa farias, 56, 330; 273101045, alexaNdre Neto 
PiNHeiro Morais, 43, 769; 273103593, alexsaNdro braga de 
araUjo, 60, 227; 273104761, alfeU silva de soUza, 57, 313; 
273100704, alissoN de oliveira cosMe, 50, 516; 273105591, allaN 
jardiM de oliveira, 52, 466; 273102966, allexaNdrY liNdoN leite 
cardoso, 43, 763; 273105535, alloN HarleY cavalcaNte Pires, 41, 
863; 273102506, alloN jaiMe bitteNcoUrt ferreira, 44, 750; 
273105116, alvaro HeNriqUe seabra de freitas, 44, 747; 273100857, 
alYsoN WaldvorgeM PiNHeiro vieira, 58, 272; 273100474, aNderleY 
da silva leao, 44, 728; 273102967, aNdersoN aNdre david de 
oliveira, 47, 603; 273100717, aNdersoN de alMeida gUiMaraes, 61, 
216; 273100397, aNdersoN de soUza PiNto, 54, 368; 273106851, 
aNdersoN gabriel soUza silva, 49, 558; 273103588, aNdersoN 
liMa da silva, 79, 1; 273103339, aNdersoN liMa e silva, 59, 246; 
273100888, aNdersoN lUiz siqUeira MarqUes, 59, 240; 273106890, 
aNdersoN oscar ribeiro de aMoriM, 52, 464; 273103498, aNdersoN 
Pereira iMbiriba, 44, 736; 273104536, aNdre baroNi oliveira, 75, 
16; 273106116, aNdre carlos alves de liMa, 41, 877; 273102266, 
aNdre coelHo ribeiro, 43, 779; 273105161, aNdre dias 
vascoNcelos jUNior, 61, 202; 273102077, aNdre ferreira PiNHo, 
47, 636; 273104252, aNdre goNcalves e soares da silva, 41, 892; 
273104097, aNdre lUcas dos saNtos fialHo, 67, 90; 273101569, 
aNdre lUcas silva saNtos, 60, 232; 273103493, aNdre lUis Macedo 
saNtos, 48, 574; 273102900, aNdre lUiz goMes goNcalves, 47, 627; 
273105106, aNdre lUiz goMes loPes, 53, 417; 273102275, aNdre 
taveira da lUz, 42, 825; 273104109, aNdre vagNer Pessoa 
MacaPUNa, 47, 625; 273107344, aNdrelvis toMaz barbosa, 46, 656; 
273105620, aNdreW YUri ceciM costa, 44, 742; 273101207, aNdreY 
siqUeira saviNo, 47, 611; 273102974, aNdrY alisoN jorge da silva, 
47, 633; 273101368, aNgelo Marcos bordalo da silva, 49, 534; 
273100029, aNibas ferreira de soUza Neto, 49, 568; 273104874, 
aNtoNio aUrelio caetaNo alves ferNaNdes, 49, 570; 273106414, 
aNtoNio berNardo aNtUNes Pereira, 63, 163; 273105064, aNtoNio 
de soUza figUeira Neto, 52, 462; 273102771, aNtoNio erNaNdes 
saNtaNa crUz, 49, 564; 273101440, aNtoNio evaNdro de oliveira 
brito jUNior, 54, 392; 273102170, aNtoNio ferNaNdes de qUeiroz 
Neto, 50, 526; 273105333, aNtoNio goNcalves MagalHaes Neto, 43, 
765; 273101370, aNtoNio joNaelsoN de soUsa Paiva, 61, 194; 
273102149, aNtoNio lUcas saNtiago bitteNcoUrt dos saNtos, 44, 
749; 273104398, aNtoNio WilliaM rebelo reca, 68, 83; 273103113, 
aPollo alexaNder de oliveira PalHeta, 41, 864; 273106433, 
aristoN Prado MesqUita, 46, 688; 273101820, arivaldo dos 
saNtos PastaNa, 46, 690; 273104145, arlaN Pereira coelHo, 46, 
664; 273106804, arleY Mata do aMaral, 57, 310; 273101839, artHUr 
coroa MeNdes, 68, 84; 273101791, artHUr da costa vieira, 47, 
628; 273107193, artHUr Pereira MUNiz, 64, 141; 273101224, artHUr 
saNtos gUiMaraes, 56, 328; 273105171, artHUr soUsa de alMeida, 
58, 280; 273100354, atila cavalcaNte alves, 49, 544; 273101375, 
aUdrY PiNHeiro dos saNtos, 60, 230; 273104272, aUgUsto MUller 
costa PeNHa, 68, 87; 273106090, aUgUsto rodrigo viNHote do 
NasciMeNto, 72, 38; 273104942, axel liMa de soUza, 49, 537; 
273101628, berNardo brito de soUza, 56, 326; 273101133, bleNdo 
ferreira correa, 49, 546; 273104251, braYaN HeNriqUe carNeiro 
de carvalHo, 43, 800; 273102021, breNdo beNtes baNdeira, 58, 
273; 273103180, breNdo lisaNdro ferreira da silva, 47, 608; 
273106417, breNNo HaYaNN Pereira de soUsa carvalHo, 42, 809; 
273104558, breNo abreU britto, 48, 582; 273102358, breNo 
NasciMeNto de soUsa, 67, 93; 273102574, breNo PacHeco de 
oliveira coelHo, 63, 164; 273101829, brUce WilliaMs saNtos 
Pires, 64, 135; 273105421, brUNNo de Novoa MartiNs PiNto, 71, 52; 
273103162, brUNo alecs de soUza liNHares, 61, 196; 273100311, 
brUNo aMadeU coUto da silva, 56, 322; 273104741, brUNo de 
soUza PoNte, 68, 82; 273106394, brUNo diNiz calaNdriNi de 
azevedo, 62, 178; 273106986, brUNo faUstiNo da silva, 51, 485; 
273104107, brUNo graNgeiro de castro cavalcaNte, 69, 74; 
273102615, brUNo gUedes tocaNtiNs garcia, 51, 493; 273106350, 
brUNo ivair ferreira silva silva, 42, 819; 273101850, brUNo loPes 
da silva, 65, 115; 273105409, brUNo Melo ribeiro, 65, 131; 
273100290, brUNo viNiciUs da silva sNtos, 58, 269; 273103512, 
brYaN braga batista, 42, 843; 273104094, caiMMY soUsa de sa 
rocHa, 45, 723; 273105765, caio adaMor forMigosa dos saNtos, 
42, 832; 273101932, caio aUgUsto saNtos Medeiros, 45, 695; 
273101116, caio daNiel liMa arrais, 51, 484; 273101068, calebe 
liMa carrera, 67, 98; 273105350, carlos aNdre PiNHeiro dos 
saNtos, 53, 404; 273106012, carlos aNtoNio da silva aMoriM, 44, 
727; 273103381, carlos aNtoNio silva de aleNcar ferNaNdes, 43, 
797; 273106383, carlos aUgUsto aYres saNtos, 54, 389; 273105236, 
carlos aUgUsto barbosa segUNdo, 57, 321; 273106958, carlos 
cesar MeNdoNca filHo, 60, 221; 273104270, carlos edUardo 
goMes leao, 70, 62; 273102338, carlos edUardo MUller e saNtos, 
43, 793; 273102554, carlos erNesto araUjo PoMMereHN, 46, 671; 
273101603, carlos HeNriqUe Melo saNtos, 67, 91; 273104048, 
carlos iago liMa leMos, 46, 684; 273102520, carlos MicHeloN, 43, 
772; 273102897, carlos raMoN saNtos de carvalHo, 59, 250; 
273103516, carlos WagNer saNtos de jesUs, 51, 486; 273100729, 
cassio Pereira costa oliveira, 41, 872; 273100643, caYo edUardo 
correia da silva, 69, 68; 273102640, cesar aUgUsto silva, 42, 835; 
273100085, cesar aUgUsto teixeira saNtos, 57, 291; 273105582, 



60  diário oficial Nº 34.537 Terça-feira, 30 DE MARÇO DE 2021

cHarles lira de Melo, 53, 433; 273103875, cHarles viNiiciUs 
soUza de castro, 64, 154; 273100147, cHarlissoN lavor coUtiNHo, 
70, 61; 273101630, claUdio da graca fUrtado jUNior, 42, 820; 
273103411, claYtoN robsoN Melo da costa, 47, 618; 273103900, 
clebsoN alberto goNcalves crUz, 47, 614; 273101335, cleitoN 
rafael alves loPes, 71, 48; 273104093, cleNato cUNHa de araUjo, 
49, 532; 273107644, cleNildo cavalcaNte do coUto, 42, 830; 
273100268, cleoMatsoN ferNaNdo Poderoso silva, 61, 201; 
273101507, cliNt Maciel da costa, 42, 829; 273100439, clovis 
jordao faro jUNior, 55, 347; 273106094, coNor Pires de farias 
filHo, 53, 407; 273104446, cristiaNo Modesto PiNHeiro, 49, 539; 
273101015, dalMir teixeira roliM, 71, 51; 273101002, daNiel 
araUjo aNdrade, 59, 242; 273100735, daNiel da cUNHa crUz, 60, 
219; 273106379, daNiel da silva MoUta, 54, 386; 273101241, daNiel 
do NasciMeNto loUzeiro, 56, 336; 273104312, daNiel feliPe 
aPostoli, 53, 411; 273102138, daNiel gibsoM lavor dos saNtos, 
44, 756; 273103634, daNiel gUerreiro de barros beNtes, 59, 266; 
273101166, daNiel HeNriqUe daros, 62, 180; 273101923, daNiel 
jUlio borges, 48, 573; 273103888, daNiel rHiMoM oliveira ribeiro, 
57, 293; 273101157, daNiel rodolfo de araUjo rodrigUes, 56, 324; 
273101795, daNiel soUsa Medeiros, 46, 659; 273100878, daNiel 
soUza araUjo, 42, 826; 273100782, daNillo de soUsa NasciMeNto, 
55, 355; 273100808, daNilo  da silva PiNto, 56, 329; 273102188, 
daNilo dos saNtos Prazeres, 73, 30; 273102815, daNilo loPes 
galvao, 41, 894; 273101904, daNilo Pereira xavier, 72, 39; 
273106075, daNrleY KaziMirsKi da silva, 43, 804; 273106817, davi 
bezerra de vascoNcelos, 49, 559; 273105707, davi de deUs Melo 
Pessoa, 54, 367; 273104858, davi jose ribeiro de barros, 45, 711; 
273100759, david de soUsa vieira, 54, 375; 273106572, david 
Pedro da costa brito, 47, 616; 273100263, davY daNtas PaUliNo, 
42, 823; 273105130, deivid raMos farias, 46, 680; 273103746, 
deividaN MartiNs de arrUda, 49, 562; 273107123, delaias barUqUe 
Pereira de siqUeira, 47, 646; 273102131, delbsoN cereija alMeida, 
57, 303; 273100375, deltoN fabricio jardiM liborio, 65, 116; 
273103584, deMetriz araUjo de soUsa, 50, 513; 273100010, 
deNilsoN liMa ferreira, 44, 752; 273101770, deNisoN WaNder 
teixeira saNtos, 62, 170; 273106732, deNYs feliPPe dos saNtos 
costa, 54, 401; 273102210, deYMMYsoN WelltoN feitosa Mota, 61, 
209; 273104544, deYvisoN roberto de soUza MartiNez, 61, 208; 
273106148, dHeissoN aMoriM soUza, 47, 620; 273107251, diego de 
oliveira assis de Paiva, 43, 782; 273104302, diego dos saNtos 
veiga, 44, 739; 273105095, diego ferreira jUca, 45, 705; 273101709, 
diego foNteNelle NasciMeNto cHaves, 66, 107; 273100280, diego 
goMes caPela barradas, 55, 354; 273102818, diego liMa de 
oliveira, 58, 270; 273102896, diego MoNteiro PiNHeiro, 55, 356; 
273102523, diego ricardo soUza da crUz, 57, 304; 273106772, 
diego sadHaN Pegoretti siMoes, 69, 70; 273104293, diego soares 
saNtos, 44, 753; 273101000, diego tavares de soUsa, 47, 619; 
273102775, diego WaNdersoN PorciUNcUla daMasceNo, 47, 617; 
273105079, dieisoM saMUel cardoso de Melo, 44, 759; 273100454, 
dieMersoN goMes saNtaNa, 55, 351; 273102542, diMisoN de assis 
reis, 56, 332; 273102808, diogo figUeiredo aMoriM, 52, 451; 
273104102, diogo rodrigUes liMa de assUNcao, 49, 530; 
273104124, djalMY soUza Mariz, 43, 770; 273104520, doMiNgos 
NUNes da Mota, 43, 791; 273100357, doUglas albarado sarraziN, 
62, 184; 273102277, doUglas da silva Pereira, 64, 144; 273104954, 
doUglas gabriel doMiNgUes Neto, 50, 528; 273100521, doUglas 
otsUKa, 42, 814; 273104028, doUglas WilliaN da costa MoNteiro, 
52, 461; 273104906, eder vaNder oeiras leite, 56, 340; 273106913, 
eder victor oeiras leite, 43, 794; 273100396, edersoN jose 
barbosa loPes, 46, 685; 273106224, edilsoN de soUza PiNto, 42, 
839; 273104981, edioNes da costa coNceicao, 62, 175; 273103692, 
edivaNdro de jesUs soUsa, 51, 492; 273104617, edsoN carlos 
soUza jUNior, 47, 621; 273101652, edsoN cassio MeNdes farias, 
49, 557; 273100765, edUardo da silva coHeN, 64, 138; 273104964, 
edUardo HeNriqUe jardiM dias, 62, 176; 273102190, edUardo 
Marcelo aires viaNa, 41, 881; 273102693, edUardo Matos colares, 
46, 666; 273101891, edUardo PePe larrat, 45, 710; 273104727, 
edUardo PiNHeiro de araUjo, 53, 409; 273104759, edUardo 
valeNte silva, 41, 865; 273100062, edvaldo soares Pereira dos 
reis jUNio, 65, 123; 273101568, edvaN Negreiros MeNezes, 56, 334; 
273104900, edY adler caMPos de MeNezes, 42, 838; 273101866, 
efreN braNcHes galvao, 55, 348; 273104920, eleNilsoN alMeida de 
Macedo, 52, 443; 273102503, eliaKiM dos saNtos costa, 41, 851; 
273100939, elias da silva lobato, 46, 660; 273101979, elias 
ferNaNdo MalHeiros da costa jUNior, 44, 735; 273101679, eliase 
da silva barbosa, 58, 274; 273104630, elieis PaNtoja Medeiros, 
59, 260; 273101148, eliel dos saNtos PoNtes MartiNs, 51, 473; 
273103005, elielsoN da silva serra, 69, 67; 273107167, elissoN 
ProNer storti, 51, 477; 273104394, eliveltoN leao soUza, 48, 597; 
273107219, eloN ferreira de Paiva, 46, 687; 273103973, eltoN 
araUjo vieira, 76, 15; 273105484, eltoN dUarte da silva, 53, 413; 
273107171, eltoN HeNriqUe cUNHa liMa, 47, 632; 273105542, eltoN 
viNiciUs albiNo ribeiro, 47, 644; 273100018, eMaNoel carlos 
velasco azevedo Neto, 59, 256; 273104610, eMersoN liMa Matos, 
70, 65; 273106875, eMersoN Mota ferNaNdes, 51, 491; 273101847, 
eNdersoN Melo rodrigUes de soUsa, 52, 440; 273100491, eric de 
jesUs NaHUM figUeiro, 48, 578; 273104590, ericK eNrico coelHo 
da silva, 48, 579; 273101328, eriKo HeNriqUe PiNto araUjo, 67, 
100; 273101020, erMersoN PatricK saNtos Neto, 41, 873; 
273100388, erYc aNgellYs barbosa silva, 74, 25; 273104962, 
estaNislaU Pereira lobo Neto, 55, 346; 273103176, estevao 

MeNezes de oliveira, 71, 43; 273100382, eUclides dos saNtos Paz 
filHo, 45, 713; 273100801, eUclides MatHeUs da costa alves, 64, 
136; 273101773, eUgeNio alves Pereira, 53, 431; 273104570, 
evaNdro beNtes liMa, 48, 577; 273106843, eWertoN aNtoNio 
saNtos da silva, 62, 171; 273101235, eWertoN roberto rodrigUes 
alves, 43, 771; 273104601, ezeqUiel da silva soUsa, 42, 836; 
273103079, fabiaNo batalHa araUjo, 42, 812; 273103628, fabiaNo 
rocHa soares, 42, 850; 273100052, fabio de Melo aUad da silveira, 
42, 818; 273100595, fabio Melo laUrNHo, 68, 77; 273104575, 
fabricio assUNcao de aNdrade, 60, 234; 273104857, felicio 
ferreira goMes, 61, 191; 273102809, feliPe aUgUsto barros de 
soUsa, 58, 276; 273100266, feliPe cordova da coNceicao, 75, 18; 
273106038, feliPe da silva ferreira, 52, 448; 273101311, feliPe 
daNtas de soUsa, 55, 361; 273105555, feliPe MatHaUs Meireles 
saNtos, 73, 29; 273102200, feliPe Medeiros aqUiNo da silva, 58, 
290; 273105366, feliPe Melo de freitas, 58, 286; 273107358, feliPe 
MeNdoNca de oliveira, 67, 99; 273103056, feliPe Moreira ferreira, 
77, 4; 273106494, feliPe soUza alMeida, 50, 511; 273105063, felliPe 
de soUsa PaNtoja, 60, 226; 273100129, ferNaNdo aUgUsto 
Morgado ferreira filHo, 43, 780; 273100374, ferNaNdo caMPos 
Nazare, 53, 430; 273103612, ferNaNdo dUtra rivelo, 41, 874; 
273104348, ferNaNdo jose seNa saNtos, 64, 148; 273102237, 
ferNaNdo Pereira de soUsa, 51, 489; 273105245, ferNaNdo silva 
da costa, 58, 277; 273100953, ferNaNdo soUza da costa Neto, 64, 
150; 273104681, fHiliPe barreto dos saNtos, 70, 58; 273104151, 
filiPe costa carvalHo, 57, 312; 273101418, filiPe lUiz da silva 
beNjaMiN, 69, 72; 273103826, filiPe torriNHa Maciel, 68, 85; 
273102328, filliP leoN oliveira de Morais, 56, 338; 273100370, 
flavio rego cordeiro, 64, 151; 273103075, flavio soares alves de 
MiraNda, 69, 75; 273104092, fraNciNaldo rodrigUes, 50, 498; 
273105516, fraNcisco alves da silva jUNior, 53, 421; 273103621, 
fraNcisco de assis reis MiraNda Neto, 77, 2; 273105041, 
fraNcisco de liMa MeNeses, 48, 594; 273102385, fraNcisco fabio 
coNde reis, 46, 678; 273103778, fraNcisco geraldo Matos saNtos, 
52, 469; 273103754, fraNcisco PaNtoja Neto, 56, 339; 273104553, 
fraNcisco roberto carioca PiNto, 41, 856; 273100060, fraNcisco 
silva do NasciMeNto, 43, 766; 273100975, fraNcisMar Macedo de 
oliveira, 58, 271; 273100814, frederico de jesUs agUiar, 56, 331; 
273105167, gabriel batista da silva, 54, 387; 273101683, gabriel 
coelHo da silva de seNa, 50, 527; 273101699, gabriel HeNriqUe 
barbosa liMa, 41, 860; 273105902, gabriel jose de oliveira 
soares, 59, 255; 273101703, gabriel lUcas silva barreto, 53, 414; 
273100400, gabriel MariaNo caMPos MartiNs, 51, 478; 273106177, 
gabriel MoUra rodrigUes de liMa, 55, 349; 273100350, gabriel 
PaloMbo, 71, 47; 273100583, gabriel Pereira PiMeNtel dUarte 
Moreira, 57, 316; 273103102, gabriel Peres rodrigUes, 41, 889; 
273103200, geaN PaNtoja Medeiros da silva, 74, 21; 273102403, 
geaNiNi eriKo de soUsa araUjo, 47, 624; 273100011, geffersoN 
carlos soUza da silva, 47, 622; 273100485, geraldo Magela da 
silva falcao Neto, 47, 641; 273100638, gerPHesoN cristiaN do 
NasciMeNto rodrigUes, 66, 105; 273104833, gersoN braga de 
MoUra, 41, 869; 273101129, gesiel silva da silva, 60, 239; 
273102282, gilioNes araUjo xavier, 41, 852; 273105233, gilsoN da 
silva ferreira, 63, 155; 273100146, gilsoN da silva triNdade, 52, 
450; 273101160, givaldo ferreira de liMa jUNior, 47, 613; 
273100606, gleYdsoN aNtoNio da costa MeleNdez alves, 47, 651; 
273100674, gUaracY colado Porto, 54, 380; 273102851, gUilHerMe 
MirWald qUadriNi, 51, 476; 273100364, gUilHerMe oliveira 
troUcHet leYdier, 65, 125; 273103243, gUstavo balbiNo soUza da 
silva, 70, 64; 273100663, gUstavo costa Prado, 75, 17; 273100629, 
gUstavo HeNriqUe soUsa NUNes, 57, 296; 273102485, HallaN reis 
aNtoNio jose, 48, 587; 273106774, HaMiltoN araUjo farias, 59, 
253; 273101397, HarrisoN barbosa Neves, 64, 137; 273101802, 
Heitor cavalcaNte figUeiredo, 62, 173; 273104377, HeNocK iago 
MoNteiro valeNte, 52, 455; 273104736, HeNriqUe da silva braga, 
71, 46; 273101769, HeNriqUe MigUel de soUza MoNteiro, 58, 268; 
273103112, HeNriqUe rUbeN costa da cUNHa, 48, 596; 273106026, 
Herico feliPe bastos Pereira, 53, 436; 273102906, HerMaNN 
dUarte ribeiro filHo, 62, 189; 273100873, Hiago araUjo de 
freitas, 76, 11; 273100440, Hiago KeNNed de soUza Neves, 65, 130; 
273100691, Higoor Pires qUeiroz, 65, 114; 273105036, HildegardY 
galvao bezerra, 47, 634; 273105341, HUaNdersoN cardoso 
alMeida, 60, 220; 273105532, HUdsoN carlos de soUsa coNceicao, 
46, 670; 273104577, HUdsoN gotardo de Medeiros silva, 60, 229; 
273100984, HUgo araUjo vascoNcelos, 76, 7; 273102487, HUgo 
ferreira briNgel, 49, 542; 273102987, HUgo PaUlo da visitacao, 
54, 395; 273101604, HUgo saloMao MoNteiro cavalcaNte, 74, 22; 
273101740, iaN costa de Moraes, 50, 501; 273100017, iaN victor 
saraiva ribeiro, 46, 661; 273102169, igor alessaNdro Nobre 
costa, 54, 399; 273102370, igor de oliveira NerY da costa, 51, 
495; 273101374, igor jorge da foNseca costa, 60, 228; 273102180, 
igor loPes dUarte, 64, 145; 273101855, igor MaKio brasil 
KaNeHira, 72, 34; 273101146, igor MateUs alMeida da silva, 61, 
214; 273100081, iKaro edUardo seoliN, 62, 182; 273101382, 
ildeMarcio tadeU silva leite, 62, 172; 273105763, ioN soUza lola 
da costa, 41, 871; 273105346, isac coNceicao PiNto, 64, 149; 
273100470, isac rodrigUes ferreira, 44, 740; 273100114, isael 
NasciMeNto silva, 55, 364; 273103332, isaqUe aYalas ribeiro 
lUstosa, 47, 626; 273105074, isaqUe da coNceicao ferreira, 47, 
638; 273104779, islaN clairefoNt de soUza Mello, 53, 428; 
273100977, italo bezerra soares, 54, 374; 273102074, italo da 
silva Medeiros, 50, 509; 273104780, italo MagNo rodrigUes lobo, 
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62, 181; 273103822, iUri  ibraHiM barros zaidaN, 43, 799; 
273101128, ives ferNaNdes deoliveira, 54, 400; 273103808, izaN 
jose da costa brito jUNior, 51, 496; 273101296, jacK lUis fraNca 
raMos, 65, 117; 273104400, jacKsfraN  barros feitoza, 52, 453; 
273103361, jadersoN saNtos dos saNtos jUNior, 59, 241; 
273101152, jadielsoN rezeNde liMa, 65, 129; 273101230, jaiMe 
araUjo feitosa jUNior, 68, 81; 273105310, jaiMe lUcas da silva 
NerY, 62, 185; 273100971, jair ribeiro de soUza jUNior, 57, 299; 
273100178, jairo vitor farias do coUto rocHa, 43, 792; 273107325, 
jaNarY do carMo valeNte, 41, 862; 273105293, jeaN brUNo daNiel 
de vascoNcelos, 44, 751; 273102769, jeaN carlos cassiaNo saNta 
brigida, 72, 41; 273101219, jeaN carlos esteves brasil, 41, 867; 
273103974, jeaN MicHael alMeida goNcalves, 55, 360; 273103970, 
jeaNdsoN diNiz ferraz, 43, 776; 273104123, jeffersoN da silva 
reseNde, 55, 345; 273101799, jeffersoN daNYllo vieira liMa, 73, 
28; 273107220, jeffersoN doUglas da silva bezerra, 49, 565; 
273102774, jeffersoN leMos saNtos, 65, 121; 273106789, jeffersoN 
raMos silveira, 61, 204; 273100676, jeffersoN victor ParacaMPo 
borges, 53, 405; 273100390, jeffesoN Pericles baia UcHoa, 46, 
658; 273104776, jereMias iMbiriba da silva, 57, 292; 273101040, 
jHoNatHaN Pereira de carvalHo, 59, 249; 273101851, jHoNNY 
Hebert de soUza ferreira, 71, 44; 273100394, jHoNNY sPiNdola de 
soUza liMa, 66, 108; 273100467, jHoNYs beNeK rodrigUes de 
sarges, 47, 631; 273100248, jioN vitor cavalcaNte dos saNtos, 
53, 415; 273100579, joao aUgUsto gUiMaraes PiMeNtel, 53, 406; 
273101365, joao batista da silva serra, 45, 719; 273101355, joao 
de soUza liMa, 50, 499; 273100022, joao feitosa barros, 66, 111; 
273102397, joao ferNaNdo Paz sadecK dos saNtos, 42, 842; 
273104008, joao KeNNedY goNcalves toMaz, 61, 215; 273100476, 
joao lUcas cristovao silva, 45, 717; 273103657, joao lUcas 
oliveira loUreiro, 57, 306; 273106158, joao lUiz qUaresMa 
MiraNda, 63, 161; 273104299, joao PaUlo aNdrade WaNderleY, 47, 
637; 273103818, joao PaUlo oliveira ataide, 50, 497; 273102481, 
joao PaUlo saNtos da costa, 48, 583; 273104090, joao Pedro 
doUrado goUvea costa, 76, 14; 273101577, joao UcHoa da silva 
jUNior, 59, 258; 273104619, joao victor ParagUassU da crUz, 61, 
207; 273102463, joao vitor foNtoUra soares, 52, 467; 273105238, 
joaqUiM gabriel ribeiro oliveira, 42, 813; 273101455, joaqUiM 
sarMeNto aMoriM de alcaNtara, 47, 642; 273106968, joaqUiM 
valdeci vascoNcelos jUNior, 49, 555; 273101691, joas saNtos 
liMa, 54, 382; 273102589, joelisoN PacHeco de leao, 43, 788; 
273100642, joHN Kleiver correa qUaresMa, 46, 657; 273100811, 
joHNatas loaMi MiraNda NUNes, 61, 197; 273105940, joNas assis 
do NasciMeNto, 76, 9; 273100344, joNas claUdiUs freitas de 
oliveira aNdrade, 64, 140; 273103972, joNas reis liMa, 46, 668; 
273100109, joNatHaN de soUza oliveira, 54, 381; 273105927, 
joNatHaN dos saNtos soUsa, 56, 325; 273103438, joNH leNNoN 
Pereira sobriNHo da silva, 60, 218; 273101274, jordaNio Morais 
da silva, 44, 741; 273104819, jorge da silva arrUda, 72, 36; 
273105372, jorge fabricio da silva triNdade, 53, 432; 273100846, 
jorge leoNardo baite de carvalHo, 71, 50; 273102611, jorge 
MagalHaes do carMo, 59, 261; 273100582, jorge PatricK lobato 
cardoso, 45, 691; 273106066, jose alberto Pires Netto, 49, 551; 
273103174, jose aUgUsto Moreira cardoso, 66, 109; 273104262, 
jose carlos dos saNtos MagNo, 48, 595; 273102532, jose carlos 
Pires barbosa jUNior, 41, 859; 273101641, jose da claY gUiMaraes 
ferreira, 42, 847; 273105135, jose edsoN goNzaga farias, 46, 653; 
273104236, jose eWertoN Mota de soUsa, 42, 827; 273101404, jose 
HeNriqUe boNela diNoN, 44, 757; 273103377, jose HUgo botelHo 
MarqUes, 68, 76; 273103416, jose Mario seNa MartiNs, 57, 295; 
273100501, jose MaUro silva da Pedra jUNior, 54, 376; 273103158, 
jose Neriglissor goNcalo ferNaNdes de araUjo, 47, 649; 
273103096, jose odiMario dias Neto, 48, 598; 273100992, jose 
ribaMar Paiva de assis filHo, 57, 298; 273100836, jose tHiago 
rodrigUes da silva, 71, 49; 273106806, jose valdeNor sobriNHo 
jUNior, 54, 398; 273104439, jose victor cHarcHar de oliveira 
falcao, 52, 459; 273101342, jose WilliaM saNtos rego, 43, 775; 
273107523, jose WilsoN de oliveira filHo, 50, 505; 273103051, 
joseNildo rodrigUes de liMa, 52, 444; 273102997, josias da silva 
Pereira, 52, 441; 273100911, josiNo PaUiNo Neto, 41, 895; 
273105478, josUe cleitoN barroso de soUsa, 49, 563; 273102198, 
josUe da silva frazao, 47, 601; 273107080, josUe MUNiz costa, 57, 
308; 273103942, josUe teixeira bitteNcoUrt, 57, 297; 273101308, 
jovaN Heiller de MiraNda saNtiago, 64, 142; 273104704, jUarez 
faial de aqUiNo Neto, 51, 487; 273102899, jUdis diego silva 
saNtos, 41, 885; 273106152, jUlio cesar alves Pedreiro, 43, 774; 
273104758, jUlio cezar de liMa castro, 47, 643; 273103720, jUlio 
Pereira de oliveira, 69, 73; 273104644, jUNior liMa siqUeira, 57, 
320; 273107340, Kaio bUeNo MalaqUia, 49, 552; 273100951, KaiqUe 
caMPos dUarte, 74, 23; 273100855, KelvYN carlos da silva MeNdes, 
50, 520; 273105034, KeNNedY aNdersoN PoNte aNgeliM, 45, 708; 
273107750, KeviN borges costa, 44, 744; 273101307, Kleber 
daMasceNo saNtaNa, 50, 517; 273101486, Kleber geMaqUe 
cardoso, 41, 876; 273104420, Kleber raPHael costa MacHado, 53, 
424; 273100883, KlebsoN coiMbra da costa, 55, 350; 273106756, 
KledsoN ellaN alM da silva, 46, 662; 273101686, Kleter da costa 
lobo filHo, 46, 654; 273106297, KleYsoN daNilo raMos costa, 63, 
167; 273105156, lailtoN da costa coelHo, 45, 692; 273103287, 
lasaro arseNio de PaUla aragao Neto, 60, 233; 273100300, laUro 
WilsoN PiNto Pereira, 59, 265; 273100556, leaNdro batista 
ribeiro, 65, 126; 273101836, leaNdro Povoa sales, 43, 781; 
273106396, leaNdro soUza barboza, 50, 519; 273102513, leaNdro 

teixeira e soUsa, 51, 471; 273100672, leNNo HeNriqUe PiMeNta 
Nobre, 41, 880; 273100225, leoMilsoN cordeiro baNdeira, 46, 681; 
273104242, leoNaN WaNder ferreira de oliveira, 44, 745; 
273104983, leoNardo brito da silva leal, 42, 831; 273104235, 
leoNardo de araUjo ferreira, 43, 789; 273106730, leoNardo 
exPedito sa dos reis, 48, 586; 273100236, leoNardo feliPe 
NasciMeNto costa, 63, 156; 273101696, leoNardo lUdgero da 
silva braNco, 63, 160; 273106249, leoNardo NasciMeNto freitas, 
52, 439; 273100887, leoNardo PardiNHo caMargo, 55, 344; 
273101909, leoNardo PaUlo rassY soUza, 43, 802; 273106621, 
leorgillYs MYcHel cassiaNo dias, 42, 806; 273105995, levY da 
silva baia, 53, 434; 273100218, liNerio silva do esPirito saNto, 
42, 822; 273105526, lotHar MatHeUs rocHa alves, 47, 607; 
273103342, lUaN caMara brito, 46, 677; 273105744, lUaN cUNHa do 
vale, 57, 307; 273105395, lUaN da silva saNtos, 52, 456; 273101539, 
lUaN deNer dos Prazeres MeNezes, 61, 211; 273103504, lUaN 
rodrigUes de azevedo, 62, 179; 273103370, lUaN WaNder ferreira 
oliveira, 53, 422; 273100113, lUca cadalora MoNteiro barbosa, 
50, 508; 273102366, lUcas alexaNdre Pereira PacHeco, 47, 647; 
273102686, lUcas alMada de soUsa MartiNs, 50, 510; 273103221, 
lUcas alves da silva, 55, 359; 273107445, lUcas aNdre de soUza 
Pereira, 49, 556; 273106583, lUcas aNdre PadilHa da crUz, 54, 
377; 273106042, lUcas araUjo barbosa, 43, 785; 273105609, lUcas 
barbosa coelHo, 60, 235; 273101242, lUcas bellard Pereira 
MariUba, 52, 457; 273100112, lUcas carvalHo de oliveira, 61, 195; 
273101262, lUcas de Macedo astolPHo, 59, 244; 273104391, lUcas 
do NasciMeNto gois, 45, 703; 273103067, lUcas fraNco brito, 53, 
429; 273106328, lUcas frederico ferreira Pereira de Paiva, 65, 
132; 273103292, lUcas freitas dos saNtos, 65, 120; 273102782, 
lUcas jUliaNo MesqUita dos saNtos, 60, 222; 273100325, lUcas 
leMes MoNtes, 76, 10; 273104755, lUcas liMa de soUza, 61, 193; 
273106861, lUcas loPes victor ribeiro loPes, 54, 390; 273103939, 
lUcas Marcel dos reis crUz, 54, 388; 273103044, lUcas tUMa 
abdoN, 49, 549; 273103244, lUcas viaNa caMPos NUNes leal, 59, 
252; 273101433, lUcas YaN de oliveira alves, 41, 893; 273107424, 
lUciaNo aNgelo de oliveira, 52, 465; 273100616, lUciaNo breNo 
freitas MartiNiaNo, 42, 849; 273104799, lUciaNo silva figUeiredo 
saNtos, 55, 365; 273105072, lUcio Pereira da silva, 41, 858; 
273107479, lUciUs cavalcaNti gUiMaraes, 48, 581; 273100806, 
lUcYaN victor de alMeida cHaves, 44, 726; 273103914, lUis feliPe 
dos saNtos MartiNs, 63, 166; 273101107, lUis ferNaNdo acassio 
de oliveira, 69, 69; 273100799, lUis ferNaNdo ferreira de 
azevedo, 77, 5; 273100766, lUis ferNaNdo rodrigUes MoNteiro, 
49, 547; 273102215, lUis HeNriqUe oliveira ribeiro, 51, 482; 
273103936, lUis otavio dos saNtos teixeira, 45, 714; 273102473, 
lUiz aUgUsto ferreira de Melo, 47, 600; 273100593, lUiz carlos 
bezerra, 68, 78; 273100182, lUiz carlos PaNtoja alves jUNior, 70, 
63; 273100287, lUiz carlos soares da silva, 49, 545; 273100504, 
lUiz edUardo soares carNeiro Neto, 63, 168; 273102667, lUiz 
ferNaNdo azUlai soares, 45, 694; 273101590, lUiz gabrYel sa 
MoNteiro, 41, 861; 273103226, lUiz victor floreNcio silva, 63, 
158; 273100215, lUzivaldo da silva saNtos, 53, 423; 273102553, 
lUzivaN loPes alMeida, 52, 463; 273106335, MadaKe Marcos leal 
do NasciMeNto, 59, 257; 273101080, Maico aNdersoN da silva 
farias, 56, 335; 273100223, MaNoel italo borges Moraes da silva, 
56, 337; 273100692, MaNoel viceNte da coNceicao figUeiredo, 42, 
815; 273103276, Marcell gUiMaraes MiraNdola, 55, 357; 273107160, 
Marcelo araUjo solaNo, 49, 541; 273102329, Marcelo aUgUsto 
Modesto MariNHo, 52, 438; 273104385, Marcelo cHarles laMeira 
costa jUNior, 54, 383; 273102497, Marcelo cHUcre dos reis, 42, 
811; 273103043, Marcelo cUNHa saNtos, 63, 159; 273107467, 
Marcelo da costa jUstiNo, 43, 798; 273100442, Marcelo lUcas 
silva soUza, 49, 550; 273103202, Marcelo PaUla de oliveira, 71, 
45; 273100332, Marcelo valeNte araUjo, 72, 35; 273106823, Marcio 
HeleNo agUiar PalHeta, 41, 866; 273103149, Marcio jeaN 
NasciMeNto Pereira, 46, 669; 273103873, Marcio PaUlo dalMacio 
lobo, 70, 55; 273102186, Marcio silva castro, 53, 416; 273102157, 
Marco aNtoNio de soUza goNcalves, 52, 445; 273103308, Marco 
cesar HolaNda batista jUNior, 41, 888; 273101861, Marcos alaN 
braga de MoUra, 59, 248; 273105872, Marcos david oliveira de 
liMa, 46, 652; 273105210, Marcos de soUsa liMa, 50, 500; 273102459, 
Marcos dias leao, 43, 768; 273102073, Marcos HeNriqUe borges 
araUjo, 68, 79; 273106227, Marcos jose da silva Negrao, 41, 890; 
273107757, Marcos viNiciUs alves de alMeida, 50, 506; 273106741, 
Marcos viNiciUs galvao da eNcarNacao, 45, 698; 273107134, 
Marcos viNiciUs NasciMeNto cUNHa, 57, 318; 273107300, Marcos 
WYllKe saNtos braNdao, 60, 224; 273100614, Marcos zeqUias 
aMaro de soUsa MeNdes, 41, 884; 273106385, MarcUs aNtoNio de 
soUza ferNaNdes filHo, 49, 554; 273107702, MarcUs viNiciUs de 
Medeiros barros, 48, 591; 273101150, MarcUs viNiciUs Pereira da 
coNceicao, 65, 119; 273104760, Mario HeNriqUe ferreira da silva 
filHo, 43, 787; 273102315, Mario NicKsoN de araUjo caetaNo, 46, 
675; 273103684, MaritoN ferNaNdo triNdade felisMiNo, 50, 507; 
273100526, MateUs  foNtaiNHa de soUza, 68, 88; 273101041, MateUs 
afoNso NasciMeNto de soUsa, 61, 198; 273102176, MateUs 
aUgUsto bUeNo leMes, 48, 584; 273102548, MateUs ferreira 
briNgel, 50, 521; 273104735, MateUs jacob NUNes soUto, 54, 391; 
273107150, MateUs MoUra de soUsa, 41, 886; 273104134, MateUs 
rafael de soUza aNgeliM de liMa, 47, 609; 273100001, MatHeUs 
agostiNHo da silva rocHa, 58, 283; 273103883, MatHeUs agUiar 
carNeiro, 43, 795; 273100536, MatHeUs barreto dos saNtos, 58, 
275; 273101203, MatHeUs daMaceNa Pessoa, 47, 606; 273106436, 
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MatHeUs de  oliveira liMa, 64, 146; 273104661, MatHeUs de castro 
rigoNatto, 49, 533; 273106397, MatHeUs de freitas faNjas, 45, 
720; 273100573, MatHeUs feitosa da silva, 51, 488; 273105811, 
MatHeUs HeNricH NUNes alves de MeNezes, 44, 737; 273106410, 
MatHeUs MoUra, 42, 845; 273105186, MatHeUs soUsa Maia, 47, 639; 
273100739, MatHeUs teixeira de soUza, 74, 24; 273100917, Matias 
costa bitteNcoUrtH, 59, 251; 273105222, MattHeWs goMes de 
freitas, 52, 470; 273104323, MaUricio correa dos saNtos, 42, 841; 
273100618, MaUricio de oliveira da costa, 76, 12; 273104540, 
MaUricio dos saNtos liMa, 60, 237; 273101658, MaUricio KaUe 
saraiva saNtos, 55, 363; 273105058, MaUro jUNior lUz goMes, 50, 
523; 273104122, Max de soUza batista, 52, 442; 273100965, MaYcoN 
david triNdade de figUeiredo, 47, 610; 273100233, MaYcoN 
Pereira cUNHa, 50, 522; 273100169, MaYKo beNedito brito de leao, 
41, 891; 273101631, MaYllaN albertH dias loPes, 54, 385; 273102991, 
MeNdell sa de jesUs, 58, 288; 273100168, MicHael doUglas liMa 
saNtos, 49, 560; 273101236, MicHel aMazoNas cotta jUNior, 42, 
824; 273100295, MiK robertH de soUza gUiMaraes, 53, 425; 
273104733, MiKael costa de soUsa, 61, 212; 273100345, MilsoN 
NasciMeNto araUjo, 47, 623; 273105420, Mislav de soUsa saNtos, 
54, 366; 273101006, Moises ProgeNio NogUeira, 72, 31; 273102735, 
Moises saNtiago de oliveira, 67, 102; 273107336, MUrilo jose da 
silva raMos, 44, 738; 273100731, NataN aNdrade evaNgelista, 50, 
504; 273100929, NataN freitas galvao filHo, 72, 32; 273102258, 
NeY gleidsoN da silva siqUeira, 51, 490; 273105878, odiNei 
barbosa da silva jUNior, 42, 846; 273104552, odirsoN MicHel 
tavares da silva, 61, 203; 273104829, orlaNdo goNcalves barbosa 
jUNior, 61, 205; 273104218, otavio jUNior oliveira de oliveira, 
48, 593; 273101974, otavio MicHel PiNHeiro dos saNtos, 41, 879; 
273105448, otavio MiraNda cUNHa, 54, 379; 273101811, Pablo 
Wolff, 62, 187; 273107054, PatricK liMa carvalHo, 53, 410; 
273102970, PaUlo afoNso gUiMaraes da rosa, 64, 152; 273102278, 
PaUlo alexaNdre dUarte costa, 47, 599; 273103795, PaUlo aNdre 
PiNHeiro serra, 58, 287; 273102325, PaUlo de jesUs PiNHeiro, 64, 
139; 273106278, PaUlo ferNaNdo foNseca da silva leal, 47, 604; 
273102745, PaUlo HeNriqUe carNeiro de castro, 54, 394; 
273107433, PaUlo HeNriqUe da silva costa, 45, 718; 273104155, 
PaUlo HeNriqUe galvao MeNdes, 56, 333; 273103802, PaUlo 
HeNriqUe PiNto saNtiago, 66, 106; 273102717, PaUlo raNgel de 
araUjo liMa, 65, 127; 273104803, PaUlo rodrigUes de sa jUNior, 
49, 569; 273104699, PaUlo rodrigUes girao da silva, 49, 538; 
273100670, PaUlo sergio correa oliveira, 69, 71; 273102469, 
PaUlo victor alMeida PareNte, 47, 612; 273100293, PaUlo victor 
rodrigUes costa, 61, 217; 273102340, PaUlo vitor liMa alves, 63, 
162; 273107144, Pedro braga goMes, 52, 468; 273103468, Pedro da 
silva MiraNda, 57, 301; 273100697, Pedro HeNriqUe barros de 
seNa, 58, 284; 273103996, Pedro HeNriqUe dos saNtos costa vale, 
41, 853; 273101282, Pedro HeNriqUe trajaNo da silva, 55, 343; 
273105712, Pedro igor lafeUille loPes, 44, 731; 273100716, Pedro 
PaUlo ferNaNdes dos saNtos, 51, 474; 273103849, Pedro raMoN 
Novais de araUjo, 42, 844; 273103307, Pedro salviaNo dUarte 
PiNHeiro jUNior, 70, 54; 273102937, PHelliPe carvalHo coiMbra, 
48, 572; 273105423, PHelYPe jorge reis NasciMeNto, 44, 734; 
273107747, PHiliP borges costa, 58, 278; 273104975, PHilliPe 
aNdrade da silva, 42, 837; 273101492, PHilliPe zaMbraNo sastre, 
45, 722; 273102011, raelsoN fraNcisco de oliveira, 46, 655; 
273105274, rafael aUgUsto farias rabelo, 53, 412; 273106483, 
rafael aUgUsto lagos KoUrY, 49, 543; 273106954, rafael borges 
araUjo barreto, 55, 358; 273101256, rafael brito saNtos, 58, 267; 
273104801, rafael da silva costa, 46, 679; 273102855, rafael de 
alMeida MiraNda, 46, 682; 273101319, rafael de Matos dias, 67, 
97; 273104695, rafael do carMo leal, 57, 294; 273103701, rafael 
dos saNtos barbosa, 54, 373; 273102891, rafael ferrerira Maciel, 
62, 174; 273104454, rafael freitas de oliveira, 52, 446; 273102265, 
rafael jorge ferreira da foNseca Moreira, 67, 92; 273103629, 
rafael KerveN da lUz soUsa, 43, 783; 273102148, rafael leoNaN 
tavares de oliveira, 61, 199; 273106421, rafael Madeira NUNes, 
52, 454; 273103561, rafael MoNteiro carNeiro, 59, 263; 273104588, 
rafael Pedro costa lira, 58, 279; 273101091, rafael Pelisari 
bortoletto, 66, 110; 273107062, rafael saNsaNtos MagalHaes, 45, 
715; 273102012, rafael saNtiago MoNterazo, 55, 342; 273100187, 
rafael soUsa araUjo PiMeNtel, 63, 165; 273100198, rafael tarlaNN 
veloso da silva, 43, 803; 273107124, rafaias Pereira de siqUeira, 
76, 13; 273104489, railloN botelHo silva, 61, 192; 273101226, 
railsoN aMaNajas alMeida, 57, 305; 273103685, railsoN de 
oliveira cariPUNa, 64, 147; 273105541, raiMUNdo NoNato costa 
beleza jUNior, 56, 341; 273106896, raMoN WilliaN triNdade 
ribeiro, 51, 472; 273100804, raoNi Negrao cardoso, 43, 762; 
273100177, raPHael araUjo de oliveira, 67, 95; 273105760, raPHael 
da silva baNdeira, 46, 689; 273101745, raPHael jose barbosa 
Moreira, 56, 323; 273105808, raPHael loPes da costa, 61, 213; 
273100045, raUl oliveira PiNHo do NasciMeNto, 44, 730; 273102414, 
raY WeNdel lobato liMa, 54, 384; 273101969, reiNaM coelHo 
oliveira, 46, 663; 273104831, reNaN da silva baNdeira, 44, 748; 
273101410, reNaN edUardo loPes Pereira, 72, 33; 273103316, 
reNaN Pereira da silva, 72, 40; 273100217, reNaN WesleY foNseca 
de oliveira, 65, 124; 273100351, reNato PaNtoja costa, 42, 808; 
273102081, reNNaN dos saNtos HUgHes, 49, 561; 273103919, 
reYdsoN do NasciMeNto torres, 58, 282; 273100274, ricardo 
aNtoNio aMaNcio PiNHeiro jUNior, 54, 378; 273104936, ricardo 
artHUr ferNaNdes, 76, 6; 273100785, ricardo HeNriqUe de brito 
loPes, 61, 210; 273100848, ricardo igor de oliveira saNtos, 58, 

281; 273104328, ricardo silva saNtos, 43, 773; 273100003, ricardo 
vieira de liMa, 60, 238; 273105316, riNaldo teixeira saNtos 
Moreira, 43, 786; 273103130, roberto  saNtos de barros jUNior, 
47, 648; 273104315, roberto carlos da silva MiraNda jUNior, 46, 
673; 273102756, roberto carlos verissiMo correia jUNior, 67, 
104; 273100119, robsoN fabricio Parra soUsa, 59, 245; 273105677, 
rodiNelsoN de liMa saNcHes, 59, 247; 273102606, rodolfo 
goNcalves PiNHeiro, 41, 857; 273106601, rodolfo Morais Pereira, 
41, 896; 273105143, rodrigo afoNso aMazoNas de MeNezes, 64, 
153; 273102576, rodrigo aUzier caMPos, 50, 518; 273105566, 
rodrigo barbosa cardoso, 42, 816; 273102300, rodrigo 
calderaro doMiNgUes, 52, 460; 273106256, rodrigo costa Moraes 
da silva, 54, 402; 273102172, rodrigo da silva dias, 45, 712; 
273104095, rodrigo deNis NasciMeNto de soUsa, 59, 259; 
273101468, rodrigo galvao da silva, 41, 882; 273107196, rodrigo 
MaUes de vascoNcelos, 45, 700; 273101916, rodrigo Moraes 
carNeiro, 49, 566; 273102212, rodrigo otavio sobral de gois 
rosa dias, 52, 437; 273103555, rodrigo Pereira silva, 49, 553; 
273103232, rodrigo silva da coNceicao, 65, 118; 273107230, 
rodrigo WilliaM teixeira da silva, 49, 531; 273102343, roMario 
araUjo gUiMaraes, 68, 80; 273103166, roMario sUed diNiz goMes, 
45, 706; 273100379, roMUlo calado MoUra, 68, 86; 273103902, 
roMUlo de soUza costa, 57, 309; 273103994, roMUlo KeNNedY 
costa, 42, 840; 273101348, roMUlo liMa costa, 53, 418; 273102071, 
roMUlo saldaNHa araUjo MiralHa, 45, 716; 273104853, roMUlo 
silva barroso, 51, 494; 273107621, roNald MartiNs Pires, 49, 567; 
273100867, roNald sUlivaN Pereira da lUiz jUNior, 62, 169; 
273100308, roNald tavares PaNtoja, 47, 605; 273101591, roNaldo 
ferreira da silva, 67, 101; 273103161, roNaldY brasil reboUcas 
sobriNHo, 58, 289; 273106162, roNildo castor da silva, 43, 784; 
273101767, rovaNY de soUza saNtos, 65, 122; 273106858, rUaN 
carlos Matos do rego, 46, 683; 273100898, rUbeNs lUiz ferNaNdes 
MaUes, 61, 190; 273105347, rUdglaN PareNte saMPaio, 54, 372; 
273101874, rUdivaldo PaNtoja abreU, 53, 426; 273101105, rUsvel 
Prazeres de araUjo, 51, 475; 273100156, rYaN Peres Morais, 57, 
314; 273101558, saMUel freitas dos saNtos, 62, 177; 273104623, 
saMUel Missel Pereira da silva, 55, 352; 273100228, saMUel 
oliveira de oliveira, 70, 53; 273105552, saMUel reis silva, 45, 
693; 273100094, saNdro correa oliveira, 45, 697; 273101165, 
saNdro rogerio Miglio teixeira, 45, 699; 273101837, saUlo 
alMeida de carvalHo, 41, 883; 273102118, saUlo doMiNgos de 
Melo PiNHeiro, 65, 133; 273104108, savio faMPa de soUza, 54, 403; 
273104131, savio Hill farias saNtos, 52, 458; 273102114, saYMoN 
daNiel NerY barros, 57, 317; 273102333, seaN MUrilo Pereira 
caMPos da silva, 47, 602; 273103210, sebastiao lottHas MattHeWs 
soUza albUqUerqUe, 54, 371; 273103689, sebastiao saNgaMa 
NogUeira sqUarcado, 66, 113; 273104863, sergio breNo brazao 
brito, 56, 327; 273104492, sergio edUardo Pires e silva, 46, 674; 
273105133, sergio viNiciUs HolaNda da silva, 41, 854; 273102977, 
sidNeY rogerio liMa da da silva jUNior, 45, 701; 273100271, 
silvaNo Miller de soUza, 52, 447; 273100548, sosteNY joaqUiM da 
silva Neto, 53, 420; 273106957, staNleY goMes fialHo, 47, 650; 
273105126, tales cUNHa de soUsa, 72, 42; 273104653, talles brUNo 
ferreira rosa, 67, 96; 273103935, taMisoN ePaMiNoNdas da silva, 
42, 828; 273100042, tariK WelliNgtoN soUsa de oliveira, 54, 369; 
273105898, taYroNe de oliveira MoNteiro, 47, 640; 273101739, 
tHalisoN oliveira de Morais, 67, 94; 273104318, tHalles vieira 
MariaNo, 42, 834; 273107322, tHallisoN dos saNtos silva, 46, 676; 
273103394, tHarles alMeida da silva, 51, 479; 273107297, 
tHarlYsoN NasciMeNto aNdrade, 46, 667; 273104343, tHeo de 
soUza Pereira, 50, 503; 273100652, tHiago cardoso costa, 41, 
875; 273101716, tHiago cardoso MiraNda, 70, 57; 273106771, 
tHiago costa vetillo, 42, 821; 273103524, tHiago da silva brito 
liMa, 72, 37; 273103965, tHiago de castro araUjo, 53, 419; 
273105383, tHiago HeNriqUe araUjo de aNdrade, 44, 725; 
273101336, tHiago MiraNda MariNHo, 55, 362; 273102954, tHiago 
Pereira de MoUra, 44, 761; 273105467, tiago ferreira rosa, 57, 
300; 273100978, tiago foNtes de aMoriM, 50, 525; 273102870, 
tiago goes da Paixao, 44, 754; 273105870, tiago oliveira de seNa 
rosa, 51, 481; 273102722, tobias foNseca da graca, 43, 801; 
273104078, tUlio diego de alMeida MoNteiro, 67, 103; 273103218, 
UideMar gloria da silva, 69, 66; 273100323, valdeci alexaNdre 
jUNior, 50, 502; 273103774, valMir caitaNo de aNdrade jUNior, 
59, 243; 273101055, valter silva cordeiro jUNior, 63, 157; 
273101681, vaNderlY da silva ferreira, 48, 589; 273107228, victor 
aMaral de carvalHo, 44, 743; 273103842, victor aUgUsto da silva 
doMiNgUes, 44, 760; 273106086, victor cesar Peixoto carNeiro 
do valle, 57, 302; 273100429, victor de oliveira goMes, 77, 3; 
273102550, victor fraNcisco serrao PaNtoja, 70, 56; 273102917, 
victor lUcas NUNes MesqUita, 44, 732; 273100149, victor siqUeira 
MiraNda dos saNtos, 44, 724; 273101227, victor tHeMistocles 
costa tavares, 43, 777; 273101600, viNiciUs aUrelio rosa de 
soUza, 68, 89; 273104719, viNiciUs daNtoN silva e silva, 41, 868; 
273101238, viNiciUs de alMeida saNtaNa Melo, 66, 112; 273103252, 
viNiciUs de PadUa MiraNda das Neves, 45, 704; 273107480, viNiciUs 
PoNtes de soUza alvareNga, 65, 134; 273101126, viNiciUs victor 
costa, 53, 427; 273102563, vitor aUgUsto ataide costa, 62, 183; 
273106859, vitor de brito dos saNtos, 50, 514; 273105259, 
voltaire HesKetH loPes, 58, 285; 273103577, WagNer fagUNdes 
dos saNtos, 48, 590; 273105149, WagNer railsoN tavares caldas, 
45, 707; 273102747, WagNoN Pereira de soUsa, 47, 630; 273104731, 
Wallace lira ferreira, 44, 733; 273106131, Wallefe laNdiM 
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MagalHaes bastos, 46, 665; 273101205, WallYsoN rodrigUes de 
aviz, 48, 592; 273103586, WallYssoN rego barNabe, 49, 536; 
273107795, WalMir de soUza NasciMeNto filHo, 48, 575; 273107776, 
WaNdersoN aleNcar de carvalHo, 59, 254; 273100904, WaNdersoN 
ricardo evaNgelista de qUeiroz, 50, 529; 273101259, WaNdYr 
Marcelo triNdade da foNseca, 45, 696; 273102773, WaslleY 
Pessoa PiNHeiro, 42, 833; 273104698, WelitoN da silva Melo, 42, 
810; 273101991, WellisoN carlos carvalHo de oliveira, 42, 848; 
273102514, WellisoN sMitHe alves, 48, 576; 273103199, 
WelMYNgtoN barros de castro, 43, 778; 273102862, WeNdell 
cordeiro da rosa, 42, 805; 273101329, WerbsoN Marcos de soUsa 
saNtos, 46, 672; 273100707, WesdlleY rodrigUes saNtos, 49, 535; 
273104460, Weslei fabio vieira, 54, 370; 273101270, WesleY 
alleNde barbosa NasciMeNto, 59, 264; 273103843, WesleY reNaN 
da silva jUca, 44, 755; 273103785, WesleY ribeiro ferreira, 47, 
635; 273101642, WeslleN farias dos saNtos, 43, 764; 273102647, 
WeslleY gUiMaraes de soUza, 70, 60; 273103840, WHesleY NUNes 
do NasciMeNto, 41, 855; 273101189, Wigor gabriel soUsa 
NoroNHa, 70, 59; 273105847, WilKeN cHarles coelHo da silva, 53, 
408; 273102053, WillaMes rafael silva saNtos, 42, 807; 273103270, 
WilliaM doUglas loPes dias, 60, 225; 273105762, WilliaM NUNes 
Maia, 51, 483; 273100327, WilliaM ribeiro caMPos, 54, 396; 
273100176, WilliaN digiorgio MoUra de carvalHo, 52, 452; 
273106838, WilliaN Pereira de soUsa, 49, 548; 273102177, WilliaN 
soUza lYra, 57, 311; 273100367, WilsoN da silva ferreira, 54, 397; 
273100420, WislleY oliveira fraNca da silva, 41, 878; 273101872, 
WodleY gabriel rocHa alves, 60, 223; 273104753, Yago MaNito 
MartiNs, 62, 186; 273105749, YaN abNeer MoNteiro da costa, 48, 
588; 273104037, YaN gUstavo da silva aMoriM, 44, 729; 273101249, 
Ygo MartiNs silva, 50, 512; 273105623, YUri araUjo silva, 43, 767; 
273102297, YUri da silva MeNdes, 42, 817; 273102798, YUri de 
freitas oliveira, 43, 790; 273103510, YUri dUarte de carvalHo, 
44, 746; 273101186, YUri jose silva da silva, 41, 887; 273104320, 
YUri lisboa cardoso, 48, 585; 273100417, YUri silva Maia, 54, 393; 
273100812, zildoMar silva de soUza jUNior, 73, 27.
2.1.2 cfo/PMPa (sexo feminino) – código 102. 273105893, adara 
KarYNe carNeiro cortes, 53, 112; 273103626, adria cristiNa 
brasil Prado, 41, 358; 273100023, adriaNY da silva castro, 44, 
284; 273104080, adriele do socorro barroso de Moraes, 51, 146; 
273100319, adriNa MalcHer de oliveira, 51, 143; 273106753, agata 
estHefaNe das cHagas geNtil, 53, 116; 273105332, aida leticia 
silva Pedroso, 47, 214; 273102098, alessaNdra barbosa PiNHeiro, 
41, 339; 273101508, alessaNdra farias feitosa, 55, 88; 273100457, 
alexaNdra valerio da silva bezerra, 72, 6; 273102362, alexYa 
Pricilla travassos caNcela, 55, 85; 273102130, alicia ferreira 
dos saNtos, 49, 173; 273104984, aliNe serraNo baNNacH, 53, 115; 
273103403, alYssia regia de liMa tavares, 49, 175; 273101801, 
aMaNda batista MarqUes, 43, 295; 273103600, aMaNda de fraNca 
sarges, 48, 190; 273105224, aMaNda goes barros, 45, 257; 
273103717, aMaNda jessiKa de castro dos saNtos, 48, 187; 
273104273, aMaNda laUreN saldaNHa de oliveira, 52, 128; 
273102354, aMaNda Priscila soares azevedo, 42, 327; 273100138, 
aMaNda rodrigUes costa, 41, 347; 273105315, aMaNNda KellY 
soUsa castro, 41, 353; 273106885, aNa adriellY MiraNda NUNes de 
Moraes, 49, 168; 273104295, aNa alice silva Moraes, 66, 22; 
273106501, aNa barbara riKer Macedo, 46, 237; 273103168, aNa 
caroliNa da silva MeNdoNca scieNza, 64, 33; 273104726, aNa 
caroliNa saNtos de soUza, 50, 164; 273101168, aNa caroliNa 
saraiva de oliveira vieira saraiva, 53, 110; 273105203, aNa 
carolYNe NUNes cesar, 47, 206; 273105431, aNa cristiNa leite 
daMasceNo, 44, 276; 273100770, aNa fabiaNNe leitao da costa, 65, 
27; 273102226, aNa gabriela saNtos raMos de oliveira, 63, 37; 
273101546, aNa ida gUiMaraes floreNzaNo, 51, 133; 273102596, 
aNa MirleNe dos saNtos fiel, 50, 159; 273102014, aNa PaUla 
foNteles, 45, 243; 273101001, aNa PaUla oliveira da silva 
PacHeco, 67, 17; 273105859, aNa PaUla Paes PiNHeiro, 52, 131; 
273103227, aNa PaUla saNtos de liMa, 48, 197; 273104872, aNa 
PaUla soUza leite, 48, 199; 273105069, aNa tHalita silva azevedo, 
65, 26; 273101043, aNdrea alves farias, 67, 19; 273107158, 
aNdressa caroliNe de freitas PiNHo, 47, 200; 273101170, aNNe 
KarolYNe Matos PiMeNta, 56, 84; 273102509, aNtoNia giaNe de 
soUsa Pires, 53, 104; 273104046, ariaNa saNriago reis, 44, 282; 
273100963, arielY silva da costa, 74, 2; 273101664, aYla da silva 
saNtos, 55, 89; 273105174, barbara ibraHiM saNtos, 51, 136; 
273100928, barbara vaNessa da silva MariNHo, 72, 8; 273104879, 
berNarda vitoria castro de brito, 45, 252; 273103695, bettiNa 
rodrigUes alves de alMeida, 51, 137; 273106016, biaNca freitas 
de assUNcao, 49, 178; 273106201, breNda carla Pereira do carMo, 
44, 275; 273105854, breNda Karla de soUsa silva, 49, 177; 
273106165, brUNa araUjo da rocHa, 46, 233; 273102252, brUNa da 
costa vargeNs, 52, 121; 273104694, brUNa ferNaNda de oliveira 
NasciMeNto, 44, 287; 273103765, brUNa stePHaNY da crUz lobo, 
45, 244; 273100360, calYMa jardeNe carvalHo barbosa da 
coNceicao, 72, 5; 273101511, caMila carMo da silva, 68, 16; 
273103884, caMila de araUjo, 45, 254; 273101252, caMila estePHaMY 
cardoso de soUza, 52, 124; 273107143, caMila MariaNa goNcalves 
da silva, 43, 301; 273102950, caMila NatHercia silva MoUra, 50, 
161; 273106964, caMila saNtos sa, 53, 105; 273106444, caMila 
silva de liMa, 41, 357; 273102015, caMilla lobato saNtos, 58, 69; 
273102732, carla caroliNe dos saNtos baia, 42, 312; 273104321, 
carla leticia coelHo rocHa, 52, 127; 273102770, carla vaNessa 
MaNari lobato, 43, 297; 273104625, carla YUKie ribeiro MotizUKi, 

57, 73; 273100798, caroliNa rodrigUes soUza, 42, 320; 273100918, 
caroliNe goMes da silva, 47, 218; 273102922, caroliNe valeNte 
de freitas dUarte, 43, 299; 273101596, cassaMea da silva freire, 
56, 80; 273102644, cHaiaNe Pagliari, 51, 135; 273101276, cibele da 
rocHa dias, 44, 280; 273103814, claUdia ferNaNda costa goMes 
de soUsa, 49, 179; 273102164, clivia aNarellY Moreira de farias, 
47, 210; 273107684, crisleY iNae MoNteiro da silva, 48, 193; 
273105875, daNiele da costa vieira, 44, 265; 273107132, daNiele 
ferreira MiraNda, 49, 183; 273103595, daNiele Mafra ferNaNdes, 
42, 318; 273105790, daNieli freitas loPes, 42, 313; 273101953, 
daNNiele PaNtoja daNts, 51, 147; 273101258, daYaNe Pereira 
viaNa, 46, 223; 273100430, debora tHais dos saNtos foNseca, 58, 
64; 273104000, deise aNNe fUrtado dos saNtos, 42, 326; 273102658, 
delaNY lUiza aMoriM Piedade, 44, 274; 273102106, deNise Porto 
Pereira, 64, 30; 273101824, deYse caroliNY MeNdes silva da silva, 
55, 92; 273106128, edilaYNe oliveira barbosa, 56, 83; 273102301, 
ediNara rafaele de soUsa cavalcaNte, 42, 316; 273101254, 
edNaira Paes de soUsa liMa, 65, 25; 273100687, edUarda cardoso 
NUNes tHUler, 45, 261; 273105910, edUarda cecilia de soUza e 
silva, 47, 201; 273100466, edUarda larissa frota correa, 44, 269; 
273100265, edUarda saNtiago de aleNcar, 54, 98; 273100805, 
eleNise NasciMeNto lira, 64, 29; 273100349, eliaNe viaNa PiNto, 
46, 224; 273104917, elioNadja lUz Mota bessa, 48, 185; 273104602, 
elizaNgela rodrigUes Pereira, 52, 120; 273106768, elleN cHistiNY 
dos saNtos caldas, 44, 279; 273103038, eloisa Paiva oliveira, 50, 
154; 273100858, elYaNdra leal Macedo, 47, 213; 273106442, 
eMaNUelle rejaNe liMa lobo, 50, 158; 273104837, eMillY celeste 
lobo da coNceicao, 64, 32; 273101972, eMMeli vasqUe Pereira da 
silva, 46, 232; 273102877, ercilia gabriela Moraes dos reis, 49, 
176; 273100053, ester da coNceicao siqUeira, 51, 139; 273102946, 
evellY da silva liMa, 49, 180; 273107258, evellYN dias de sa, 47, 
205; 273102499, evelYN MUNariNi gUalberto, 47, 204; 273106029, 
evila NaYaNe de oliveira e silva, 60, 55; 273102826, fabiele 
correa NasciMeNto de oliveira, 55, 86; 273106868, ferNaNda 
cristiNa MoNteiro Nobre, 41, 359; 273101653, ferNaNda crUz da 
costa, 53, 114; 273103327, ferNaNda liNa PeNa de MiraNda MUiva, 
47, 219; 273100865, ferNaNda Morais de MiraNda, 55, 90; 
273100619, ferNaNda Pires da costa silva, 41, 344; 273102094, 
fieMa soares de oliveira, 48, 194; 273104222, flavia aNgelica 
vieira saNtos, 48, 186; 273106512, flavia ferNaNda PiNHeiro, 41, 
340; 273103362, flavia MeNdes de araUjo, 42, 315; 273102394, 
gabriela lobato tito, 42, 310; 273103401, gabriela tostes lobato 
silva, 61, 49; 273104009, gabriella da silva MacHado, 49, 171; 
273105767, gabriella de alMeida correa, 41, 345; 273105082, 
gabrielle edWards vieira, 43, 291; 273100205, gabrielle goMes, 
41, 354; 273104438, geovaNa bezerra de oliveira, 44, 267; 
273102585, giovaNa Paoletti MoNteiro da silva, 56, 79; 273101222, 
giselle rodrigUes foNtoUra, 48, 192; 273103268, gleiciaNe 
barroso carvalHo, 57, 77; 273105311, gYovaNa teixeira daNiN, 
47, 220; 273103742, HeleN rUbia loPes deMetrio de MoUra, 57, 70; 
273100658, HeleNa rocHa de soUsa, 54, 94; 273103387, HeleNNa 
NogUeira da silva, 74, 3; 273101192, HelleN KariNe da cUNHa 
carreiro, 56, 82; 273103447, iaNdala MoNteiro Moraes, 42, 309; 
273102561, iNaraY de soUsa Passos, 50, 162; 273106869, iNgredY 
sUeleN ferreira vieira, 44, 277; 273100385, iNgrid braNdao 
MiraNda, 51, 141; 273104658, iNgrid da silva oliveira, 61, 45; 
273104464, iNgrid liMa absolao, 41, 332; 273102142, iNgrid 
rebecca david rezeNde, 61, 46; 273103482, iNgrid regiNa lobato 
liMa, 44, 285; 273105057, iNgrid taiNa da silva saMPaio, 47, 211; 
273101400, iNgritH ribeiro da silva, 46, 227; 273100050, iriaNe 
soUza do NasciMeNto dos saNtos, 50, 152; 273106037, isabel 
coelHo bezerra, 60, 53; 273103246, isabela MartiNs Pereira 
viaNa NUNes leal, 57, 78; 273106399, isabella goMes PiNHo, 50, 
160; 273102460, isadora aricia oliveira dos saNtos, 49, 182; 
273105471, isadora braNdao KoUrY MaUes, 62, 44; 273101344, 
izabella castro Motta dos reis, 42, 307; 273102879, jacKeliNe 
silva dos reis, 52, 123; 273104408, jacKliNe dos saNtos goUvea, 
44, 268; 273104503, jadeissa barros da silva, 49, 169; 273106136, 
jaqUeliNe jodaN silva ferreira, 53, 113; 273100105, jaqUeliNe 
soUza Macedo, 63, 36; 273104949, jaqUeliNe tavares PiNto, 57, 72; 
273100285, jeNNifer beatriz brito dos saNtos, 54, 96; 273104974, 
jessica bezerra de MescoUto, 59, 62; 273100948, jessica daiaNe 
carNeiro goMes, 52, 125; 273105800, jessica de soUsa liMa, 45, 
242; 273103570, jessica lobato correa, 42, 324; 273102434, 
jessica loPes da silva saraiva, 58, 66; 273100304, jessica 
MoNteiro Melo de ataide, 69, 12; 273103434, jessica raira de 
jesUs caMPos, 52, 122; 273101035, jessica saNtos MalcHer gillet, 
44, 283; 273102613, jessica saNtos PiNHeiro, 51, 140; 273103135, 
jeYsa MaYara aMaral barbosa, 54, 103; 273101506, jHeNNY WelleN 
silva goMes, 60, 52; 273101788, josiele cordeiro ParaNHos, 59, 
61; 273100269, joYce KaroliNe vogado dos reis, 53, 111; 
273101484, joYsileNe cristiNa PiMeNtel rocHa, 44, 266; 273100049, 
jUalaNa da costa araUjo, 46, 229; 273103203, jUlia cristiNe 
Pedroso esqUerdo, 68, 15; 273105996, jUlia gleNda farias 
PaNtoja, 50, 163; 273107055, jUliaNa jorge de MoNtalvao gUedes, 
41, 338; 273103569, jUliaNe daNielle Maciel NogUeira, 41, 333; 
273106761, jUliaNNa loPes sarMeNto, 46, 238; 273104183, jUlielMa 
rodrigUes teles, 48, 184; 273102655, KaMilla KareM deMorais da 
silva, 42, 323; 273101726, KaMYla de freitas aUgUsto, 62, 39; 
273105724, KariNa cardoso de soUsa, 41, 355; 273101854, KarlleN 
cHristHiaNNe silva rocHa, 66, 20; 273105742, KaroliNa ferreira 
de jesUs, 48, 191; 273105314, KaroliNe soUsa da Mota, 46, 235; 
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273101485, KaroliNY barros da silva, 47, 203; 273101142, Katia 
caroliNa crUz de soUza, 45, 245; 273101159, KeNia Kerle liMa da 
silva, 50, 150; 273105696, KetHelleN ariaNe saNtaNa dede soUza, 
41, 341; 273101194, Kezia de cassia dos saNtos de carvalHo, 44, 
273; 273101673, KlivYa Pereira silva, 64, 34; 273106683, KrislaYNNe 
carla araUjo de soUza, 45, 256; 273105323, lais silva de oliveira, 
42, 319; 273105865, laisa Maira ferreira oliveira, 49, 166; 
273100703, larise da silva cardoso, 57, 76; 273104419, larissa 
cHaves de siqUeira, 47, 202; 273104327, larissa coNde de soUza, 
53, 109; 273100410, larissa geMaqUe de azevedo, 60, 57; 
273102865, larissa goNcalves Macedo, 43, 292; 273105563, 
larissa KolliN de soUza ferreira, 51, 142; 273105183, larissa 
Paiva loPes, 52, 129; 273105018, larissa rafaella dos saNtos 
sales, 47, 221; 273105559, larissa soares Mota, 45, 246; 273101645, 
larisse gaia do NasciMeNto ferreira, 51, 145; 273105782, 
laUriaNe ribeiro ferNaNdes, 53, 106; 273101706, laYse do 
socorro foNseca brito, 44, 272; 273102420, laYssa laYaNNe 
PalHaNo de abreU, 67, 18; 273105617, leidiaNe da coNceicao 
WaNzeler, 50, 165; 273104899, leNora tHoMaz  saNtiago saNtos, 
42, 311; 273103816, leticia alves de brito, 42, 322; 273105286, 
leticia Morais qUeiroz, 47, 208; 273104195, leticia Nicoletti 
MarqUes, 59, 63; 273106802, lidiaNe saNtos da coNceicao, 42, 
306; 273106586, lila sHaKti cordovil Nader, 45, 250; 273104790, 
livia caetaNo rocHa, 43, 300; 273103890, lizaNdra alves 
MalHeiros lobato, 41, 352; 273101435, loHaMe loPes vaz, 47, 212; 
273105377, loreNa carvalHo vilar MUssi, 48, 195; 273103294, 
loreNa Marla rabelo rodrigUes, 46, 234; 273103170, loreNa 
silva fraNca de alMeida, 57, 75; 273101373, lUaNa dias qUixabeira 
tavares rodrigUes, 51, 138; 273103171, lUaNa gUiMaraes de 
Moraes Negri, 60, 56; 273102669, lUaNa Maria baHia Mota, 76, 1; 
273100690, lUaNa taiNara rocHa da cUNHa, 51, 134; 273100684, 
lUaNe teixeira rodrigUes, 48, 196; 273102603, lUaNNa Paiva 
ferNaNdes vieira, 45, 260; 273103712, lUciaNa fraNca saNtos, 43, 
290; 273104945, lUciaNa siqUeira colares figUeira, 43, 293; 
273103430, lUisa figUeira siNiMbU de liMa, 50, 156; 273100002, 
lUiza cristiNa Maia dias, 41, 336; 273100441, lUiza do socorro 
vieira caMPos, 53, 108; 273103346, lUMa MaUra liMa costa, 47, 
207; 273102470, MaNUella MariNa soares liMa, 52, 130; 273102221, 
Marcella MarqUes de carvalHo, 53, 107; 273100635, Marcelle de 
fatiMa crUz Pedatella, 41, 337; 273103753, Marcia valeria Pereira 
da coNceicao, 41, 360; 273101272, MarciaNe crUz do NasciMeNto, 
52, 119; 273101225, Maria caroliNa aMaral cordeiro, 58, 68; 
273103833, Maria clara rego MoNteiro, 61, 48; 273102980, Maria 
de loUrdes liMa de loUrdes, 45, 247; 273100143, Maria NataliNa 
NUNes castro, 72, 7; 273101592, Maria viviaNe Pereira PaxiUba, 
49, 181; 273103236, MariaNa loPes PassariNHo, 46, 231; 273104867, 
MariaNe ferreira avelar, 56, 81; 273102620, MarieNNY vieira de 
saNtaNa, 65, 24; 273103461, MarilvaNY jUssara taPajos cardoso, 
47, 217; 273104683, MariNa salvador vieira, 53, 117; 273103351, 
Marta eUreNice de soUza liMa, 41, 350; 273101996, Marta iNez 
aNtUNes cardoso liMa, 54, 95; 273101981, MaYara breNa silva do 
NasciMeNto, 45, 263; 273103325, MaYara loreNa da silva saNtos, 
51, 148; 273101720, Melissa ferreira de Melo Pita, 57, 71; 
273101137, MicHele saraiva de castro, 46, 226; 273106521, MileNa 
Maria da silva sarMeNto, 46, 222; 273100861, MiriaN de oliveira 
ribeiro, 62, 40; 273104221, MoNicKe lUaNa de soUsa alves, 45, 
253; 273104563, Nadila coNceicao de soUsa, 41, 343; 273101815, 
Natalia loPes dos saNtos, 57, 74; 273101115, NatHalia jacoMe 
viaNa, 50, 151; 273100509, NaYara alves de jesUs, 49, 170; 
273100603, NaYara cristiN ferreira NasciMeNto, 50, 153; 
273104998, NaYara crUz liMa, 41, 346; 273106705, NaYara garcoN 
Peixeira, 47, 215; 273100087, Neiva cristiNa oliveira alMeida, 41, 
330; 273100678, NicollY elleres cHarcHar de oliveira, 46, 225; 
273104828, NilcilNe dos saNtos de fraNca, 42, 321; 273100043, 
NUbia drielY PaNtoja ferreira, 48, 188; 273106160, PalloMa 
victoria MeNdoNca caMPos jUNqUeira, 50, 155; 273102171, PaloMa 
de soUza rodrigUes batista, 64, 28; 273107657, PaMela desYree 
farias goNcalves, 41, 356; 273106386, PaMela raqUel viaNa de 
oliveira, 54, 100; 273104856, Paola goUveia alves, 60, 51; 
273101082, Paola laMeira vieira, 54, 99; 273100538, Patricia Paiva 
costa, 41, 349; 273102605, Patricia PaUla aqUiNo da silva, 48, 
198; 273107312, PaUla liMa cesar, 62, 41; 273104824, PaUla 
MaNUelle dos saNtos goNcalves, 44, 270; 273103432, PaUla 
raissa  dos saNtos rodrigUes, 62, 42; 273101717, PHaMela 
beatriz vitoriNo MeNdes, 44, 286; 273106541, PoliNe cristiNe 
aragao de araUjo soUsa, 45, 262; 273101929, PollYaNNa dos reis 
Moreira, 64, 31; 273103465, PolYaNa correa tavares Neves, 51, 
149; 273100575, Priscilla KetHeNY goMes farias, 58, 67; 273103376, 
radMila PaNtoja castello, 46, 230; 273101601, rafaela da silva 
rodrigUes, 44, 278; 273104001, raissa foNseca de soUza leite, 
43, 298; 273100316, raissY PieHtra batista MeNdoNca, 51, 132; 
273101172, raqUel Moraes caMPos, 43, 304; 273105793, raYaNe 
alMeida de barros da silva, 43, 294; 273101003, raYaNNa alexia 
oliveira do esPirito saNto correa, 70, 10; 273104817, raYaNNe 
vieira da coNceicao goMes, 48, 189; 273101724, raYlaNe da silva 
rodrigUes, 62, 43; 273101090, raYsa rodrigUes da costa, 52, 126; 
273104088, raYssa KatHlYN rodrigUes PaMPloNa, 46, 240; 
273102703, raYssaN airaM da silva NUNes, 46, 236; 273105336, 
raYza ariaNa PiMeNtel silva, 62, 38; 273103177, rebeca do 
socorro PaMPolHa de azevedo, 45, 258; 273105588, rebeca 
gUerreiro coelHo da silva, 42, 317; 273100780, reNata das dores 
Natividade, 43, 289; 273102859, reNata soares silva, 54, 93; 

273107239, roberta ferreira de soUsa, 43, 305; 273103832, 
roberta labellY cezar da silva alves, 49, 174; 273102003, roberta 
liMa batista, 50, 157; 273103201, rosaNe feio de jesUs rosa, 71, 
9; 273101010, sabriNa fraNca  daMasceNo, 66, 21; 273100025, 
sabriNe da silva beNto, 41, 348; 273100589, saila goNcalves 
MoNteiro MesqUita, 42, 325; 273103141, saMaNta Priscila 
rodrigUes de carvalHo, 55, 87; 273101032, saMara baia tavares, 
45, 248; 273103159, saMilY aNdreza do vale soUsa, 46, 239; 
273103766, saraH beatriz Pereira caMPos da silva, 43, 288; 
273103278, saraH loPes PassariNHo, 41, 342; 273104282, saraH 
sttefaNNY NasciMeNto abreU, 59, 59; 273102230, silMara cristiNa 
PaNtoja de Melo, 73, 4; 273102175, silvia daNiellY do esPirito 
saNto cabral, 61, 47; 273107045, siNtHia ferreira caPoNi, 42, 
314; 273104873, soPHia da silva vigario, 66, 23; 273100557, 
stePHaNe lais ferreira de soUsa, 45, 241; 273100607, stePHaNie 
caroliNe silva PiNHeiro, 47, 216; 273105633, tabata aNalia 
MeNdoNca Pacifico, 41, 351; 273103863, tais rodrigUes dias, 52, 
118; 273102083, tais soares MiraNda, 46, 228; 273103100, talita 
isaUra baPtista dos saNtos, 69, 14; 273105915, tatYaNe ferNaNdes 
correa, 43, 303; 273104648, taYeNe costa ferreira, 60, 54; 
273104313, taYNara da silva brito, 54, 102; 273104508, taYNara 
Hella Moraes oUriqUes, 70, 11; 273100931, tHaiaNNY viaNNa 
silva, 42, 308; 273103722, tHaiara gessica bastos MoNteiro, 64, 
35; 273102696, tHais borges silva Praia, 45, 255; 273104225, tHais 
da silva oliveira, 54, 101; 273105093, tHais farias gUerreiro dos 
reis, 44, 271; 273106095, tHais freitas gUiMaraes, 43, 302; 
273100009, tHaYaNa ribeiro da silva, 45, 249; 273104808, tHaYNara 
eNes de soUza goMes, 47, 209; 273105140, tHaYs alMeida da 
triNdade, 43, 296; 273105159, tHaYssa PUYal ribeiro, 45, 264; 
273107720, UeNicY cHaves da coNceicao, 42, 328; 273100297, 
valNise de assis reis, 69, 13; 273102945, vaNessa dos saNtos 
soares, 42, 329; 273101684, vaNessa ferreira de liMa barbosa, 
49, 167; 273105722, vaNessa MarqUes de Moraes, 45, 259; 
273101407, vaNessa MartiNs frota vieira, 41, 334; 273106719, 
vaNessa ribeiro Neto, 41, 335; 273102436, vilidiaNe Morais 
teixeira, 58, 65; 273105144, vitoria de Kassia costa teixeira, 61, 
50; 273105622, vitoria sotao tHales, 49, 172; 273106523, viviaNe 
soUsa correa, 45, 251; 273105254, WalKiria ferNaNda soUza 
ferNaNdes loUzeiro, 59, 60; 273104474, WaNessa cHristiNY 
goMes silva leao, 60, 58; 273102247, WaNessa goes de oliveira 
goNcalves, 55, 91; 273103095, WaNessa Maceso goMes, 44, 281; 
273102339, WiUlliaNe ferreira soUsa foro, 51, 144; 273102713, 
YasMiN lUaNa da silva Nassar, 54, 97; 273101941, YNgrid cristiNa 
da silva saNtos, 41, 331.
3 DA coNvocAção PARA A AvALiAção DA PRovA DiscuRsivA
3.1 relação dos candidatos convocados para a avaliação da prova 
discursiva, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato 
em ordem alfabética, ordem de classificação provisória após o resultado 
final das provas objetivas.
3.1.1 cfo/PMPa (sexo masculino) – código 101. 273104020, abNer 
MoNteiro de MiraNda; 273104146, adelaildo MaxiMo de oliveira; 
273102480, adriaNo de Moraes barros; 273105348, adriaNo 
PortilHo barroso; 273105715, adsoN de Morais leoNardo; 
273100063, alaN jose araUjo eavaNgelista; 273105306, alciMar 
freitas de oliveira Neto; 273100612, alcioMar correa da silva; 
273103923, aldarloN oliveira dos saNtos; 273103212, alef 
cliNtoN soUsa rocHa; 273100683, alex YoUssef lobato estUMaNo; 
273100312, alexaNdre castelo baNco de Melo filHo; 273103593, 
alexsaNdro braga de araUjo; 273100717, aNdersoN de alMeida 
gUiMaraes; 273103588, aNdersoN liMa da silva; 273103339, 
aNdersoN liMa e silva; 273100888, aNdersoN lUiz siqUeira 
MarqUes; 273104536, aNdre baroNi oliveira; 273105161, aNdre 
dias vascoNcelos jUNior; 273104097, aNdre lUcas dos saNtos 
fialHo; 273101569, aNdre lUcas silva saNtos; 273106414, aNtoNio 
berNardo aNtUNes Pereira; 273101370, aNtoNio joNaelsoN de 
soUsa Paiva; 273104398, aNtoNio WilliaM rebelo reca; 273101839, 
artHUr coroa MeNdes; 273107193, artHUr Pereira MUNiz; 
273101375, aUdrY PiNHeiro dos saNtos; 273104272, aUgUsto 
MUller costa PeNHa; 273106090, aUgUsto rodrigo viNHote do 
NasciMeNto; 273102358, breNo NasciMeNto de soUsa; 273102574, 
breNo PacHeco de oliveira coelHo; 273101829, brUce WilliaMs 
saNtos Pires; 273105421, brUNNo de Novoa MartiNs PiNto; 
273103162, brUNo alecs de soUza liNHares; 273104741, brUNo de 
soUza PoNte; 273106394, brUNo diNiz calaNdriNi de azevedo; 
273104107, brUNo graNgeiro de castro cavalcaNte; 273101850, 
brUNo loPes da silva; 273105409, brUNo Melo ribeiro; 273101068, 
calebe liMa carrera; 273106958, carlos cesar MeNdoNca filHo; 
273104270, carlos edUardo goMes leao; 273101603, carlos 
HeNriqUe Melo saNtos; 273102897, carlos raMoN saNtos de 
carvalHo; 273100643, caYo edUardo correia da silva; 273103875, 
cHarles viNiiciUs soUza de castro; 273100147, cHarlissoN 
lavor coUtiNHo; 273101335, cleitoN rafael alves loPes; 
273100268, cleoMatsoN ferNaNdo Poderoso silva; 273101015, 
dalMir teixeira roliM; 273101002, daNiel araUjo aNdrade; 
273100735, daNiel da cUNHa crUz; 273103634, daNiel gUerreiro 
de barros beNtes; 273101166, daNiel HeNriqUe daros; 273102188, 
daNilo dos saNtos Prazeres; 273101904, daNilo Pereira xavier; 
273100375, deltoN fabricio jardiM liborio; 273101770, deNisoN 
WaNder teixeira saNtos; 273102210, deYMMYsoN WelltoN feitosa 
Mota; 273104544, deYvisoN roberto de soUza MartiNez; 
273101709, diego foNteNelle NasciMeNto cHaves; 273106772, 
diego sadHaN Pegoretti siMoes; 273100357, doUglas albarado 
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sarraziN; 273102277, doUglas da silva Pereira; 273104981, 
edioNes da costa coNceicao; 273100765, edUardo da silva 
coHeN; 273104964, edUardo HeNriqUe jardiM dias; 273100062, 
edvaldo soares Pereira dos reis jUNio; 273104630, elieis 
PaNtoja Medeiros; 273103005, elielsoN da silva serra; 273103973, 
eltoN araUjo vieira; 273100018, eMaNoel carlos velasco 
azevedo Neto; 273104610, eMersoN liMa Matos; 273101328, eriKo 
HeNriqUe PiNto araUjo; 273100388, erYc aNgellYs barbosa silva; 
273103176, estevao MeNezes de oliveira; 273100801, eUclides 
MatHeUs da costa alves; 273106843, eWertoN aNtoNio saNtos da 
silva; 273100595, fabio Melo laUrNHo; 273104575, fabricio 
assUNcao de aNdrade; 273104857, felicio ferreira goMes; 
273100266, feliPe cordova da coNceicao; 273105555, feliPe 
MatHaUs Meireles saNtos; 273107358, feliPe MeNdoNca de 
oliveira; 273103056, feliPe Moreira ferreira; 273105063, felliPe 
de soUsa PaNtoja; 273104348, ferNaNdo jose seNa saNtos; 
273100953, ferNaNdo soUza da costa Neto; 273104681, fHiliPe 
barreto dos saNtos; 273101418, filiPe lUiz da silva beNjaMiN; 
273103826, filiPe torriNHa Maciel; 273100370, flavio rego 
cordeiro; 273103075, flavio soares alves de MiraNda; 273103621, 
fraNcisco de assis reis MiraNda Neto; 273105902, gabriel jose 
de oliveira soares; 273100350, gabriel PaloMbo; 273103200, 
geaN PaNtoja Medeiros da silva; 273100638, gerPHesoN cristiaN 
do NasciMeNto rodrigUes; 273101129, gesiel silva da silva; 
273105233, gilsoN da silva ferreira; 273100364, gUilHerMe 
oliveira troUcHet leYdier; 273103243, gUstavo balbiNo soUza 
da silva; 273100663, gUstavo costa Prado; 273106774, HaMiltoN 
araUjo farias; 273101397, HarrisoN barbosa Neves; 273101802, 
Heitor cavalcaNte figUeiredo; 273104736, HeNriqUe da silva 
braga; 273102906, HerMaNN dUarte ribeiro filHo; 273100873, 
Hiago araUjo de freitas; 273100440, Hiago KeNNed de soUza 
Neves; 273100691, Higoor Pires qUeiroz; 273105341, HUaNdersoN 
cardoso alMeida; 273104577, HUdsoN gotardo de Medeiros 
silva; 273100984, HUgo araUjo vascoNcelos; 273101604, HUgo 
saloMao MoNteiro cavalcaNte; 273101374, igor jorge da 
foNseca costa; 273102180, igor loPes dUarte; 273101855, igor 
MaKio brasil KaNeHira; 273101146, igor MateUs alMeida da silva; 
273100081, iKaro edUardo seoliN; 273101382, ildeMarcio tadeU 
silva leite; 273105346, isac coNceicao PiNto; 273104780, italo 
MagNo rodrigUes lobo; 273101296, jacK lUis fraNca raMos; 
273103361, jadersoN saNtos dos saNtos jUNior; 273101152, 
jadielsoN rezeNde liMa; 273101230, jaiMe araUjo feitosa jUNior; 
273105310, jaiMe lUcas da silva NerY; 273102769, jeaN carlos 
cassiaNo saNta brigida; 273101799, jeffersoN daNYllo vieira 
liMa; 273102774, jeffersoN leMos saNtos; 273106789, jeffersoN 
raMos silveira; 273101040, jHoNatHaN Pereira de carvalHo; 
273101851, jHoNNY Hebert de soUza ferreira; 273100394, jHoNNY 
sPiNdola de soUza liMa; 273100022, joao feitosa barros; 
273104008, joao KeNNedY goNcalves toMaz; 273106158, joao lUiz 
qUaresMa MiraNda; 273104090, joao Pedro doUrado goUvea 
costa; 273101577, joao UcHoa da silva jUNior; 273104619, joao 
victor ParagUassU da crUz; 273100811, joHNatas loaMi MiraNda 
NUNes; 273105940, joNas assis do NasciMeNto; 273100344, joNas 
claUdiUs freitas de oliveira aNdrade; 273103438, joNH leNNoN 
Pereira sobriNHo da silva; 273104819, jorge da silva arrUda; 
273100846, jorge leoNardo baite de carvalHo; 273102611, jorge 
MagalHaes do carMo; 273103174, jose aUgUsto Moreira cardoso; 
273103377, jose HUgo botelHo MarqUes; 273100836, jose tHiago 
rodrigUes da silva; 273101308, jovaN Heiller de MiraNda 
saNtiago; 273103720, jUlio Pereira de oliveira; 273100951, 
KaiqUe caMPos dUarte; 273106297, KleYsoN daNilo raMos costa; 
273103287, lasaro arseNio de PaUla aragao Neto; 273100300, 
laUro WilsoN PiNto Pereira; 273100556, leaNdro batista ribeiro; 
273100236, leoNardo feliPe NasciMeNto costa; 273101696, 
leoNardo lUdgero da silva braNco; 273101539, lUaN deNer dos 
Prazeres MeNezes; 273103504, lUaN rodrigUes de azevedo; 
273105609, lUcas barbosa coelHo; 273100112, lUcas carvalHo de 
oliveira; 273101262, lUcas de Macedo astolPHo; 273106328, 
lUcas frederico ferreira Pereira de Paiva; 273103292, lUcas 
freitas dos saNtos; 273102782, lUcas jUliaNo MesqUita dos 
saNtos; 273100325, lUcas leMes MoNtes; 273104755, lUcas liMa 
de soUza; 273103244, lUcas viaNa caMPos NUNes leal; 273103914, 
lUis feliPe dos saNtos MartiNs; 273101107, lUis ferNaNdo 
acassio de oliveira; 273100799, lUis ferNaNdo ferreira de 
azevedo; 273100593, lUiz carlos bezerra; 273100182, lUiz carlos 
PaNtoja alves jUNior; 273100504, lUiz edUardo soares carNeiro 
Neto; 273103226, lUiz victor floreNcio silva; 273106335, MadaKe 
Marcos leal do NasciMeNto; 273103043, Marcelo cUNHa saNtos; 
273103202, Marcelo PaUla de oliveira; 273100332, Marcelo 
valeNte araUjo; 273103873, Marcio PaUlo dalMacio lobo; 
273101861, Marcos alaN braga de MoUra; 273102073, Marcos 
HeNriqUe borges araUjo; 273107300, Marcos WYllKe saNtos 
braNdao; 273101150, MarcUs viNiciUs Pereira da coNceicao; 
273100526, MateUs  foNtaiNHa de soUza; 273101041, MateUs 
afoNso NasciMeNto de soUsa; 273106436, MatHeUs de  oliveira 
liMa; 273100739, MatHeUs teixeira de soUza; 273100917, Matias 
costa bitteNcoUrtH; 273100618, MaUricio de oliveira da costa; 
273104540, MaUricio dos saNtos liMa; 273104733, MiKael costa 
de soUsa; 273101006, Moises ProgeNio NogUeira; 273102735, 

Moises saNtiago de oliveira; 273100929, NataN freitas galvao 
filHo; 273104552, odirsoN MicHel tavares da silva; 273104829, 
orlaNdo goNcalves barbosa jUNior; 273101811, Pablo Wolff; 
273102970, PaUlo afoNso gUiMaraes da rosa; 273102325, PaUlo 
de jesUs PiNHeiro; 273103802, PaUlo HeNriqUe PiNto saNtiago; 
273102717, PaUlo raNgel de araUjo liMa; 273100670, PaUlo sergio 
correa oliveira; 273100293, PaUlo victor rodrigUes costa; 
273102340, PaUlo vitor liMa alves; 273103307, Pedro salviaNo 
dUarte PiNHeiro jUNior; 273101319, rafael de Matos dias; 
273102891, rafael ferrerira Maciel; 273102265, rafael jorge 
ferreira da foNseca Moreira; 273102148, rafael leoNaN tavares 
de oliveira; 273103561, rafael MoNteiro carNeiro; 273101091, 
rafael Pelisari bortoletto; 273100187, rafael soUsa araUjo 
PiMeNtel; 273107124, rafaias Pereira de siqUeira; 273104489, 
railloN botelHo silva; 273103685, railsoN de oliveira cariPUNa; 
273100177, raPHael araUjo de oliveira; 273105808, raPHael loPes 
da costa; 273101410, reNaN edUardo loPes Pereira; 273103316, 
reNaN Pereira da silva; 273100217, reNaN WesleY foNseca de 
oliveira; 273104936, ricardo artHUr ferNaNdes; 273100785, 
ricardo HeNriqUe de brito loPes; 273100003, ricardo vieira de 
liMa; 273102756, roberto carlos verissiMo correia jUNior; 
273100119, robsoN fabricio Parra soUsa; 273105677, rodiNelsoN 
de liMa saNcHes; 273105143, rodrigo afoNso aMazoNas de 
MeNezes; 273104095, rodrigo deNis NasciMeNto de soUsa; 
273103232, rodrigo silva da coNceicao; 273102343, roMario 
araUjo gUiMaraes; 273100379, roMUlo calado MoUra; 273100867, 
roNald sUlivaN Pereira da lUiz jUNior; 273101591, roNaldo 
ferreira da silva; 273101767, rovaNY de soUza saNtos; 
273100898, rUbeNs lUiz ferNaNdes MaUes; 273101558, saMUel 
freitas dos saNtos; 273100228, saMUel oliveira de oliveira; 
273102118, saUlo doMiNgos de Melo PiNHeiro; 273103689, 
sebastiao saNgaMa NogUeira sqUarcado; 273105126, tales 
cUNHa de soUsa; 273104653, talles brUNo ferreira rosa; 
273101739, tHalisoN oliveira de Morais; 273101716, tHiago 
cardoso MiraNda; 273103524, tHiago da silva brito liMa; 
273104078, tUlio diego de alMeida MoNteiro; 273103218, UideMar 
gloria da silva; 273103774, valMir caitaNo de aNdrade jUNior; 
273101055, valter silva cordeiro jUNior; 273100429, victor de 
oliveira goMes; 273102550, victor fraNcisco serrao PaNtoja; 
273101600, viNiciUs aUrelio rosa de soUza; 273101238, viNiciUs 
de alMeida saNtaNa Melo; 273107480, viNiciUs PoNtes de soUza 
alvareNga; 273102563, vitor aUgUsto ataide costa; 273107776, 
WaNdersoN aleNcar de carvalHo; 273101270, WesleY alleNde 
barbosa NasciMeNto; 273102647, WeslleY gUiMaraes de soUza; 
273101189, Wigor gabriel soUsa NoroNHa; 273103270, WilliaM 
doUglas loPes dias; 273101872, WodleY gabriel rocHa alves; 
273104753, Yago MaNito MartiNs; 273100812, zildoMar silva de 
soUza jUNior.
3.1.2 cfo/PMPa (sexo feminino) – código 102. 273100457, alexaNdra 
valerio da silva bezerra; 273104295, aNa alice silva Moraes; 
273100770, aNa fabiaNNe leitao da costa; 273101001, aNa PaUla 
oliveira da silva PacHeco; 273105069, aNa tHalita silva azevedo; 
273101043, aNdrea alves farias; 273100963, arielY silva da 
costa; 273100928, barbara vaNessa da silva MariNHo; 273100360, 
calYMa jardeNe carvalHo barbosa da coNceicao; 273101511, 
caMila carMo da silva; 273101254, edNaira Paes de soUsa liMa; 
273103387, HeleNNa NogUeira da silva; 273100304, jessica 
MoNteiro Melo de ataide; 273103203, jUlia cristiNe Pedroso 
esqUerdo; 273101854, KarlleN cHristHiaNNe silva rocHa; 
273102420, laYssa laYaNNe PalHaNo de abreU; 273102669, lUaNa 
Maria baHia Mota; 273100143, Maria NataliNa NUNes castro; 
273102620, MarieNNY vieira de saNtaNa; 273101003, raYaNNa 
alexia oliveira do esPirito saNto correa; 273103201, rosaNe 
feio de jesUs rosa; 273101010, sabriNa fraNca  daMasceNo; 
273102230, silMara cristiNa PaNtoja de Melo; 273104873, soPHia 
da silva vigario; 273103100, talita isaUra baPtista dos saNtos; 
273104508, taYNara Hella Moraes oUriqUes; 273100297, valNise 
de assis reis.
3.2  as provas discursivas serão avaliadas na forma estabelecida no 
subitem 11.3 do edital nº 1-cfo/PMPa/sePlad, de 12/11/2020.
3.3 Os candidatos não classificados nas posições-limite indicadas no 
subitem 11.3.2 do edital nº 1-cfo/PMPa/sePlad, de 12/11/2020, estão 
eliminados e não terão classificação alguma no concurso público.
4 DAs DisPosiçÕEs fiNAis
4.1 o mapa de desempenho individualizado de todos os candidatos após 
a conclusão das provas objetivas e as respostas aos recursos interpostos 
encontram-se disponíveis no ambiente do candidato, no endereço 
eletrônico http://www.iades.com.br.
4.2 O resultado final , das provas objetivas do concurso público destinado à 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/
PMPA/2020 fica devidamente conhecido nesta data. 
este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
belém/Pa, 29 de março de 2021.
coroNel qoPM josÉ dilsoN Melo de soUza júNior
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 640687
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PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 037/iN/coNtRAto DE 10 DE MARço DE 2021.
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordenador 
estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
resolve:
art. 1º. designar o sgt bM jeaN carvalHo corrêa, Mf: 52105501/1, 
como fiscal do contrato n° 016/2021, celebrado com a empresa b v ali-
MeNtos eireli, cNPj: 22.759.683/0001-06, cujo objetivo é aquisição de 
850 (oitocentos e cinquenta) kits higiene pessoal para as ações de resposta 
em situação de emegência e/ou calamidades públicas, para acompanhar e 
fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 
6º do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
art. 2º. designar o sgt bM isaÍas de soUza costa, Mf: 5037379/1, 
como fiscal suplente do referido contrato, que assumirá todas as atri-
buições do fiscal titular nos seus impedimentos e afastamentos, gozo de 
férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme art. 66, 
67, 70-a, 70-b, 70-c e 71 da lei estadual no 5.251/1985 (estatuto dos 
Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cbMPa.
art. 3º. o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cbMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º. determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento Negociável à di-
retoria de apoio logístico do cbMPa. 
art. 6°. revoga a Portaria N° 021/iN/contrato de 19 de fevereiro de 
2021, publicada no dia 03 de março de 2021 no Diário Oficial n° 34.505. 
art. 7º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do instrumento Negociável ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo goMes de soUza - cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 640582
PoRtARiA Nº 036/iN/coNtRAto DE 10 DE MARço DE 2021.
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordenador 
estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
resolve:
art. 1º. designar o sgt bM adalberto saNtos silva, Mf: 5399785/1, 
como fiscal do contrato n° 015/2021, celebrado com a empresa b v ali-
MeNtos eireli, cNPj N° 22.759.683/0001-06, cujo objetivo é aquisição 
de kits dormitórios para as ações de resposta em situação de emergência 
e/ou calamidades públicas. 
, para acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da 
lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013.
art. 2º. designar o sgt bM jaiMe lUis rocHa saNtos, Mf: 5428920-1, 
como fiscal suplente do referido contrato, que assumirá todas as atri-
buições do fiscal titular nos seus impedimentos e afastamentos, gozo de 
férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme art. 66, 
67, 70-a, 70-b, 70-c e 71 da lei estadual no 5.251/1985 (estatuto dos 
Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cbMPa.
art. 3º. o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cbMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º. determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento Negociável à di-
retoria de apoio logístico do cbMPa. 
art. 6º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do instrumento Negociável ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo goMes de soUza - cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 640589
PoRtARiA Nº 110, DE 26 DE fEvEREiRo DE 2021*
dispõe sobre o Plano anual de contratação de bens, serviços, obras e solu-
ções em tecnologia da informação e comunicação (PlancoP) no âmbito do 
corpo de bombeiros Militar do Pará.
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordenador 
estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe conferem os art. 
4 e art. 10 da lei nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992;

considerando o decreto estadual nº 991, de 24 de agosto de 2020, que 
institui a Política estadual de compras e contratação e regulamenta, no 
âmbito da administração estadual, o sistema de registro de Preços previs-
to no art. 15 da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
considerando a Portaria Nº 915 de 28 de dezembro de 2020, que dispõe 
sobre o grupo técnico de gestão de compras Públicas – gescoP do corpo 
de bombeiros Militar do Pará.
considerando a Portaria Nº 024 de 19 de janeiro de 2021, que normatiza 
os procedimentos administrativos de compras e contratações públicas no 
âmbito do cbMPa.
considerando a Portaria Nº 025 de 20 de janeiro de 2021, que normatiza 
os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços 
no âmbito do corpo de bombeiros Militar do Pará.
resolve:
cAPítuLo i
Disposições Preliminares
Aprovação, objeto e âmbito de aplicação
art.1º. aprovar as diretrizes de elaboração do plano anual de contratação 
de bens, serviços, obras e soluções em tecnologia da informação e comuni-
cação (PlancoP) no âmbito do corpo de bombeiros Militar do Pará.
art. 2º. a presente normativa visa estabelecer diretrizes para futuras con-
tratações no âmbito do cbMPa, as quais devem tomar por base o plane-
jamento estratégico institucional, as demandas dos setores da corporação 
e racionalização dos gastos públicos, alicerçadas na legislação em vigor.
art. 3º. o grupo técnico de compras Públicas do cbMPa deverá elaborar 
anualmente o respectivo PlancoP, com base no Plano Plurianual (PPa), lei 
orçamentária anual (loa) e o Planejamento estratégico do estado Maior 
(PlaneM), contendo todos os itens que se pretendem contratar no exercício 
subsequente.
art. 4º. o PlancoP deverá ser executado através de sistema informatizado, 
criado e aperfeiçoado para o gerenciamento das compras e contratações 
públicas, sendo de responsabilidade da diretoria de telemática e estatística 
do cbMPa.
Art. 5º. Para os efeitos desta Portaria, são adotadas a seguintes definições:
I – Setores demandantes: unidades responsáveis por identificar necessida-
des e requerer à 4ª seção do eMg (bM/4) a contratação de bens, serviços, 
obras e soluções em tecnologia da informação e comunicação.
ii – bM/4: unidade responsável pelo Planejamento, coordenação e acom-
panhamento das ações destinadas à realização das contratações no âmbito 
do cbMPa.
iii – gescoP: grupo técnico de gestão de compras Públicas responsável 
por elaborar o PlancoP.
cAPítuLo ii
Da elaboração do Plano de compras
setor Demandante, BM/4 e GEscoP
art. 6º. caberá ao setor demandante as seguintes atribuições:
i – elaborar o estudo técnico Preliminar (etP);
ii – elaborar o termo de referência (tr).
§1º: o etP de que trata o inciso i, art. 6º da presente Portaria, deverá 
conter, no mínimo:
i - descrição da necessidade da contratação;
ii - descrição dos requisitos da contratação;
iii - estimativa das quantidades a serem contratadas;
iv - levantamento de mercado;
v - estimativa do valor da contratação;
vi - alinhamento entre o planejamento e a contratação;
vii - data desejada para a compra ou contratação;
viii – descrição da solução;
ix – resultados Pretendidos;
x - Mapeamento de riscos;
xi - Possíveis impactos ambientais;
xii- declaração de viabilidade;
XIII - Justificativa da viabilidade;
xix - responsáveis pelo referido estudo.
§2º No alinhamento entre o planejamento e a contratação, de que trata 
o inciso VI, §1º do art.6º, deverá ser verificado e registrado a existência 
de vinculação ou dependência com a contratação de outro item para sua 
execução, visando determinar a sequência em que os procedimentos lici-
tatórios serão realizados.
§3º o termo de referência de que trata o inciso ii, art. 6º desta Portaria, 
deverá conter, no mínimo:
i - descrição clara, sucinta e objetiva do objeto;
II - Justificativa para aquisição ou contratação;
III - Especificação técnica de itens;
iv - Unidade de fornecimento do item;
v - quantidade a ser adquirida ou contratada;
vi - critério de aceitação do objeto;
VII - Relação de documentos essenciais à verificação da qualificação técni-
ca e econômico-financeiro, se necessária;
viii - direitos e deveres da contratante e da contratada;
IX - Procedimentos de fiscalização para o fiel cumprimento do objeto;
X - Sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara;
xi – Prazo para execução do contrato administrativo e aditivo, quando 
necessário.
art. 7º. caberá a bM/4 analisar as demandas relacionadas às contratações 
de bens, serviços, obras e soluções em tecnologia da informação e comu-
nicação encaminhadas pelos setores demandantes, devendo:
I – Certificar se a solicitação está em conformidade com os instrumentos 
de planejamento vigentes na corporação;
ii – divulgar a compra ou a contratação, em sistema de gerenciamento 
de Compra e Contratação (SGC) ou mecanismo para esse fim, de acordo 
com a agenda de compras e contratações públicas, a fim de que os demais 
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organismos da corporação indiquem seus quantitativos, e possam sugerir 
outros itens não contemplados na compra divulgada;
iii – analisar e deliberar sobre os quantitativos pretendidos após conclusa 
a fase de divulgação da compra e contratação;
IV – Submeter as descrições e quantitativos definidos na fase de divulga-
ção da compra e contratação à deliberação e apreciação do gescoP e do 
setor demandante.
§1º A BM/4 definirá na compra e contratação divulgada os quantitativos 
não indicados pelos organismos da corporação, podendo tal definição ser 
dispensada, mediante justificativa fundamentada.
§2º a bM/4 poderá delegar atribuição aos setores demandantes, visando o 
cumprimento desta portaria.
art. 8º. o gescoP deverá dentre suas competências:
i – aprovar o tr;
ii – sugerir ajustes ou alterar o tr, que vise melhor esclarecer as condi-
ções nele estabelecidas e alinhar aos instrumentos de planejamento;
iii – indicar as agregações, sempre que possível, de demandas referentes 
a objetos de mesma natureza;
iv – delimitar os agrupamentos de itens da compra ou contratação, quan-
do possível;
v – adequar e consolidar o PlancoP;
vi – construir a agenda de compra e contratação, observando a data de-
sejada para o cumprimento e atendimento das atividades da instituição;
VII – Definir o grau de prioridade e complexidade da compra e contratação 
presente na agenda para esse fim.
§1º o gescoP deverá considerar na agenda de compra e contratação a 
existência de vinculação ou dependência com a contratação de outro item 
para sua execução, visando determinar a sequência em que os respectivos 
procedimentos licitatórios serão realizados.
§2º o PlancoP deverá conter, no mínimo:
i – introdução;
ii – fundamentação legal;
iii – critérios de sustentabilidade;
iv – Necessidades dos Processos;
v - objetivo geral;
VI - Objetivos Específicos;
vii – orientação estratégica;
viii - resultados econômicos e Processuais;
ix - Plano estratégico de gestão das compras e contratações;
x - gestão dos riscos;
xi – Metodologia;
xii – composição do Plano;
xiii – composição dos objetos;
xiv – cronograma de execução por quadrimestre;
xv - Monitoramento e controle;
xvi – ajuste do PlancoP;
xvii – avaliação;
xviii – considerações finais;
xix – equipe de elaboração.
§3º a agenda de compra e contratação irá compor o anexo i do PlancoP e 
deverá conter, no mínimo:
i – forma de contratação do bem e serviço;
ii – o grupo de despesa;
iii – Natureza da despesa;
iv – objeto a ser contratado;
v – existência de vinculação ou dependência de compra ou contratação;
vi - Prorrogação de contrato ou nova contratação;
vii – Prazo de início da instrução processual e de contratação;
viii – valor a ser contratado;
ix – grau de complexidade e prioridade da compra e contratação.
art. 9º. o grau de complexidade das demandas de contratações deverá ser 
definido com base nos seguintes critérios:
i - alta:
a) concorrência, tomada de preços, concurso, leilão e convite;
b) serviço com dedicação exclusiva de mão-de-obra;
c) objeto de alto grau de especialização técnica;
d) demanda de cunho intelectual;
e) obra e serviço de engenharia; ou
f) solução de tecnologia da informação e comunicação - tic, exceto aque-
las fornecidas de forma padronizada.
ii - média:
a) pregão, inexigibilidade e dispensa de licitação, exceto nas enquadradas 
nos incisos i ou ii do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
b) serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra; ou
c) serviços não continuados com necessidade de formalização de contrato.
iii - baixa:
a) aquisição ou serviços sem necessidade de formalização de contrato; ou
b) dispensa enquadrada nos incisos i ou ii do art. 24 da lei nº 8.666, de 
1993.
art. 10º. o grau de prioridade das demandas de contratações deverá ser 
definido com base nos seguintes critérios e pontos, sendo consideradas 
como prioritárias aquelas que somarem maior pontuação:
i - relevância: relação entre a demanda e o impacto para o andamento de 
projetos estratégicos da corporação:
a) prioridade de governo: 3 pontos;
b) prioridade da instituição: 2 pontos; e
c) prioridade setorial do setor requisitante: 1 ponto.
ii - urgência: necessidade da contratação em relação ao tempo:
a) urgente: 2 pontos; e
b) sem urgência: 1 ponto.
iii - tendência: probabilidade de agravamento do problema caso não re-
solvida a demanda:

a) agravamento de imediato: 3 pontos;
b) agravamento no exercício planejado: 2 pontos; e
c) agravamento a longo prazo: 1 ponto.
Parágrafo único. As solicitações classificadas como de alta complexidade 
deverão ser encaminhadas ao setor de licitações no primeiro semestre 
do exercício, ou com a antecedência necessária para o cumprimento da 
data estimada para a contratação, sob pena de não serem processadas no 
exercício planejado e/ou em tempo hábil para atendimento da demanda.
cAPítuLo iii
consolidação do Plano Anual de compras
cronograma
art. 11. durante o período de 1º de janeiro até o quinto dia útil do mês de 
abril do ano de elaboração do PlancoP, os setores demandantes deverão 
encaminhar à bM/4, no mínimo, as informações contidas nos incisos iii, iv 
e v do §3º do art.6º da presente Portaria.
Art. 12. A BM/4 deverá certificar se a solicitação pelos setores demandan-
tes está em conformidade com os instrumentos de planejamento vigentes 
na corporação no prazo máximo de cinco dias úteis, contados do primeiro 
dia útil do envio da informação pelo setor demandante, contida no art. 11.
Parágrafo único: transcorrido o prazo previsto no art.12, a bM/4 deverá no 
primeiro dia útil divulgar a compra ou a contratação no sgc, ou mecanismo 
para esse fim, dando início a fase de divulgação.
art. 13. os organismos da corporação, na fase de divulgação, deverão 
inserir no sgc, ou mecanismo similar, os indicativos de seus quantitativos 
para compra e contratação que atendam às suas necessidades adminis-
trativas e operacionais em até cinco dias úteis a contar do primeiro dia 
seguinte a divulgação.
§1º os organismos da corporação, observado o prazo da fase de divulga-
ção, poderão, desde que de mesma natureza da compra e contratação, no 
momento da inserção de seus quantitativos, sugerir, em campo específico, 
itens e objetos, não contemplados nas especificações divulgadas, devendo 
tal sugestão ser analisada e deferida, no caso de aprovação pela bM/4.
§2º o deferimento pela bM/4 de sugestões dos organismos da corporação 
deverão ser analisados em até três dias úteis, logo após o prazo de divul-
gação previsto no art.13, devendo retornar a fase de divulgação da compra 
e contratação, exclusivamente, dos itens e/ou dos objetos sugeridos, no 
primeiro dia útil do término do prazo de análise, sendo vedadas novas 
sugestões.
§3º a nova divulgação de itens e/ou objetos de compra e contratação pre-
vista no §2º do art.13 terá prazo de três dias úteis, contados do dia seguin-
te à divulgação no sgc para preenchimento dos organismos do cbMPa.
§4º em caso de ausência de inserção de quantitativos por organismo do 
cbMPa no sgc, deverá ser observado o §1º do art.7º.
§5º sob nenhuma hipótese, se abrirá prazo ou qualquer possibilidade de 
inserção, alteração e/ou sugestão de quantitativos pelos organismos da 
corporação, após finalizado o período para esses fins.
art. 14. a bM/4 deverá analisar e deliberar sobre as compras e contrata-
ções divulgadas no sgc ou mecanismo similar, no prazo de até sete dias 
úteis, contados do primeiro dia útil após o encerramento do prazo previsto 
no §3º do art.13, devendo submeter ao gescoP o resultado da fase de di-
vulgação no primeiro dia útil logo após o prazo de análise, conforme inciso 
iv do art. 7º da presente portaria.
art. 15. o gescoP deverá, até o último dia útil do mês de maio, remeter o 
PlancoP para aprovação do comandante-geral.
§1º até o último dia útil da primeira quinzena do mês de junho do ano de 
sua elaboração, o PlancoP deverá ser aprovado pelo comandante-geral, 
ou a quem a este delegar, e remetido para o gescoP.
§2º o comandante-geral poderá reprovar itens constantes do PlancoP ou, 
se necessário, devolvê-los para o gescoP realizar adequações, observada 
a data limite de aprovação e envio definida no § 1° do art.15.
3º O relatório do PlanCOP, na forma simplificada, deverá ser divulgado no 
sítio eletrônico do cbMPa, em até quinze dias corridos após a sua aprova-
ção, e em outros sistemas e sítios eletrônicos, criados no âmbito do estado 
do Pará ou da corporação.
cAPítuLo iv
Revisão, redimensionamento e atualização
art. 16. Poderá haver a inclusão, exclusão ou o redimensionamento de 
itens do PlancoP, pelo gescoP nos seguintes momentos:
i - Nos períodos de 1 a 30 de setembro e de 16 a 30 de novembro do ano 
de elaboração do PlancoP, visando à sua adequação à proposta orçamen-
tária do cbMPa ou sob sua supervisão.
ii - Na quinzena posterior à aprovação da lei orçamentária anual, para 
adequação dos PlancoP ao orçamento devidamente aprovado para o exer-
cício.
§1° a alteração do PlancoP, nas hipóteses deste artigo, deverá ser aprova-
da pelo comandante-geral, ou a quem este delegar.
§2° a versão atualizada do PlancoP deverá ser divulgada no sítio eletrô-
nico da instituição.
art. 17. durante o ano de elaboração, a alteração dos itens constantes do 
PlancoP, ou a inclusão de novos itens, somente se dará nos períodos pre-
vistos no capítulo iii da presente portaria.
art. 18. durante a sua execução, o PlancoP poderá ser alterado mediante 
aprovação do comandante-geral, ou a quem este delegar.
§1º o redimensionamento ou exclusão de itens do PlancoP somente po-
derão ser realizados mediante justificativa dos fatos que ensejaram a mu-
dança da necessidade da contratação.
§2º a inclusão de novos itens somente poderá ser realizada, mediante 
justificativa, e quando observada a impossibilidade da previsão da neces-
sidade de contratação (total ou parcial) ocorrida durante a elaboração do 
PlancoP.
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cAPítuLo v
Da execução do PlancoP
compatibilização da demanda
art. 19. Na execução do PlancoP, a diretoria de apoio logístico (dal), 
deverá observar se as demandas a ela encaminhadas constam da listagem 
do Plano vigente.
Parágrafo único. as demandas que não constem do PlancoP ensejarão a 
sua revisão, caso justificadas, observando-se o disposto no art. 18.
art. 20. as demandas constantes do PlancoP deverão ser encaminhadas 
à dal, com as documentações constantes no art.6º desta portaria, com 
a antecedência necessária para o cumprimento da data estimada para a 
compra ou a contratação, a fim que seja realizada a devida instrução pro-
cessual, de que trata a Portaria Nº 024 de 19 de janeiro de 2021 e 
a Portaria Nº25 de 20 de janeiro de 2021, e Portarias que venham a 
substituí-las.
cAPítuLo vi
Disposições finais
art. 21. fica dispensado de registro, no sistema de gerenciamento de 
Compras e Contratações (SGC) os itens classificados como sigilosos, nos 
termos da lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou abrangidos pelas 
demais hipóteses legais de sigilo.
Parágrafo único. No caso de classificação parcial de informações, as partes 
não classificadas como sigilosas deverão ser cadastradas no SGC, quando 
couber.
art. 22. os prazos do cronograma do PlancoP de que trata o capítulo iii 
poderão ser alterados por meio de ato do Comandante-Geral a fim de con-
ciliar aos prazos de elaboração
art. 23. os casos omissos serão dirimidos pelo comandante-geral, que 
poderá expedir normas complementares, bem como disponibilizar em meio 
eletrônico informações adicionais para fins de eficiência do SGC e do PlanCOP.
Parágrafo único. será editada uma Portaria instituindo o guia de elabora-
ção do Plano anual de contratações de bens, serviços, obras e soluções em 
tecnologia da informação e comunicações (gUia PlancoP).
art. 24. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo goMes de soUza - cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil
*(Republicado por ter saído com incorreções no DoE n° 34.510 de 
08/03/2021).

Protocolo: 640607
PoRtARiA Nº 143 DE 26 DE MARço DE 2021.
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará no uso de 
suas atribuições legais, esculpidas pelos arts. 4º e 10º, da lei estadual 
nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992, que dispõe sobre a organização 
básica do cbMPa e,
considerando a necessidade institucional de padronizar os procedimentos 
a serem adotados para a solicitação, concessão e prestação de contas de 
diárias, no atual contexto da administração pública;
considerando a proposta apresentada pela diretoria de finanças, através 
do Pae nº 2021/245368 e o Parecer nº 049/2021 – coj, de 15 de março 
de 2021;
Considerando a necessidade de divulgar orientações específicas e auxiliar 
de forma ampla a todos os setores e militares do cbMPa.
resolve:
art. 1º. aProvar e iNstitUir, no âmbito do cbMPa, a iNstrUÇÃo Nor-
Mativa Nº 01/2021–df/cbMPa, de 25 de março de 2021, anexa a esta 
portaria, que trata dos procedimentos a serem adotados para solicitação, 
concessão e prestação de contas de diárias no âmbito do corpo de bom-
beiros Militar do Pará.
art. 2º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo goMes de soUza - cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 640447
PoRtARiA Nº 145 DE 26 DE MARço DE 2021.
institui no âmbito do corpo de bombeiros Militar do Pará, a orientação do 
controle interno 03 (oci-03), objetivando o direito de acesso a informa-
ção, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, 
clara e em linguagem de fácil compreensão, consonância com o sistema de 
tecnologia da informação, que visam o fortalecimento do controle social.
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordenador 
estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os arts. 
4º e 10, da lei 5.731, 15 de dezembro de 1992;
considerando o art. 5º da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
que regula o acesso a informações prevista no inciso xxxiii, do art. 5º no 
inciso ii do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da constituição federal;
considerando o inciso i, do parágrafo 2º do decreto estadual nº 1359, de 
31 de agosto de 2015, determinando que os Órgãos Públicos integrantes 
da administração direta cumpram as determinações previstas na lei fede-
ral, que regula o acesso a informações.
considerando a necessidade da instituição corpo de bombeiros Militar ga-
rantir o direito de acesso à informação, mediante procedimentos objetivos 
e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
considerando a manifestação da comissão de justiça do cbMPa, através 
do Parecer nº 56, de 25 de março de 2021;
considerando o Processo administrativo eletrônico nº 2021/240196.
resolve:
art. 1° aProvar a orientação do controle interno 03 (oci-03), anexa a 
presente portaria, versão 01.2021, com 24 páginas e título “transparência 
Pública”.
art. 2° estabelecer que esta orientação seja republicada no Módulo arqui-
vo da comissão Permanente de controle interno (cPci) no siga.bombei-
ros.pa.gov.br e disponível para todos os usuários do sistema, na aba do 
Portal da transparência Pública do cbMPa e no ícone de legislação no site 
oficial da Corporação.

art. 3° determinar que todos os setores e funções envolvidas nas ações de 
transparência pública cumpram a oci-03 a contar da data de publicação.
art. 4° estabelecer que as dúvidas e sugestões referentes a oci-03 deve-
rão ser encaminhados para o endereço eletrônico cpci@bombeiros.pa.gov.
br ou via protocolo eletrônico para cPci.
art. 5º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo goMes de soUza - cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 640321

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 004/2021 – cBMPA
o comandante geral do corpo de bombeiros Militar do Pará, no uso de 
suas atribuições legais HoMologa a adjudicação efetivada no Pregão ele-
trônico nº 004/2021, cujo objeto é a aqUisiÇÃo de eletrodoMÉsticos 
Para ateNder as Necessidades do cbMPa, sem haver empresas ven-
cedoras.
No grupo 1 e no item 1, foi observado pelo pregoeiro que havia um erro 
na especificação dos itens que impediria a aquisição, qual seja, a incom-
patibilidade de voltagem dos equipamentos. No item 2, nenhuma empresa 
apresentou interesse em fornecer o produto pelo valor máximo aceitável, 
sob alegação de o preço estar defasado em relação à data em que foi to-
mada a média.
belém – Pa 26 de Março de 2021.
HaYMaN aPolo goMes de soUza – cel qobM
comandante geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 640529

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE ExtRAto DE tERMo DE cooPERAção técNicA
tERMo DE cooPERAção técNicA Nº 002/2021 – PcPA/sEGuP.
onde se lê: a PolÍcia civil do estado do Pará, inscrito no cNPj sob 
o nº 03.681.105/0001-06.
Leia-se:  a PolÍcia civil do estado do Pará, inscrito no cNPj sob o 
nº 00.368.105/0001-06
onde se lê: dados cadastrais dos ParticiPes:

Órgão/entidade Partícipe:
Polícia civil do estado do Pará

cNPj:
03681.105/0001-06

Leia-se:   dados cadastrais dos ParticiPes:

Órgão/entidade Partícipe:
Polícia civil do estado do Pará

cNPj:
00.368.105/0001-06

Protocolo: 640610

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº: 00392/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 26 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2121329572, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de breves, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/03/2021 a 
28/03/2021;

1. iPc joao ferreira Neto - Mat: 54189353
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( qUatroceNtos e seteNta e qUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00393/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 26 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2021329698, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saliNÓ-
POLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/03/2021 
a 30/03/2021;

1. dPc aUgUsto da silva leMe - Mat: 5940539
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)
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2. MPc edecarlo de jesUs ferreira - Mat: 5331188
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)
3. iPc alaN firNgrid Pereira de soUsa - Mat: 5907246

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)
4. iPc lUiz otavio qUaresMa de leMos - Mat: 5858976

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( três Mil, trezeNtos e viNte e três reais e 
triNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00394/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 29 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2021/328456, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de igaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no perí-
odo de 29/03/2021 a 01/04/2021;

1. iPc doUglas coelHo da Paixao - Mat: 5940021
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. iPc WasHiNgtoN lUis saNcHes de arrUda filHo - Mat: 57192809
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. iPc roNivaldo PoNtes de soUza - Mat: 5397570
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. iPc tHiago sePeda liMa - Mat: 57233544
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

5. iPc reNaN fraNcisco rodrigUes braga - Mat: 4219816
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

6. iPc eric Marcos NUNes cavalcaNte - Mat: 5332630
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

7. iPc MiqUeias de freitas leao - Mat: 54189387
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

8. iPc Marco aNtoNio seNa cHagas - Mat: 5411017
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( seis Mil, seisceNtos e qUareNta e seis reais 
e sesseNta e qUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00395/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 29 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2021/328556, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaves, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
31/03/2021 a 03/04/2021;

1. iPc carlos MartiNs da silva - Mat: 5234336
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. iPc dUrval lUis Paes goNdiM - Mat: 57233589
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3, total: r$ 712.14)
3. iPc sergio MUrillo abreU da silva - Mat: 5913925
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3, total: r$ 712.14)
4. iPc aNtoNio ferNaNdo liMa jUNior - Mat: 5332214
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( dois Mil, oitoceNtos e qUareNta e oito re-
ais e ciNqUeNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas

Protocolo: 640377

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
PoLíciA civiL Do EstADo Do PARÁ
ExtRAto Do EDitAL N° 001/2021 – Pss/PcPA,
29 DE MARço DE 2021
1º PRocEsso sELEtivo siMPLificADo PARA coNtRAtAção tEM-
PoRÁRiA
a Polícia civil do estado do Pará torna pública a realização de Processo 
Seletivo Simplificado - PSS para provimento de vagas em funções tempo-
rárias de Nível Médio e superior, na forma da lei complementar nº. 07, de 
25 de setembro de 1991, alterada pela lei complementar nº. 077, de 28 
de dezembro de 2011, e regulamentada por meio do decreto n.º 1.741, 

de 19 de abril de 2017, alterado pelo decreto nº 261, de 12 de agosto de 
2019, da lei estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 no que couber, 
e de acordo com as disposições estabelecidas neste edital. as inscrições ao 
Pss nº 001/2021 serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no 
seguinte endereço: www.sipros.pa.gov.br, no horário de 00h do dia 31 de 
março de 2021 de às 23h59 do dia 01 de abril de 2021. Maiores detalhes 
sobre as vagas oferecidas e outras informações constam no edital que se 
encontrará disponível a partir do dia 30/03/2021, no endereço eletrônico 
http://sipros.pa.gov.br.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegada geral adjunta

Protocolo: 640499

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 081/21–GAB/DGcPcRc DE 29 DE MARço DE 2021.
o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHa-
ves”, usando das atribuições legais e conferidos pelo decreto governa-
mental s/n publicado no doe Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo o Processo 2021/700834.
resolve: 
I - Instituir Comissão específica para planejar, coordenar e executar o pro-
cesso seletivo simplificado para contratação por tempo determinado do 
quadro de pessoal do Centro de Perícias Cientifica “Renato Chaves” para 
o ano de 2021.
ii - designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a referida comissão:
edvaldo rodrigUes de castro, Perito criminal, diretor administrativo 
e financeiro, Presidente da comissão, Matricula 57195331/5;
HiNtoN barros cardoso jUNior, Perito Médico legista, diretor do ins-
tituto de Medicina legal, Matricula 5205255/1;
claúdio MarÇal gUiMarÃes, Perito Médico legista, Matricula 55212/ 1;
elizabetH Maria Pereira ferreira, Perito Médico legista, coordena-
dora de Psiquiatria forense, Matricula 5463645/6;
jose alexaNdre avelar ariMatea Perito Médico legista, coordenador 
de Pericias no Morto, Matricula 5129591/3;
jose doMiNgos liMa Pereira, Perito Médico legista, Matricula 42790/3;
jose edUardo soares dos saNtos - gerente de Pessoal;
aMaNda NUNes soUza dos saNtos, assistente de administrativo, coor-
denadora de aperfeiçoamento e Pesquisa, Matricula 5891705/1.
cYNtHia de Nazare PortilHo rocHa PaNtoja, chefa de gabinete, Ma-
tricula 5946874/1.
fraNcisco jose soUza saNtos – Perito criminal - coordenador das 
Unidades regionais;
cassio HeltoN dos saNtos soUza – gerente do Núcleo de serviços;
MaYKeN saNtos de oliveira - gerente de Perícias em informática
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 29 de Março de 
2021.
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 640556

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N°. 177/ 2021 
objetivo: eveNto de debriefiNg.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: isabela Nazaré dos santos barreto 
cPf: 708.334.272-53 
MatrÍcUla: 57215572 / Perito criminal;
origem:  belÉM - Pa  destino:  cUritiba/Pr 
diária: 3.5 (três e meia) PerÍodo:  16/02/2021  a 19/02/2021. 
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas.
PoRtARiA N°. 153/ 2021 
objetivo: realizar visita técnica.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: cassio Helton dos santos souza 
cPf: 877.259.912-04 
MatrÍcUla: 6403452 / Motorista;
origem:  belÉM - Pa  destino:  Marabá - Pa. 
diária: 2.5 (duas e meia) PerÍodo:  09/02/2021  a 11/02/2021. 
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 640495
PoRtARiA N°. 175/ 2021 
objetivo: realizar PerÍcias.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: andre luis sfair da costa sarmento 
cPf: 454.275.262-34 
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MatrÍcUla: 5894938/1 / Perito criminal;
servidor: Marcio josé Moura dos santos 
cPf: 623.737.302-00 
MatrÍcUla: 5890103/1 / Perito criminal;
servidor: vitor leonardo de lucena souza 
cPf: 965.359.112-68 
MatrÍcUla: 5897542 / Motorista;
origem:  belÉM - Pa  destino:  igaraPÉ aÇU - Pa. 
diárias: 01 (Uma) PerÍodo:  13/01/2021 
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas.
PoRtARiA N°. 174/ 2021 
objetivo: realizar perícia.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: edilson teixeira de campos júnior 
cPf: 144.989.442-91 
MatrÍcUla: 5129516/1 / Perito criminal;
servidor: josué Matos guerreiro 
cPf: 171.387.282-04 
MatrÍcUla: 57195110/1/ Motorista;
origem:  belÉM - Pa  destino:  MosqUeiro - Pa. 
diárias: meia  PerÍodo:  07/01/2021 
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas.
PoRtARiA N°. 173/ 2021 
objetivo: oPeraÇÃo carNaval.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: cassio Helton dos santos souza 
cPf: 877.259.912-04 
MatrÍcUla: 6403452 / Motorista;
origem:  belÉM - Pa  destino:  saliNoPÓlis - Pa. 
diária: 1.5 (Uma e meia) PerÍodo:  05/02/2021  a 06/02/2021. 
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas.
PoRtARiA N°. 200/ 2021 
objetivo: entregar equipamentos periciais.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: anderson Hage oda 
cPf: 633.911.552-72 
MatrÍcUla: 5920378 / Motorista;
servidor: cassio Helton dos santos souza 
cPf: 877.259.912-04 
MatrÍcUla: 6403452 / Motorista;
origem:  belÉM - Pa  destino:  altaMira - Pa. 
diárias: 1.5 (Uma e meia) PerÍodo:  18/02/2021  a 19/02/2021. 
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas.

Protocolo: 640480
PoRtARiA N°. 176/ 2021 
objetivo: realizar perícia.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: anderson Hage oda 
cPf: 633.911.552-72 
MatrÍcUla: 5920378 / Motorista;
servidor: edilson teixeira de campos júnior 
cPf: 144.989.442-91 
MatrÍcUla: 5129516/1 / Perito criminal;
origem:  belÉM - Pa  destino:  MosqUeiro - Pa. 
diárias: meia  PerÍodo:  01/02/2021 
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas.
PoRtARiA N°. 088/ 2021 
objetivo: ficar a disposição.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: Márcia jovita Prado Picanço 
cPf: 476.795.492-49 
MatrÍcUla: 5751942/4 / Perito criminal;
origem:  castaNHal - Pa  destino:  belÉM - Pa. 
diária: 01 (Uma) PerÍodo:  31/01/2021 
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas.
PoRtARiA N°. 163/ 2021 
OBJETIVO: Participar do evento debriefing.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: celso da silva Mascarenhas 
cPf: 576.705.282-49 
MatrÍcUla: 54188038/1/ Perito criminal;
origem:  belÉM - Pa  destino:  cUritiba/Pr 
diária: 3.5 (três e meia) PerÍodo:  16/02/2021  a 19/02/2021. 
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas.
PoRtARiA N°. 150/ 2021 
objetivo: realizar perícias.
fundamento legal : lei:5.810/94.
servidor: antonio carlos ribeiro da silva 
cPf: 661.223.682-53 
MatrÍcUla: 5941895-1 / Motorista;
servidor: josé alberto silva de sá 
cPf: 218.887.792-68 
MatrÍcUla: 5832179/1 / Perito criminal;
servidor: Manoel adalberto Matos de oliveira 
cPf: 166.714.652-15 
MatrÍcUla: 3312046/2 / Perito criminal;
origem:  belÉM - Pa  destino:  coNcÓrdia do Pará - Pa. 
diárias: 01 (Uma) PerÍodo:  18/01/2021 
ordenador: dr. celso da silva MascareNHas.

Protocolo: 640474

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 766/2021/DG/DEtRAN, de 15/03/2021.
o diretor geral do departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e,
considerando as ações do governo do estado no que tange a adoção de 
medidas de enfrentamento, no âmbito do estado do Pará, à pandemia do 
coronavírus (covid-19);
considerando a publicação do decreto estadual nº800, de 31 de maio de 
2020, que dispõe sobre a retomada econômica e social segura, no âmbito 
do estado do Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento 
controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e funciona-
mento de segmentos de atividades econômicas e sociais, e suas demais 
atualizações;
considerando o bandeiramento estabelecido para região Metropolitana, 
composta por belém, ananindeua, Marituba, benevides e santa barbara 
do Pará, e o bandeiramento estabelecido nas demais regiões do estado 
do Pará;
considerando a publicação da Portaria Nº215, de 26/03/2021, do con-
selho Nacional de trânsito – coNtraN, que dispõe sobre os prazos de 
processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do sistema 
Nacional de trânsito (sNt) e às entidades públicas e privadas prestadoras 
de serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas de enfrenta-
mento da pandemia de covid-19 no estado do Pará.
considerando a necessidade de se evitar a aglomeração de pessoas nos 
órgãos e entidades do sistema Nacional de trânsito - sNt e nas entidades 
públicas e privadas prestadoras de serviços afetos ao trânsito.
resolve:
artigo 1º – retomar o atendimento nas unidades do detraN - sede, cire-
traN de ananindeua, Postos avançados, situados na região Metropolitana, 
a partir do dia 05 de abril de 2021.
§1º. as entidades públicas e privadas afetos ao trânsito, credenciadas no 
detraN/Pa, situados na região Metropolitana, deverão retomar suas ati-
vidades a partir do dia 30 de Março de 2021.
§2º. Nas demais ciretraNs, Postos avançados, entidades públicas e pri-
vadas afetos ao trânsito, credenciadas no detraN/Pa, situadas nas regi-
ões em que o bandeiramento estabelecido for azUl, verde, aMarela, 
laraNja ou verMelHa, deverão realizar o atendimento ao público, res-
peitando as medidas de distanciamento social controlado e a aplicação de 
protocolos geral e específicos.
§3º. a circunscrição regional de trânsito – ciretraN, Postos avança-
dos, entidades públicas e privadas afetos ao trânsito, credenciadas no de-
traN/Pa situadas em regiões que tiverem seu bandeiramento alterado 
para baNdeira Preta (lockdown), terão seu atendimento/funcionamento 
suspenso imediatamente nos termos de decreto estadual e da presente 
Portaria;
§4º. a circunscrição regional de trânsito – ciretraN, Postos avançados, 
entidades públicas e privadas afetos ao trânsito, credenciadas no detraN/
Pa sediadas no município em que a Prefeitura por decisão própria ou deci-
são judicial, adote lockdown como medida de enfrentamento à pandemia 
do coronavírus (covid-19), deverá suspender seu atendimento/funciona-
mento;
§5º. o trabalho remoto deverá ser priorizado para todos os servidores, nas 
unidades em que isto seja possível e sem que haja prejuízo ao interesse 
público;
§6º. os procedimentos para o desempenho das atividades laborais dos 
servidores integrantes do grupo de risco, serão estabelecidos através de 
Memorando circular.
artigo 2º - os prazos de processos e de procedimentos afetos aos ór-
gãos e entidades do sistema Nacional de trânsito e às entidades públicas 
e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, terão como 
fundamento o disposto na Portaria Nº215, de 26/03/2021, do conselho 
Nacional de trânsito – coNtraN.
§1º. ficam prorrogados por tempo indeterminado:
I - a data final para apresentação de defesa prévia e de indicação do con-
dutor infrator encerrada desde 15 de março de 2021, para as notificações 
de autuação (Na) já enviadas;
II - a data final para apresentação de recurso encerrada desde 15 de março 
de 2021, para as notificações de penalidade (NP) expedidas;
III - a data final para apresentação de recursos em processos de suspensão 
do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação encerrada 
desde 15 de março de 2021;
iv - o prazo para renovação das carteiras Nacionais de Habilitação (cNH) 
e das autorizações para conduzir ciclomotor (acc) vencidas desde 1º de 
março de 2020 e com vencimento a partir da data de publicação desta 
Portaria;
v - o prazo de validade das acc, Permissão Para dirigir (PPd) e cNH ven-
cidas desde 1º de março de 2020 e com vencimento a partir da data de 
publicação desta Portaria, para fins de fiscalização;
vi - o prazo para registro e licenciamento do veículo novo adquirido desde 
12 de fevereiro de 2020; e
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vii - o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efe-
tivação de transferência de propriedade de veículo adquirido desde 12 de 
fevereiro de 2020.
§2º.todas as informações contidas nos documentos de habilitação, inclusi-
ve os cursos especializados, permanecem válidas, nos termos do inciso v.
§3º.O prazo a que se refere o inciso V também se aplica aos certificados 
de cursos especializados, quando não houver essa informação nos docu-
mentos de habilitação.
§4º.Para fins de fiscalização, as medidas descritas na PORTARIA Nº215, 
de 26/03/2021, do conselho Nacional de trânsito – coNtraN, têm apli-
cação em âmbito nacional, devendo ser observadas por todos os órgãos 
integrantes do sNt.
artigo 3º - em caso de descumprimento desta determinação, será reali-
zado o bloqueio dos logins e senhas de acesso, com a devida apuração de 
responsabilidade.
artigo 4º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revo-
gando-se às disposições em contrário.
Marcelo liMa gUedes
diretor geral
(republicada por atualização, doe nº 34.518, de 15/03/2021)

Protocolo: 640655
PoRtARiA N° 857/2021/DG/DHcRv/cRv/DEtRAN, de 
29/03/2021.
o diretor-geral do departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNsideraNdo os procedimentos de adequação para atendimento ao 
usuário do detraN/Pa.
coNsideraNdo a publicação do decreto estadual nº800, de 31 de maio 
de 2020, e suas demais atualizações que dispõe sobre a retomada econô-
mica e social segura, no âmbito do estado do Pará, por meio da aplicação 
de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para 
reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades econô-
micas e sociais;
coNsideraNdo a publicação da Portaria Nº2230/2020/dg/detraN, 
de 01/09/2020, que dispõe sobre procedimentos para o atendimento nas 
unidades do detraN - sede, ciretraNs, Postos avançados, entidades 
públicas e privadas afetos ao trânsito, credenciadas no detraN/Pa;
coNsideraNdo a instabilidade identificada no sistema informatizado na 
base nacional, que impossibilitou o acesso de usuários para realizarem a 
impressão do documento de arrecadação estadual – dae, para o paga-
mento do licenciamento anual;
coNsideraNdo os procedimentos de agendamento de atendimento no 
call center 154 e Web chat.
resolve:
artigo 1º - Prorrogar até 09/04/2021, sem aplicação de multas por licen-
ciamento atrasado, o prazo de licenciamento anual – 2021, dos veículos 
automotores com finais de placas: 02, 12, 22, 32, em todas as categorias, 
cujo vencimento das placas estão estabelecidos no dia 26/03/2021.
artigo 2º - os agentes das autoridades de trânsito dos órgãos executivos 
componentes do sistema Nacional de trânsito, em face do permissivo legal 
especificado no art. 1º da Resolução CONTRAN nº110, de 24/02/2000, 
deverão abster-se da aplicação da infração tipificada no art. 230, V, do Có-
digo de trânsito brasileiro, decorrente da prorrogação estabelecida nesta 
Portaria.
artigo 3º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revo-
gando-se às disposições em contrário.
Marcelo liMa gUedes
diretor-geral

Protocolo: 640649

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto
NúMERo Do coNtRAto ADMiNistRAtivo: 027/2021.
Modalidade da licitaÇÃo: adesão à ata de registro de Preços 02/2020 
- ifPa
Partes: departamento de trânsito do estado do Pará – detraN/Pa, cNPj/
Mf n° 04.822.060/0001-40 e a empresa dadY ilHa solUÇÕes iNtegra-
das – eirel , inscrita no cNPj sob o nº 08.540.992/0001-51
Objeto: é a contratação de serviços de reprografia, com disponibilização de 
equipamentos, incluindo a prestação de serviço de suporte e manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos em geral, 
inclusive atendimento técnico telefônico
valor: o valor total da contratação é de r$ 1.533.360,00 (Um milhão, 
quinhentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta reais
dotaÇÃo orÇaMeNtária: função:06 – segurança Publica
subfunção:122–administração geral; 125 – Normatização e fiscalização, 
Programa: 1297 – Manutenção de gestão,1502 segurança Pública;Projeto/ 
atividade: 8338 – operacionalização de ações administrativas; 8274 – re-
gularização de veículos; elemento de despesa: 33.9039-83 – serviços de 
terceiros Pessoa jurídica; fonte de recursos: 0261 – recurso Próprios; 
0661 – recursos Próprios
vigêNcia: início: 29/03/2021 término: 28/03/2022
foro: belém
data de assiNatUra: 29/03/2021
ordeNador resPoNsável: Marcelo lima guedes
Marcelo liMa gUedes
diretor geral – detran/Pa

Protocolo: 640586

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE ADMiNistRAção 
PENitENciÁRiA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 0288/2021-cGP/sEAP  
Belém, 29 de março de 2021.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNsideraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da corregedoria-geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão;
resolve:
art. 1º - redistribUir o feito em tramitação na corregedoria-geral Peni-
tenciária e, para tanto, desigNar o servidor rodrigo costa PiNHeiro 
de soUsa, gerente, em substituição à servidora silvia saNtos de liMa, 
como autoridade sindicante nas sindicâncias administrativas investiga-
tivas nº 5236, 5254, 5265, 5304/2019-cgP/seaP, e 5338, 5354, 5378, 
5380, 5383, 5402, 5411, 5413, 5424, 5430, 5431, 5455, 5456, 5457, 
5500, 5524, 5530, 5539, 5552, 5556, 5570, 5579, 5590, 5600, 5609, 
5610, 5612, 5624, 5665, 5674, 5683, 5684, 5685, 5689, 5691, 5696, 
5697, 5704, 5716, 5719 e 5727/2020-cgP/seaP.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640523
PoRtARiA Nº 328/2021-GAB/sEAP/PA
belém/Pa, 29 de março de 2021.
regulamenta, no âmbito da secretaria de estado de administração Peni-
tenciária do Pará (seaP/Pa), a atuação e as competências do comando de 
operações Penitenciárias (coPe) e dá outras providências.
o secretário de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciária do 
Pará, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o inciso ii do artigo 
138 da constituição do estado do Pará, bem como pela lei nº 8.937, de 02 
de dezembro de 2019 e
coNsideraNdo que o comando de operações Penitenciárias (coPe), de 
atuação nesta secretaria, tem o propósito de atuar enquanto força auxiliar, 
reserva e recobrimento em intervenções penitenciárias, escoltas de médio 
e alto risco e comboios de alta complexidade;
coNsideraNdo que o coPe igualmente atua no serviço ordinário ostensi-
vo de ondas e recobrimento de segurança interna e externa nas unidades 
prisionais do estado do Pará, atuando enquanto reforço operacional da se-
cretaria, podendo ser acionado a qualquer tempo pelo gabinete da seaP;
coNsideraNdo, por derradeiro, a necessidade de regulamentar a atua-
ção e as tribuições do coPe no âmbito desta secretaria;
resolve:
art. 1º - regulamentar, no âmbito da secretaria de administração Peni-
tenciária, a atuação e as competências do comando de operações Peni-
tenciárias.
• 1º. O Comando de Operações Penitenciárias (COPE) se constitui 
enquanto unidade de intervenção, controle, aplicação e padronização de 
procedimentos operacionais e rotinas de segurança, podendo atuar em 
quaisquer das situações que possam causar instabilidade no sistema peni-
tenciário, seja no âmbito dos estabelecimentos prisionais da seaP ou fora 
deles.
• 2º. A atuação do COPE se dará de forma conjunta com os demais 
servidores do sistema penitenciário.
• 3º. O COPE é constituído de policiais militares à disposição da 
secretaria de administração Penitenciária, bem como de agentes peniten-
ciários especializados.
• 4º. O COPE é composto pelo Grupo de Intervenção Tática (GIT), 
grupo de operações de escolta (goe), grupo de Pronto emprego (gPe);
• 5º. É obrigatória a identificação por todo o efetivo do COPE 
quando estiver de serviço, com a utilização do brasão respectivo no braço 
direito do uniforme, abaixo da bandeira do Pará, além da placa de identifi-
cação com o mesmo nome na parte de trás do colete balístico.
art. 2º - ao comando de operações Penitenciárias (coPe) compete:
i - atuar em escoltas e em ações que fogem à normalidade e à rotina, 
objetivando o restabelecimento da ordem e da disciplina dos estabeleci-
mentos penais;
ii - atuar em situações onde haja fundada suspeita da existência de armas 
de fogo ou de outro meio atentatório e nocivo à segurança no interior do 
ambiente prisional, atuando de forma rápida para apreender e reprimir 
sua utilização;
iii - auxiliar na segurança, extração e contenção de presos durante a reali-
zação de revistas das unidades prisionais, quando devidamente autorizado 
pelo gabinete da seaP;
iv - exercer atividades correlatas à segurança prisional, procedendo a 
transição de protocolos operacionais anteriormente adotados para os pre-
ceitos estabelecidos no Manual de Procedimentos operacionais e rotinas 
de segurança da seaP;
v – propor à escola de administração Penitenciária a realização de treina-
mentos periódicos para os integrantes de seu quadro técnico;
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vi - realizar, sempre que solicitado e autorizado pelo gabinete da secreta-
ria, intervenções táticas prisionais com a finalidade de manter a disciplina 
no ambiente prisional;
vii - realizar busca e recaptura de foragidos e evadidos do sistema peni-
tenciário;
VIII - Planejar, organizar, fi scalizar e executar operações penitenciárias em 
todas as Unidades Penitenciárias do estado.
ix – Planejar, coordenar e operacionalizar as intervenções táticas em si-
tuações de revistas, motins, rebeliões, visando restabelecer a ordem e a 
disciplinas nas unidades prisionais.
x- atuar no pronto atendimento dos chamados de sos em caso de atenta-
dos a integridade física a servidores do sistema penitenciário.
art. 3º - o comando de operações Penitenciárias está hierarquicamente 
subordinado ao gabinete desta secretaria, devendo ser acionado a qual-
quer tempo pelo secretário de administração Penitenciária ou solicitada 
a sua atuação, de forma justifi cada, pelas demais diretorias ou unidades 
prisionais.
art. 4º - o coPe é estruturado da seguinte forma:
i- comandante
ii- subcomandante
iii- chefe da seção administrativa
iv- chefe da seção de Planejamento operacional
v- chefe da seção de instrução e estatística.
art. 5º - os casos omissos e excepcionais serão avaliados pelo secretário 
de administração Penitenciária.
art. 6º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 7º - revoga-se a Portaria 323/2021-gab/seaP/Pa, publicada no doe 
nº 34.534, dia 26 de março de 2021.
art. 8º - dê-se ciência a todas as Unidades Prisionais, diretorias, assesso-
rias e aos órgãos integrantes do sistema de segurança Pública.
dê-se ciêNcia, rigistre-se e cUMPra-se.
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 640476
PoRtARiA Nº 0287/2021-cGP/sEAP 
Belém, 29 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHeiro 
de soUsa, corregedor do interior – Presidente; aNdre ricardo Nasci-
MeNto teixeira, Procurador autárquico e fundacional – membro; e sai-
dY Merces dos saNtos dias, consultora jurídica do estado – membro; 
para dar continuidade à apuração dos autos das sindicâncias administrati-
vas disciplinares nº 5470 e 5471/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo 
de 60 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640521
PoRtARiA Nº 0289/2021-cGP/sEAP  
Belém, 29 de março de 2021.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNsideraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da corregedoria-geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão;
resolve:
art. 1º - redistribUir o feito em tramitação na corregedoria-geral Peni-
tenciária e, para tanto, desigNar o servidor rodrigo costa PiNHeiro 
de soUsa, gerente, em substituição à servidora silvia saNtos de liMa, 
como autoridade sindicante nas sindicâncias administrativas investiga-
tivas nº 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5771, 5780, 5784, 5785, 5786, 
5789, 5792 e 5797/2021-cgP/seaP.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640525
PoRtARiA Nº 0290/2021-cGP/sEAP 
Belém, 29 de março de 2021.
coNsideraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei estadual 
nº 5.810/1994 – regime jurídico único dos servidores Públicos do estado 
do Pará (rjU);
resolve:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar, 
objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional dos servido-
res Márcio roberto soares colares, Matrícula funcional nº 5954286, 

e raPHael de soUsa WaNgHoN, Matrícula funcional nº 5950145, lotados 
no ceNtro de recUPeraÇÃo agrÍcola silvio Hall de MoUra, acerca 
da suposta conduta funcional inadequada dos servidores, que relata que 
estavam no portão avançado impedindo a entrada de pessoas no complexo 
Penitenciário de santarém, bem como a saída de viaturas, sob o pretexto 
de organizarem uma diminuição de movimentação carcerária interna e ex-
terna em repúdio a reivindicações. os servidores infringiram, em tese, os 
arts. 177, vi, 178, xi c/c o 189 e 190, vi, do rjU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores brUNo costa 
PiNHeiro de soUsa, corregedor do interior – Presidente; saidY Merces 
dos saNtos dias, consultora jurídica do estado – membro; e adriaNa 
ferraz do Prado MaUÉs, assistente administrativo – membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito;
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 208, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rjU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de estágio Probatório para conhe-
cimento;
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640527
PoRtARiA Nº 0284/2021-cGP/sEAP 
Belém, 26 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUar-
do, corregedor Metropolitano – Presidente; saidY Mercês dos saNtos 
dias, consultora jurídica do estado – membro; e elizabetH MalcHer vi-
lHeNa, assistente administrativo – membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos da sindicância administrativa disciplinar nº 5627/2020-
cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640516
PoRtARiA Nº 0285/2021-cGP/sEAP 
Belém, 26 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUar-
do, corregedor Metropolitano – Presidente; saidY Mercês dos saNtos 
dias, consultora jurídica do estado – membro; e brUNo costa PiNHei-
ro de soUsa, assistente administrativo – membro; para dar continui-
dade à apuração dos autos da sindicância administrativa disciplinar nº 
5628/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640518
PoRtARiA Nº 0286/2021-cGP/sEAP 
Belém, 26 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
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coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHei-
ro de soUsa, corregedor do interior - Presidente; saidY Mercês dos 
saNtos dias, consultora jurídica do estado – membro; e adriaNa fer-
raz do Prado MaUÉs, assistente administrativo – membro; para dar 
continuidade à apuração dos autos das sindicâncias administrativas dis-
ciplinares nº 5767 e 5768/2021-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 
dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640519
PoRtARiA Nº 0281/2021-cGP/sEAP 
Belém, 24 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUar-
do, corregedor Metropolitano – Presidente; saidY Mercês dos saNtos 
dias, consultora jurídica do estado – membro; e adriaNa ferraz do 
Prado MaUÉs, assistente administrativo – membro; para dar continui-
dade à apuração dos autos da sindicância administrativa disciplinar nº 
5758/2021-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640511
PoRtARiA Nº 0282/2021-cGP/sEAP 
Belém, 26 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por comissão composta por 
brUNo costa PiNHeiro de soUsa, corregedor do interior – Presidente; 
vitor raMos edUardo, Procurador autárquico e fundacional do estado 
– membro; e adriaNa ferraz do Prado MaUÉs, assistente administra-
tivo – membro; para dar continuidade à apuração dos autos do Processo 
administrativo disciplinar nº 5698/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo 
de 120 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640513
PoRtARiA Nº 0283/2021-cGP/sEAP 
Belém, 26 de março de 2021.
coNsideraNdo o disposto no art. 208, caput, da lei estadual nº 5.810/94-
rjU, segundo o qual o prazo para conclusão do Processo administrativo 
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autoridade superior;
resolve:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0098/2021-cgP/seaP, de 22/01/2021, publicada no doe nº 34.470 
de 25/01/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5766/2021-cgP/seaP;
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640514

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA N° 331/2021 – ccoNt/DLcc/GAB/sEAP.
Belém/PA, 29 de março de 2021.
coNsideraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013
resolve:
art. 1º designar a servidora Hilda Mara vitoria dias - Matrícula fun-
cional nº 57203761 como fiscal titular e o servidor LUIZ FÁBIO OLIVEIRA 
BARROS - Matrícula Funcional nº 5798213 como fiscal suplente, do Con-
trato administrativo nº 038/2021/seaP, celebrado entre a empresa v s da 
s brito eireli e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNi-
teNciária – seaP, cujo objeto é a aquisição de insumos para confecção 
de 60.000 (sessenta mil) conjuntos de uniformes, visando a padronização 
do vestuário dos internos custodiados nas unidades que compõem a secre-
taria de administração Penitenciária do estado/Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 640494

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 329/2021 – ccoNt/DLcc/GAB/sEAP.
Belém/PA, 29 de março de 2021.
coNsideraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
resolve:
art. 1º designar o servidor lUiz fábio oliveira barros - Matrícula fun-
cional nº 5798213 como fiscal titular e a servidora HILDA MARA VITORIA 
DIAS - Matrícula Funcional nº 57203761 como fiscal suplente, do Contrato 
administrativo nº 036/2021/seaP, celebrado entre a empresa alterNati-
va coMercial têxtil ltda e a secretaria de estado de adMiNis-
traÇÃo PeNiteNciária – seaP, cujo objeto é a aquisição de insumos 
para confecção de 60.000 (sessenta mil) conjuntos de uniformes, visando 
a padronização do vestuário dos internos custodiados nas unidades que 
compõem a secretaria de administração Penitenciária do estado/Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 640482
PoRtARiA N° 330/2021 – ccoNt/DLcc/GAB/sEAP.
Belém/PA, 29 de março de 2021.
coNsideraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013
resolve:
art. 1º designar a servidora Hilda Mara vitoria dias - Matrícula fun-
cional nº 57203761 como fiscal titular e o servidor LUIZ FÁBIO OLIVEIRA 
BARROS - Matrícula Funcional nº 5798213 como fiscal suplente, do Con-
trato administrativo nº 037/2021/seaP, celebrado entre a empresa silve-
NiNa UNiforMes ltda e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciária – seaP, cujo objeto é a aquisição de insumos para confec-
ção de 60.000 (sessenta mil) conjuntos de uniformes, visando a padroni-
zação do vestuário dos internos custodiados nas unidades que compõem a 
secretaria de administração Penitenciária do estado/Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 640491

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

Processo nº 2020/36910
PREGão ELEtRôNico Nº 003/2021
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 depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais decide HoMologar os itens abaixo relacionados, referen-
tes ao Pregão eletrônico nº 003/2021, que tem como objeto: aquisição 
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de material permanente (equipamentos) e materiais de consumo para a 
implantação de 02 (duas) oficinas de artefatos de concreto, do 5º Ciclo do 
Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes 
– ProcaP, respectivamente nas unidades penais, colônia Penal agrícola 
de santa izabel (cPasi) em santa izabel do Pará-Pa, e centro de re-
cuperação agrícola Mariano antunes (craMa) em Marabá-Pa, conforme 
aprovação da proposta sicoNv nº 050214/2019, tendo sido declaradas 
vencedoras as seguintes empesas:
case coMercio e adMiNistracao de servicos eireli, cNPj 
04.673.210/0001-00, foi a vencedora dos itens 06 e 08, pelo critério de 
menor preço por item, no valor total de r$ 924,00 (Novecentos e vinte e 
quatro reais).
coMercial UsUal eireli, cNPj 14.050.075/0001-91, foi a vencedora 
do item 30, pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 
27.159,32 (vinte e sete mil cento e cinquenta e nove reais).
ccK coMercial ltda, cNPj 22.065.938/0001-22, foi a vencedora do item 
35, pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 6.156,40 
(seis mil centos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).
defeNser Militar aveNtUra e oUtdoor coMercio de eqUiPaMeN-
tos e artigos de segUraNÇa eireli, cNPj 36.596.714/0001-51, foi a 
vencedora do item 05, pelo critério de menor preço por item, no valor total 
de r$ 1.648,00 (Um mil seiscentos e quarenta e oito reais).
valor global do Pregão eletrônico 003/2021: r$ 35.887,72 (trinta e cinco 
mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos). belém-Pa, 
29 de março de 2021.
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 640344
Processo nº 2020/119608
PREGão ELEtRôNico Nº 00043/2020
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 depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais decide HoMologar os itens abaixo relacionados, referentes ao 
Pregão eletrônico nº 00043/2020 com o objeto: aqUisiÇÃo de Material 
PerMaNeNte e de eNferMageM, destinados à constituição de 07 (sete) 
espaços de saúde dos: centro de recuperação agrícola Mariano antunes - 
craMa, centro de recuperação regional de bragança - crrb, Presídio es-
tadual Metropolitano – PeM i, Hospital geral Penitenciário - HgP, centro de 
recuperação regional de breves – crrb, centro de recuperação regional 
de itaituba - crri, colônia Penal agrícola de santa izabel - cPasi., pelo 
critério de julgamento de melhor lance, em favor das seguintes empesas, 
conforme segue adiante:
empresas vencedoras:
1. digiservi tradiNg eireli - cNPj: 02.602.747/0001-45 - foi a 
vencedora do item 59, pelo critério de menor preço por item, no valor total 
de r$ 3.149,44.
2. f cardoso e cia ltda - cNPj: 04.949.905/0001-63 foi a ven-
cedora dos itens 06, 07, 13, 53 e 75, pelo critério de menor preço por item, 
no valor total de r$ 23.271,00.
3. belPara coMercial ltda - cNPj: 05.903.157/0001-40 foi a 
vencedora dos itens 22, 24, 33 e 50, pelo critério de menor preço por item, 
no valor total de r$ 4.709,20.
4. M. f. da s. fraNco eireli, cNPj 08.084.503/0001-02 foi a 
vencedora dos itens 18, 19, 27, 39 e 49, pelo critério de menor preço por 
item, no valor total de r$ 2.441,54.
5. silva e delgado ltda, cNPj 08.393.709/0001-06 foi a vence-
dora dos itens 23 e 35, pelo critério de menor preço por item, no valor total 
de r$ 3.941,84.
6. cicarelli iNstrUMeNtos cirUrgicos ltda, cNPj 
10.383.777/0001-36 foi a vencedora dos itens 25, 26, 28, 32 e 45, pelo 
critério de menor preço por item, no valor total de r$ 2.251,53.
7. cirUrgica ceroN iMPortadora e exPortadora de eqUiPa-
MeNtos HosPitalares e veteriNarios ltda, cNPj 18.258.209/0001-
15 foi a vencedora do item 72, pelo critério de menor preço por item, no 
valor total de r$ 1.180,97.
8. cirUrtecH coMÉrcio e MaNUteNÇÃo de Materiais cirúr-
gicos ltda cNPj 18.836.913/0001-08 foi a vencedora dos itens 29, 30, 
37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47 e 48, pelo critério de menor preço por item, 
no valor total de r$ 4.371,71.
9. UNiversal fabricacao e coMercio de Moveis ltda cNPj 
21.041.143/0001-11 foi a vencedora dos itens 01, 04, 08, 09, 10, 16, 17, 
20, 52, 55, 57, 58, 60, 65, pelo critério de menor preço por item, no valor 
total de r$ 37.218,00.
10. j r d braNdao eireli cNPj 23.511.454/0001-22 foi a vence-
dora dos itens 05, 67 e 68, pelo critério de menor preço por item, no valor 
total de r$ 3.535,00.
valor global do Pregão eletrônico: r$ 86.070,23 (oitenta e seis mil setenta 
reais e vinte e três centavos).
belém-Pa, 26 de março de 2021.
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 640346

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

tornar sem efeito a publicação de protocolo nº. 558074, publicada 
no d.o.e. Nº 34.270 de 02/07/2020 referente ao termo de inexigibilidade 
de licitação nº 005/2020 - seaP.

Protocolo: 640363

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE cuLtuRA

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 104 DE 29 DE MARço DE 2021
a secretária de estado de cUltUra, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 138, da constituição do estado do Pará, c/c o art. 
34, do regimento interno da secretaria de estado de cultura, aprovado 
pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNsideraNdo:
– o acordo de cooperação técnica nº 001/2020 - aeroporto brigadeiro Pro-
tássio de oliveira - celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da 
infraestrutura, e o estado do Pará;
– os termos do Processo nº 2021/317500, de 23.03.2021.
resolve:
i – desigNar os servidores brUNo cHagas da silva rodrigUes fer-
reira, matrícula nº 5945711/1, ocupante do cargo de secretário ad-
junto de estado de cultura e lUciaNa cristiNa brito, matrícula nº 
5930954/1, ocupante do cargo de Procuradora do estado, para comporem 
comissão Paritária de elaboração e acompanhamento do Plano e trabalho 
oriundo da Parceria supracitada;
ii – revogar a Portaria Nº 517, de 17.12.2020, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.439, de 18.12.2020;
iii – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de cultura, em 29 de março de 2021.
UrsUla vidal saNtiago de MeNdoNÇa
secretária de estado de cultura.

Protocolo: 640585

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 007/2021. sEcuLt
Processo adMiNistrativo Nº 2020/811206
objeto: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa es-
pecializada para o fornecimento de matérias de expediente para atender as 
necessidades da secretaria de estado e cultura secUlt/Pa, pelo período 
06 (seis) meses, originados pela ata de registro de Preços n.º 006/2020 – 
sePlad/dgl/srP, a qual é parte deste instrumento contratual, conforme 
quantitativos e especificações contratados e discriminados nos autos do 
processo de origem e cláusula terceira do presente contrato.

iteM esPecificaÇÃo UNd qUaNt. v.UNit. v. total
lote/grUPo i – cariMbos (MesorregiÃo de belÉM)

01
tinta para carimbo automático, à base d’água, com opção de tinta 

nas cores preta, azul e vermelha, frasco com 40 ml. Marca/fabrican-
te: japan stanp/ japan stanp.

frasco 20 r$ 3,00 r$ 60,00

02

carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 60 
x 40 mm, tipo automático, formato retangular, características adicio-
nais retrátil com mola e borracha a base de polímero, confeccionada 
de acordo com a especificação do órgão, acompanha fita dupla face 

para aderência no aparelho.
Marca/modelo/fabricante: Premium/ Premium 60/ Premium. 

Und 40 r$ 22,00 r$ 880,00

03

carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 38 
x 14 mm, tipo automático, formato retangular, características adicio-
nais retrátil com mola e borracha a base de polímero, confeccionada 
de acordo com a especificação do órgão, acompanha fita dupla face 
para aderência no aparelho. Marca/modelo/ fabricante: Premium/

Premium 20/ Premium.

Und 40 r$ 11,00 r$ 440,00

04

carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 58 
x 22 mm, tipo automático, formato retangular, características adicio-
nais retrátil com mola e borracha a base de polímero, confeccionada 
de acordo com a especificação do órgão, acompanha fita dupla face 
para aderência no aparelho. Marca/modelo/ fabricante: Premium/

Premium 15/ Premium. 

Und 40 r$ 19,08 r$ 763,20

05

carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 47 
x 18 mm, tipo automático, formato retangular, características adicio-
nais retrátil com mola e borracha a base de polímero, confeccionada 
de acordo com a especificação do órgão, acompanha fita dupla face 
para aderência no aparelho. Marca/modelo/ fabricante: Premium/

Premium 30/ Premium.

Und 40 r$ 14,00 r$ 560,00

06 almofada P/ carimbo nº 3, c/ tinta azul Marca/fabricante: japan 
stanp/ japan stanp. Und 30 r$ 2,19 r$ 65,70

lote/grUPo iii – cliP’s/ alfiNete/ estilete/ tesoUra/ rÉgUa (MesorregiÃo de belÉM) 

32 Alfinete (colorido) para mapa nº 5, caixa com 50 unidades. Marca/
fabricante: brw/ brw. caixa 30 r$ 1,71 r$ 51,30

lote/grUPo v – fita adesiva/ cola (MesorregiÃo de belÉM) 

70 fita adesiva transparente, rolo tam. 19 mm x 30 m. Marca/fabri-
cante: brw/brw. rolo 100 r$ 0,79 r$ 79,00

77 fita adesiva, empacotadora, transparente, 50mm x 50m Marca/
fabricante: adelbras/ adelbras. rolo 100 r$ 2,20 r$ 220,00
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78 fita adesiva dupla face papel 12mm x 30m Marca/fabricante: 
adelbras/ adelbras. rolo 50 r$ 2,51 r$ 125,50

lote/grUPo vii – iteNs diversos (MesorregiÃo de belÉM) 

96
grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 
26/6 mm, capacidade máxima 25 folhas. Marca/fabricante: vmp/ 

vmp.
Und 100 r$ 6,01 r$ 601,00

98 grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und. Marca/
fabricante: brw/ brw. caixa 400 r$ 0,75 r$ 300,00

99 grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 5.000 und, Marca/
fabricante: brw/ brw. caixa 400 r$ 2,69 r$ 1076,00

100 Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade 
máxima 35 folhas. Marca/fabricante: brw/ brw. Und 100 r$ 18,90 r$ 1890,00

103 Porta caneta/ lápis/ clip’s, em acrílico. Marca/fabricante: radex/ 
radex. Und 50 r$ 4,16 r$ 208,00

108 cinta elástica, P/ Processo, 40mmx50cm Marca/fabricante: olimpus/ 
olimpus. Und 200 r$ 1,00 r$ 200,00

110 Prancheta em acrílico, ofício Marca/fabricante: edupel/ edupel. Und 50 r$ 6,60 r$ 330,00
total r$ 7.849,70

valor global: r$ 7.849,70 (sete mil oitocentos e quarenta e nove reais 
e setenta centavos).
data de assiNatUra: 29/03/2021
vigêNcia do coNtrato: 29/03/2021 a 29/09/2021
origeM: ata de registro de Preços n.º 006/2020 da secretaria de plane-
jamento e administração – sePlad, oriunda da licitação pública realizada 
na modalidade de Pegão eletrônico de n.º 001/2020, com fundamento na 
lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, da lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da lei estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto 
estadual nº 1.887 de 07 de novembro de 2017 e suas alterações contidas 
no decreto estadual 562/20 e do decreto nº 534, de 04 de fevereiro de 
2020 e suas respectivas alterações.
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – Material de coNsU-
Mo Ptres: 158338 Pi: 412cto8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
graMática: 13.122.1297-8338.
servidor resPoNsável: anna augusta Marinho e silva, matrícula n.º 
31739/1
coNtratado: MM coMÉrcio atacadista de artigos de PaPelaria e 
serviÇos ltda - cNPj n.º 31.920.842/0001-95
eNdereÇo: rodovia br 316, rua do fio, nº 22 – altos, bairro de guana-
bara, ceP: 67.010-550, ananindeua, Pará
ordeNador: bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 640313

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

tornar sem efeito a publicação do coNtRAto 002/2021. se-
cUlt, publicada no doe nº 34.471 de 26/01/2021 sob o nº de Protocolo 
621495, pelas razões constantes nos autos do Processo administrativo nº. 
2020/811206.

Protocolo: 640297

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

edital de MUltiliNgUageNs - lista fiNal de selecioNados
artes visUais

regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Kamara Ko Fotografias Ltda belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 
3.3;10.6 do edital

2 Neuaci da silva Paiva belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
artes visUais

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 deborah evelyn bezerra da silva santarém 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 renata conceição silveira sousa bragança 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 samantha santos Monteiro da silva capanema 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

4 joão Pedro sousa cavalcante tucuruí 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

5 thiago guimarães azevedo curuçá 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

6 Wellington batista da silva juruti 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     

artesaNato
regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará

N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 corina do socorro santos Magno belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 
3.3;10.6 do edital

2 orlando vidal Nascimento serra belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
artesaNato

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Maria lígia guimarães santana santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 Marleyssa silva de Paula curuçá 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 selma sena coutinho Muaná 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

4 edu da silva costa santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

5 adlely luis de sousa Pantoja soure 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 10.6 
letra “d” do edital

6 boi bumbá Malhadinho são sebastião da 
boa vista 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 10.6 

letra “d” do edital
     

aUdiovisUal
regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará

N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Pryscilla Nunes afonso belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 
3.3;10.6 do edital

2 camila bastos Machado belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 
3.3;10.6 do edital

3 anthony richard zarpellão belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

4 rec filmes ltda belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
aUdiovisUal

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 beatriz figueiredo Maia soure 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 ana clarice braga de sena Matos Monte alegre 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 gabriela braga Murrieta Monte alegre 60 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

4 jéssica do socorro leite corrêa bragança 60 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

5 jaqueline oliveira cardoso abaetetuba 60 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

6 joão Pedro augusto de Paula e albu-
querque (Mei) santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 

edital

7 joão Pedro dos santos guedes vigia 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

8 francisco de assis da silva cruz soure 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

9 álvaro da cunha almeida altamira 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
circo

regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Priscilla de araújo Mendes ananindeua 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

     
circo

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 ana alice cardoso souza santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 benegilma Marques sagica vigia 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 Kevin eliel gonzalez silva santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

4 livaney oliveira braga castanhal 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital
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cUltUra aliMeNtar
regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará

N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 thalia oliveira da silva benevides 58 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

     
cUltUra aliMeNtar

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 dulcicleia oliveira de castro santarém 57 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 ironildes gama da silva santarém 57 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 cooperativa agropecuaria dos Produto-
res rurais de Meruu - cooaprime igarapé-Miri 58 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 

edital

4 valdomiro dos santos santos igarapé-Miri 57 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
cUltUral digital

regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 camila de andrade simões (Mei) belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

     
cUltUral digital

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Mayza teixeira santos castanhal 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 amanda caroline ferreira rabelo Marapanim 60 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 breddy campos silva Parauapebas 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
cUltUra UrbaNa e PerifÉrica

regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 ana Mônica torres de oliveira (Mei) belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

     
cUltUra UrbaNa e PerifÉrica

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Maria Pereira da silva breu branco 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3; 
10.6 do edital

2 Watison gonçalves dos santos breu branco 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
cUltUras afro-brasileiras

regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 sarah arcangela soares dos remédios belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 rogério bentes Marçal belém 61 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
cUltUras afro-brasileiras

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 janete dos santos oliveira castanhal 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 jaqueline alcântara da conceição salvaterra 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 luiz carlos leal dos santos (Mei) dom eliseu 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

4 associação dos remanescentes de qui-
lombo de igarapé Preto e baixinha baião 60 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 

edital
     

cUltUras iNdÍgeNas
deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)

N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 suzan Michele Nogueira dos anjos santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

     

cUltUras PoPUlares 
regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará

N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 eliete farias dos santos belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 roberta Pinheiro Mendes (Mei) belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 ariel bahia da silva belém 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
cUltUras PoPUlares

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 rachel gláucia de góes Moraes castanhal 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 gisele gonçalves Nogueira curralinho 60 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3; 
10.6 do edital

3 Márcia adriana lima corrêa santarém 60 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3; 
10.6 do edital

4 Marcia luciana santos de castro Parauapebas 59 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

5 raiar do sertão santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

6 thiago rodrigo da silva bragança Parauapebas 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

7 lucival Marques zeferino são caetano de 
odivelas 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 10.6 

do edital
     

daNÇa
regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará

N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 gabrielly albuquerque Pereira santa 
brígida belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 

3.3;10.6 do edital

2 thais rieiro da silva ananindeua 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 
3.3;10.6 do edital

3 renan corrêa Mendes belém 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 10.6 
do edital

     
daNÇa

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 letícia costa de carvalho breves 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 jessica tatiaia de sousa vilhena (Mei) tucuruí 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 Nilton gabriel lopes dos santos castanhal 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

4 sirlene souza silva Novo repartimento 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

5 gustavo da silva ferreira goianésia do Pará 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

6 Pedro felipe cirqueira Marabá 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

7 Wilson Kaiki brasil farias castanhal 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
livro e leitUra

regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 joseana Nunes de souza (Mei) ananindeua 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 caio cezar soares costa (Mei) belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 10.6 
do edital

     
livro e leitUra

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 ester Paixão corrêa castanhal 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 Maria das graças Pereira Machado são joão do 
araguaia 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 

do edital

3 lucideyse de sousa abreu (Mei) capanema 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

4 joão bosco Maia da silva santa izabel do Pará 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital
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5 Manoel de souza ramos bragança 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
Moda e desigN

regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Mapinguari comunição visual s/s ltda belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 
3.3;10.6 do edital

     
Moda e desigN

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 risonalva garcia corrêa santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 bruna santos sampaio soure 58 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 evandro bôa Morte santarém 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
MUseUs e MeMoriais de base coMUNitária

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Milena raquel batista farias santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

     
Música

regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Maria luiza vasconcelos borges borges belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 gabriela gomes Mira belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 sonia ferro e silva robatto belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

4 Mariana vieira da costa Monteiro (Mei) belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

5 angela rika Miyahara fujiyoshi belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

6 raphael Macedo Pereira (Mei) ananindeua 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

7 luan erick lima sanches belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

8 arthur espindola oriente vasconcelos belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

9 dyogo de Paiva Maia belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
Música

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 sara giovana da conceição lopes (Mei) Nova esperança 
do Piriá 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 

do edital

2 Magdalena lara santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 jucicleia silva baião 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

4 Karen Mayla rodrigues silva Marabá 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

5 liz vieira santos correia Paragominas 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

6 leticia barriga guerra santarém 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

7 judite Nascimento ferreira viseu 61 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

8 tirsa lais de oliveira gonçalves Moraes Paragominas 61 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

9 Marcia lorenna costa ribeiro são caetano de 
odivelas 59 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 

do edital

10 Mikaela Horrara bispo de sousa tucuruí 57 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

11 juliana andrade ribeiro tucuruí 57 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

12 Welington de oliveira bezerra breu branco 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

13 josué Moraes Pantoja goianésia do Pará 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

14 rogério gomes dos santos Marabá 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

15 ivonaldo chagas de oliveira (Mei) Nova esperança 
do Piriá 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 

edital

16 renan Patrick araújo Pereira santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

17 risonaldo Pereira rego santarém 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

18 ruither costa aragao junior tucuruí 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

19 leandro Machado ferreira altamira 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

20 Helder guilherme Pereira da gama santarém 61 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

21 roberto largman borovik (Mei) santarém 61 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
PatriMÔNio cUltUral iMaterial 

regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 samara ranieri da silva belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 Wanderson luiz lobato Nunes belém 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
PatriMÔNio cUltUral iMaterial 

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 carla gabrielly Monteiro de oliveira Parauapebas 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 erika de souza Morhy salinópolis 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 vianei afonso costa Pinheiro santarém 63 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

4 anselmo amaral da costa Marapanim 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
     

 PatriMÔNio cUltUral Material
deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)

N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Marinalda da costa Pinheiro bragança 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

     
PoNtos e PoNtÕes de cUltUra

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 Maria lucilene castro leão cametá 57 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

     
teatro

regiÃo de iNtegraÇÃo (r.i.) gUajará
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 olinda Margaret charone belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 
3.3;10.6 do edital

2 Nilton de oliveira brito belém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

     
teatro

deMais regiÕes de iNtegraÇÃo (r.i.)
N° NoMe MUNicÍPio Nota seleÇÃo

1 adriana simões da costa santarém 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

2 ivonne Maritza buenaventura ramírez castanhal 62 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

3 Marília frade Martins bragança 61 selecionado conforme itens 3.5; 3.4; 3.3 
do edital

4
associação dos Moradores, amigo 

e Produtores da zona do Porto 
Pernanbuco

inhangapi 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

5 jonilson lino rodrigues bujaru 64 selecionado conforme itens 3.5; 3.4 do 
edital

Protocolo: 640619
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.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº 003/2021
a secretaria de estado de cultura, neste ato, representada pela 
excelentíssima senhora secretária de estado de cultura, UrsUla vidal 
saNtiago de MeNdoNÇa, no uso de suas atribuições legais, resolve 
autorizar a contratação, mediante disPeNsa de licitaÇÃo, com 
fundamento no art. 24, viii, da lei federal Nº 8.666/93e alterações 
posteriores, no valor de r$ 18.000,00 (dezoito mil reais)da eMPresa 
brasileira de correios e telegrafos–ect,cNPj n° 34.028.316/0018-
51, para contratação de empresa especializada em atividades postais e 
venda de produtos, conforme processo administrativo 2021/94136.
belém (Pa), 29 de março de 2021.
UrsUla vidal saNtiago de MeNdoNÇa
secretária de estado de cultura

Protocolo: 640691
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 005/2021/sEcuLt
Processo adMiNistrativo Nº 2021/94136
objeto: o contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada 
em atividades postais e venda de produtos.
valor global: r$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
data de assiNatUra: 29.03.2021.
vigêNcia do coNtrato: 15.01.2021 a 14.07.2021.
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo n. 003/2021.
orÇaMeNto: 
Projeto atividade: 8338
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339039 - oUtros serviÇos de terceiros – 
PessoajUrÍdica
Ptres: 158338
Pi: 412cto8338c
aÇÃo: 231192
fUNcioNal PrograMática: 13.122.1297-8338
servidor resPoNsável: fernando vilhena junior, matrícula 
5933317/2/2. 
coNtratado: eMPresa brasileira de correios e telÉgrafos – ect.
cNPj: 34.028.316/0018-51.
eNdereÇo: setor sbN quadra 1 bloco a, ceP 66.055-360.
ordeNadora: UrsUla vidal saNtiago de MeNdoNÇa.

Protocolo: 640692

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 176 DE 24 DE MARço DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Processo 
2021/310230,
resolve desigNar, para a função de fiscal do contrato nº 169/2021, 
que tem como objeto a Prestação de serviços artísticos do edital Nº 
011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as atividades culturais 
da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, em formato 
digital, que tem como fiscal titular a servidora Marcela corrêa fraN-
co, matrícula nº: 5934241/1, cargo: assessor especial 1 setor/local de 
trabalho: daf e como fiscal substituto a servidora saNdra Maria Nas-
ciMeNto de aNdrade , matrícula nº: 5935624/2 cargo: assessor, 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: 639484
PoRtARiA Nº 177 DE 24 DE MARço DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-

dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Processo 
2021/310229,
resolve desigNar, para a função de fiscal do contrato nº 170/2021, 
que tem como objeto a Prestação de serviços artísticos do edital Nº 
011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as atividades culturais 
da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, em formato 
digital, que tem como fiscal titular a servidora saNdra Maria Nasci-
MeNto de aNdrade , matrícula nº: 5935624/2 cargo: assessor, setor/
local de trabalho: dic e como fiscal substituto a servidora Marcela cor-
rêa fraNco, matrícula nº: 5934241/1, cargo: assessor especial 1 setor/
local de trabalho: daf
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 639485

.

.

coNtRAto
.

contrato: 169/2021
Processo: 2021/310230
ref: edital nº 011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as ativida-
des culturais da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, 
em formato digital
objeto: Prestação de serviços artísticos
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 13.392.1503.8841; Plano 
interno: 21deMP00005; fonte de recurso: 0301; Natureza de despesa: 
339039; ação: 231274
vigência: até 02 (dois) meses contados a partir da data de sua assinatura
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.
artista contratado: suanny batidão e banda anjos do melody
valor total: r$ 16.000,00
data de assinatura: 24/03/2021
responsável pela assinatura do contrato:ana claúdia Pinheiro gonsaga– 
diretora de interação cultural, em exercicio
ordenador: guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 639474
contrato: 170/2021
Processo: 2021/310229
ref: edital nº 011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as ativida-
des culturais da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, 
em formato digital
objeto: Prestação de serviços artísticos
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 13.392.1503.8841; Plano 
interno: 21deMP00005; fonte de recurso: 0301; Natureza de despesa: 
339039; ação: 231274
vigência: até 02 (dois) meses contados a partir da data de sua assinatura
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.
artista contratado: suanny batidão e banda anjos do melody
valor total: r$ 16.000,00
data de assinatura: 24/03/2021
responsável pela assinatura do contrato:ana claúdia Pinheiro gonsaga– 
diretora de interação cultural, em exercicio
ordenador: guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 639477

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 168 – cGP/fcP DE 24 DE MARço DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas e coNsideraNdo, o disposto nos art. 74, § 2º da 
lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
resolve:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) aN-
NIE CRISTINA SENA DE CARVALHO, identificação funcional nº 5946500/2, 
ocupante do cargo de gereNte, no período de 25/03/2021 a 23/04/2021, 
referente ao período aquisitivo de 01/05/2019 a 30/04/2020.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 640505
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*Republicação de Portaria
PoRtARiA Nº 104/2021-DLi DE 05 DE MARço DE 2021
a Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicados 
no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe nº 33.111 de 19 de 
abril de 2016, e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicado 
no doe nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a necessidade de uma avaliação técnica sobre conteúdos de 
livros que abordem assuntos sobre cultura de paz e sub temas diversifi-
cados:
resolve:
art. 1º coNstitUir comissão de avaliação para apresentar relatÓrio 
tÉcNico sobre a referida temática.
art. 2º. a comissão terá os seguintes membros:
01-denise guiomar franco leal dos santos (5608600)
02-suzana tota da silva (57234355)
03-rosemary ferreira de andrade sousa (54194668-2).
art 3º. a comissão terá os seguintes suplentes respectivamente:
01 - Marinilde chaves barbosa (57193519)
02 - Maria do socorro baia dos santos ( 32131)
03 - simone do socorro rabelo silva ( 57234170)
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Pará

Protocolo: 640423
termo Aditivo: 6º
contrato: 005/2016
Processo: 2016/44245
objeto:  Prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, 
fundamentada no art. 57 § 4º da lei federal 8.666/93, com vigência 
iniciando-se em 01/04/2021 e encerrando em 01/10/2021 e em 
conformidade ao decreto estadual nº 955/2020 
valor Mensal: r$ 2.066,25
valor global: r$ 12.397,50
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.122.1297.8338.0000; Pi: 
412.000.8338c; Natureza de despesa: 339039; fonte de recurso: 0101; 
ação: 231020
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPj: 14.662.886/0001-43, situada à avenida gentil bittencourt, nº 
650, bairro: Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
contratada: ceNtro de iNtegraÇÃo eMPresa – escola – ciee, inscrita 
no cNPj/Mf sob nº. 61.600.839/0001-55
data de assinatura: 29/03/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 640689

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

PoRtARiA
.

REsuMo DA PoRtARiA N° 028/2021-fcG de 25.03.2021
fundamento legal: art. 72, iii da lei 5.810 de 24.01.94 (rjU)
Nome: david PiNHeiro qUeiroz if: 5951595/1
cargo: auxiliar operacional
Período: 14 a 21/03/2021 – 08 dias
autorização: Processo nº 2021/315151
ordenador: Maria da glória boulhosa caputo - superintendente da fcg

Protocolo: 640366

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

REsuMo DA PoRtARiA N° 029/2021 - fcG de 25.03.2021
Nome: ilza Melo da silva Parente - if: 54190729/4
cargo: técnico de administração e finanças – Pedagogia
Período: 28.01.2021 a 03.02.2021 - laudo nº. 70911
Nome: luiz carlos rodrigues Pinheiro - if: 54185978/5
cargo: coordenador
Período: 01.01.2021 a 13.01.2021 - laudo nº. 70912
Nome: daniela ribeiro Moreira demétrio dos santos - if: 5902568/1
cargo: Procuradora fundacional
Período: 13.01.2021 a 30.01.2021 - laudo nº. 70913
autorizo: Processo nº 2021/162319
ordenador: Maria da glória boulhosa caputo - superintendente da fcg

Protocolo: 640358

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE coMuNicAção

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 005/2021
Processo Nº 2021/19599
objeto: contratação de serviço de seguro de vida e acidentes Pessoais em 
grupo (svaP), incluindo acidentes de trabalho para todos os servidores, 
empregados públicos, aprendizes da FUNTELPA, conforme especificações 
constantes do anexo i do edital.
responsável pelo certame: benedito ivo santos silva
local de abertura: Portal comprasnet (Uasg:925807)
data da abertura: 12/04/2021
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.122.1297.8338
elemento de despesa: 339039
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 41200008338c
ação Nº 261.567
retirada do edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
belém, 30 de março de 2021.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 640002

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE EDucAção

.

.

.

APostiLAMENto
.

tERMo DE APostiLAMENto
contrato: 318/2017 – contratação de empresa para prestação de ser-
viços de construção, reforma e ampliação de unidades escolares. recurso 
oriundo do contrato de empréstimo nº 2933/oc-br-bid/sedUc.
Justificativa: Reajuste anual do contrato
Percentual do reajuste: 12,16%
Período de execução: agosto/2017 a julho/2020
dotação orçamentária: 16.101.12.122.1509 - 7674
data de assinatura: 29/03/2021
contratada: Urbana engenharia ltda
ordenador: elieth de fátima da silva braga - secretária de estado de edu-
cação do Pará.

Protocolo: 640571

.

.

PoRtARiA
.

REGuLARizAção fuNcioNAL
Portaria nº.: 001265/2021 DE 26/03/2021  
Processo nº 756032/2020
dispensar a pedido, a partir de 08/12/2020 a servidora Maria sueleide 
fortes Marinho, matricula 6304290/2, Professor, classe i, da função de 
SECRETARIA (GED – 1), para fins de regularização funcional na EEEM 
Macario daNtas (sede), município de são geraldo do araguaia.
Portaria nº.: 001270/2021 DE 26/03/2021  
Processo nº 609588/2020
designar para responder no período de 15/06/2020 a 29/07/2020, a 
servidora elineusa de sousa sadalla Neri, matricula 589913/1, especialista 
em educação, classe ii, na função de diretor (ged – 5), durante o 
impedimento da titular para fins de regularização funcional, na 6ª URE 
MoNte alegre, município de Monte alegre.

http://www.portalcultura.com.br/node/48209
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Portaria nº.: 001271/2021 DE 26/03/2021  
Processo nº 756032/2020
designar, para responder no período de 15/06/2020 a 15/06/2020 a 
servidora fernanda christina da silva Monteiro, matricula  57217205/1, 
especialista em educação, classe ii, na função de diretor (ged – 3.1), 
durante o impedimento da titular para fins de regularização funcional na 
eeefM Maria aNtoNieta serra freire, distrito de icoaraci, município 
de belém.
Portaria nº.: 001272/2021 DE 26/03/2021  
Processo nº 1001495/2020
designar para responder no período de 02/12/2020 a 31/12/2020 o 
servidor Welson roberto araujo liborio, matricula 57212166/1, auxiliar 
operacional, para responder na função de cHefe de grUPo i (fg-4), 
durante o impedimento da titular para fins de regularização funcional na 
ccMP, município de belém.
REvoGAR cEDENciA - MuNiciPALizAção
Portaria nº.: 001247/2021 DE 25/03/2021
revogar, a contar de 01/04/2021, a cessão à PrefeitUra MUNici-
Pal de Nova tiMboteUa, da servidora, Katya cecilia de Melo, matri-
cula 5775027/2, Professor - ad-4, concedida através da Portaria nº 
1881/2017 de 09/03/2017, sem ônus para o órgão de origem.
ERRAtA DA Portaria nº 0054/2021 de 25/03/2021
Nome:  Patricia de liMa ferreira, matrícula 55588559/6
onde se lê: Portaria nº 0054/20201  Leia-se: Portaria nº 0054/2021
onde se lê: a contar de 23/03/2021  Leia-se: a contar de 23/02/2021
Publicada no Diário Oficial nº34.532 de 25/03/2021
LicENçA MAtERNiDADE
Portaria nº 1283/21 de 26/03/2021 
Período: 02/02/21 a 31/07/21
Nome: adriaNa Pereira aNdrade
Matrícula nº 5953995/1   cargo: Prof. Nivel sup. lP
lotação: esc. iNd. est. de eNs. fUNd. e Med. aKrotiKateje
Município: Marabá
Portaria nº 1284/21 DE 26/03/21 
Período: 09/12/20 a 06/06/21
Nome: Patricia de soUza baia araUjo
Matrícula nº 57212181/1      cargo: aux. operacional
lotação: e.e. alexandre zacarias de assunção 
Município: belém
Portaria nº 1285/21 DE 26/03/21 
Período: 05/03/21 a 31/08/21
Nome: sara Pereira PaNtoja
Matrícula nº 73504025/1      cargo: assit. adm.
lotação: Ure 2 - cametá
Município: cameta
Portaria nº 1286/21 DE 26/03/21 
Período: 29/01/21 a 27/07/21
Nome: tHais Maria de soUza coNteNte beNzecrY
Matrícula nº 54182379/3      cargo: Prof. bacharelado
lotação: e.e. inst. de edu. estadual do Pará 
Município: belém
Portaria nº 1293/21 DE 26/03/21 
Período: 05/03/21 a 31/08/21
Nome: joseleNa MaMede da costa saNtos PaslaNdiN
Matrícula nº 57189648/1      cargo: Prof. classe i
lotação: e.e.e.e.M. Maria benta oliveira de sousa 
Município: redenção
Portaria nº 1279/21 DE 26/03/21  
Período: 15/12/20 a 12/06/21
Nome: Nagila dias dos saNtos carNeiro
Matrícula nº 57226808/1      cargo: Prof. classe ii
lotação: e.e. brasil Novo sede 
Município: brasil Novo
LicENçA PAtERNiDADE
Portaria nº 1287/21 de 26/03//2021 
Período: 10/01/21 a 19/01/21
Nome: adsoN de azevedo MesqUita
Matrícula nº 54190613-1      cargo: Prof. classe ii
lotação: ce deputado Nicias ribeiro
Município: Portel
Portaria nº 1288/21 DE 26/03/21  
Período: 22/02/21 a 03/03/21
Nome: edivaM da silva oliveira
Matrícula nº 57211310/1      cargo: servente
lotação: e.e. joão batista de Moura carvalho 
Município: igarapé-açu 
Portaria nº 1289/21 DE 26/03/21 
Período: 05/03/21 a 14/03/21
Nome: jacKsoN vascoNcelos e silva
Matrícula nº 57216991/1      cargo: assit. adm.
lotação: e.e.e.f. diocesana são francisco 
Município: santarem
Portaria nº 1290/21 DE 26/03/21 
Período: 07/02/21 a 16/02/21
Nome: eder do esPirito saNto cUNHa
Matrícula nº 5948005/1     cargo: Prof. classe i
lotação: e.e. Prof. ester Nunes bibas  Município: vigia
Portaria nº 1291/21 DE 26/03/21 
Período: 08/02/21 a 17/02/21
Nome: rUbeNs raMos dias
Matrícula nº 6306915/1     cargo: servente
lotação: e.e. Macario felipe antonio 
Município: igarapé-açu

Portaria nº 1292/21 DE 26/03/21 
Período: 16/12/20 a 25/12/20
Nome: caMilo da costa soares
Matrícula nº 6403341/1     cargo: Prof. classe i
lotação: e.e.e.e.M. Maria benta oliveira de sousa 
Município: redenção
LicENçA EsPEciAL
Portaria no 1273/2021 de 26/03/2021
Nome: samia Maria Paes brayd
Matrícula no 5367174/2 cargo: esp. edu. classe ii
lotação: ee Prof. joaquim viana
Município: ananindeua
triênio: 25/08/06 a 24/08/2009 Período: 01/04/21 a 30/05/21
Portaria nº 1274/2021 de 26/03//2021
Nome: samarina de jesus Minas Marinho
Matrícula nº 54193784/2     cargo: consultor jurídico do estado
lotação: assessoria jurídica                                      Município: belém
triênio: 12/09/2006 a 11/09/2009     Período: 15/03/2021 a 13/04/2021 
Portaria nº 1275/2021 de 26/03//2021
Nome: carmem cleide santos da silva
Matrícula nº 5383145/2      cargo:  Professor classe ii
lotação: ee Nossa senhora de Nazaré                Município: barcarena
triênio: 30/04/2009 a 29/04/2012     Período: 01/04/2021 a 30/05/2021
Portaria nº 1276/2021 de 26/03//2021
Nome: fernanda valéria Pinheiro Miranda
Matrícula nº 57210114/1      cargo: especialista em educação classe i
lotação: eeeM izidorio francisco de souza       Município: Maracanã
triênio: 26/11/2008 a 25/11/2011     Período: 21/01/2021 a 21/03/2021
triênio: 26/11/2011 a 25/11/2014     Período: 22/03/2021 a 20/05/2021
Portaria nº 1277/2021 de 26/03//2021
Nome: adamor dos santos Pantoja
Matrícula nº 6012477/2      cargo: Professor classe ii
lotação: eef santo afonso                                       Município: belém
triênio: 11/08/1988 a 10/08/1991     Período: 03/03/2021 a 01/05/2021
triênio: 11/08/1991 a 10/08/1994     Período: 02/05/2021 a 30/06/2021
Portaria nº 1278/2021 de 26/03//2021
Nome: tatiana do socorro coutinho reis
Matrícula nº 57214422/2   cargo: Professor classe ii
lotação: eeef casa da amizade                         Município: bragança
triênio: 06/02/2012 a 05/02/2015    Período: 22/02/2021 a 22/04/2021
triênio: 06/02/2015 a 05/02/2018    Período: 23/04/2021 a 21/06/2021
Portaria nº 1280/2021 de 26/03//2021
Nome: Maria do socorro souza ampuero
Matrícula nº 7004133/3  cargo: especialista em educação classe ii
lotação: conselho estadual de educação               Município: belém
triênio: 31/07/2003 a 30/07/2006  Período: 01/02/2021 a 01/04/2021
triênio: 31/07/2006 a 30/07/2009  Período: 02/04/2021 a 31/05/2021

Protocolo: 640696

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
AssistêNciA sociAL,
tRABALHo, EMPREGo E RENDA

.

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº. 209 DE 26 DE MARço DE 2021.
coNceder; 08 (oito) dias de liceNÇa Nojo ao (a) servidor (a) rodri-
go abraNtes saNtaNa, Matrícula n° 57217284-3, ocupante do cargo 
de MoNitor, lotado na Uase aNaNiNdeUa, no período 03.03.2021 à 
10/03/2021.
PoRtARiA Nº. 210 DE 26 DE MARço DE 2021.
coNceder; 08 (oito) dias de liceNÇa Nojo ao (a) servidor (a) aNdrea 
silva MacHado, Matrícula n° 5956694-1, ocupante do cargo de aU-
xliar de eNferMageM, lotado (a) na Uase aNaNiNdeUa, no período 
09.03.2021 à 16/03/2021.
ordenador: MigUel fortUNato goMes dos saNtos jUNior – Presi-
dente da fasePa.

Protocolo: 640588
PoRtARiA Nº 201/2021-GAB/PREs. 
BELéM, 25 DE MARço DE 2021. 
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto governamen-
tal de 01/01/2019, publicado no doe nº 33.771 de 02/01/2019 a con-
tar de 01/01/2019 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando 
o Memorando nº 25/csPad 2 de 17/03/2021, despachos da asPad de 
23/03/2021 e do Presidente da fasePa de 23/03/2021. r e s o l v e: art. 
1º. Prorrogar com base no art. 208, a apuração do Pad Nº 03/2021 
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(Processo nº 2019/70686), legitimado pela Portaria Nº 040/2021-gab/
Pres de 18/01/2021 (doe nº 34.464 de 19/01/2021), por mais 60 (ses-
senta) dias; art. 2º. esta Portaria entra em vigor com data retroativa de 
21/03/2021 no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-
se ciêNcia e cUMPra-se. MigUel fortUNato goMes dos saNtos jú-
Nior - Presidente da fasePa.

Protocolo: 640472
PoRtARiA Nº 211 DE 29 DE MARço DE 2021
desigNar, o servidor josUe fraNcerrY Melo gUedes, matrícula nº. 
54187946/1, ocupante do cargo de assisteNte social, que estará res-
pondendo pela gerência do esPaÇo de coNviveNcia 1 - cseM, no perí-
odo de 20.01.2021 à 10.02.2021, na ausência da titular, joaceli vitelli 
valeNte, matrícula nº 5918758/ 2, ocupante do cargo de gerente ii, exo-
nerada, conforme decreto de 15.03.2021, publicado no doe 34.519, com 
ônus para administração.
MigUel fortUNato goMes dos saNtos jUNior
Presidente da fasePa

Protocolo: 640397

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA 074/20- GRH datado eM  29 de jaNeiro de 
2020, PUblicado No doe N°. 34.477 de 01 de fevereiro de 2021:
onde se lê: Portaria Nº 074 de 29 de jaNeiro de 2020
Leia-se: Portaria Nº 074 de 29 de jaNeiro de 2021
MigUel fortUNato goMes dos saNtos jUNior
Presidente da fasePa

Protocolo: 640362

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

terceiro termo Aditivo ao contrato n°08/2018; data da assinatura: 
29 de março de 2021; vigência 03/04/2021 a 02/04/2022;
Justificativa: prorrogação da cláusula terceira que trata do valor e da cláu-
sula décima, que trata da vigência do contrato original, que tem como 
escopo a prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elé-
trica, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades da sede 
administrativa e das unidades operacionais da fasepa de belém, Marabá 
e santarém;
Parecer jurídico nº 67/2021 – ProjUr;
valor aditivo: r$ 1.188.000,00 (hum milhão, cento e oitenta e oito mil 
reais);
contratado: equatorial Pará distribuidora de energia(celPa), cNPj n° 
04.895.728/0001-80
ordenador: MigUel fortUNato goMes dos saNtos júNior/Presidente 
da fasePa.

Protocolo: 640381

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 099, de 29 de março de 2021.
Processo nº 328150/2021.
objetivo: custear despesas de pequeno vulto com alimentação de ado-
lescente, custodiado no ciaM/Mrb, durante viagem ao município de saN-
tarÉM/Pa, no período de 29/03 a 01/04/2020.
Programa de trabalho 08.243.1505.8394
Projeto atividade: 68.8394
ação: 231464
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – consumo (alimentação) – r$ 100,00
servidores: WaKcilaN soares dos reis, PsicÓlogo, Matricula 
5956753/1.
Prazo Para realizaÇÃo da desPesa: 07 (sete) dias.
Prazo Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 (cinco) dias
MigUel fortUNato goMes dos saNtos jUNior
PresideNte da fasePa

Protocolo: 640249

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 098 de 29 de março de 2021.
Processo nº 328150/2021.
objetivo: entregar adolescente, custodiado no ciaM/Marabá, aos fami-
liares em cumprimento a determinação judicial.
origeM: belÉM/Pa – destiNo: saNtarÉM/Pa.
PerÍodo: 29/03/2021 a 01/04/2021. – (3,5) diárias
servidores: WaKcilaN soares dos reis, PsicÓlogo, Matricu-
la 5956753/1, NeUtoN NasciMeNto barros, MoNitor, Matricula 
57226965/2, Moises loPes da silva, MoNitor, Matricula 5941856/1, e 
silveira MartiNs reis, Motorista, Matricula 5956586/1.
MigUel fortUNato goMes dos saNtos júNior
PresideNte da fasePa

Protocolo: 640245
PoRtARiA Nº 101, de 29 de março de 2021.
Processo nº 328454/2021.
objetivo: entregar adolescente, custodiada no csef, aos familiares em 
cumprimento a determinação judicial.

origeM: aNaNiNdeUa/Pa – destiNo: s. joÃo de Pirabas/Pa.
PerÍodo: 26/03/2021 a 26/03/2021. – (0,5) diária
servidores: silvia Hevelise dos saNtos Melo, PsicÓloga, Matri-
cula 5681910/3, e dorivaldo edUardo jardiM da silva, Motorista, 
Matricula 54191736/1.
MigUel fortUNato goMes dos saNtos júNior
PresideNte da fasePa

Protocolo: 640269
PoRtARiA Nº 100, de 29 de março de 2021.
Processo nº 328870/2021.
objetivo: entregar adolescente, custodiado no ciaM/Marabá, aos fami-
liares em cumprimento a determinação judicial.
origeM: belÉM/Pa – destiNo: caNaÃ dos carajás/Pa.
PerÍodo: 25/03/2021 a 25/03/2021. – (0,5) diária
servidores: irisMar silva aNcHieta, MoNitor, Matricula 5890086/3, 
valdiza Pires da silva, MoNitora, Matricula 5956610/1, e fraNcis-
co de liMa soUsa, Motorista, Matricula 5956741/1.
MigUel fortUNato goMes dos saNtos júNior
PresideNte da fasePa

Protocolo: 640262
PoRtARiA Nº 103, de 29 de março de 2021.
Processo nº 329620/2021.
objetivo: substituir veículo utilizado pelo centro de internação de ado-
lescente Masculino de Marabá – ciaM/Mrb.
origeM: belÉM/Pa – destiNo: Marabá/Pa.
PerÍodo: 30/03/2021 a 31/03/2021. – (1,5) diária
servidores: gilNeY dos saNtos goMes, Motorista, Matricula 
5956499/1.
MigUel fortUNato goMes dos saNtos júNior
PresideNte da fasePa

Protocolo: 640285
PoRtARiA Nº 102, de 29 de março de 2021.
Processo nº 329545/2021.
objetivo: substituir veículo utilizado pelo centro de internação de ado-
lescente Masculino de Marabá – ciaM/Mrb.
origeM: belÉM/Pa – destiNo: Marabá/Pa.
PerÍodo: 30/03/2021 a 31/03/2021. – (1,5) diária
servidores: jacKsoN aMoras alves, Motorista, Matricula 
5825067/1.
MigUel fortUNato goMes dos saNtos júNior
PresideNte da fasePa

Protocolo: 640281

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE JustiçA 
E DiREitos HuMANos

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

PRiMEiRo tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 02/2020-sEJuDH
exercício: 2021
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto usar das prerrogativas 
preestabelecidas das cláusulas 8ª e 13ª, que tratam da dotação orçamen-
tária e da vigência do contrato fundamentada no inciso ii art. 57 da lei 
8.666/93 respectivamente.
data da assinatura: 29/03/2021
vigência: 30/03/2021 a 30/03/2022
orçamento:
Ptres: 18010
Plano interno – 14122129783380000
fonte – 0101002877
Natureza de despesa – 339039
contratada: execUtiva serviÇos tÉcNicos e esPecializados ltda
c.N.P.j.: 06.336.443/0001-34
ordenador de despesa: josÉ fraNcisco de jesUs PaNtoja Pereira
secretário de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos

Protocolo: 640612

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto EcoNôMico, 
MiNERAção E ENERGiA

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
termo Aditivo: 4
contrato nº: 003/2017
data da assinatura: 26/03/2021.
vigência: 27/03/2021 a 26/03/2022
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses.
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orçamento:
Programa de trabalho: 24101.22.122.1297.8338
Natureza da despesa:339039
fonte de recurso 0101
origem do recurso: estadual
contratado: claro s/a.
endereço: rua Henri dunant, nº 780, torres a e b, santo amaro, são Pau-
lo/sP, ceP: 04709-110.
fone: (91) 4005-8287.
ordenador : Paulo andré lima cavalcante.

Protocolo: 640387
ADEsão A AtA DE REGistRo DE PREço
PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 2021/207342
a secretaria de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e 
energia  – sedeMe , por meio da diretoria de administração e finanças- 
daf, torna pública a adesão à ata de registro de Preços Nº 02/2020, grupo 
1, oriunda do Pregão eletrônico srP Nº 010/2019 do instituto federal de 
educação, ciência e tecnologia do Pará  - ifPa, referente ao processo Nº 
23051.023590/2019-67, registro de Preços para contratação de pessoa 
jurídica especializada na gestão de serviços de oUtsoUrciNg de impressão 
corporativa, cópia, digitalização departamental, incluindo a disponibilização 
de equipamentos com os serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
com a substituição de peças e suprimentos, fornecimento de insumos 
(incluindo papel) sistema de gerenciamento, contabilização de impressões/
cópias e avaliações, conforme especificações técnicas descritas no edital  
relacionado, com a empresa  dadY ilHa solUÇÕes iNtegradas ltda, 
com o cNPj. 08.540.992/0001-51, de acordo com as necessidades desta 
secretaria.
belém, 29 de março de 2021.
carlos aUgUsto de Paiva ledo
secretário de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia 
- interino
sedeMe
contrato: 02
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na gestão de 
serviços de oUtsoUrciNg de impressão corporativa, cópia, digitalização 
departamental, incluindo a disponibilização de equipamentos com os 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de 
peças e suprimentos, fornecimento de insumos (incluindo papel) sistema 
de gerenciamento, contabilização de impressões/cópias e avaliações, pelo 
período de 12(doze) meses.
valor total: r$ 35.040,00
data assinatura: 29/03/2021
vigência: 29/03/2021 a 28/03/2022.
adesÃo a ata de registro de PreÇos Nº 02/2020 - ifPa, referente ao 
Processo administrativo nº 2021/207342.
orçamento: 
Programa de trabalho: 24.101.22. 122.1297.8338                 
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0101
origem do recurso: estadual
coNtratado
Nome: dadY ilHa solUÇÕes iNtegradas ltda
cNPj: 08.540.992/0001-51
endereço: rua josé figueiredo, nº 38 – centro. Niterói/rj. ceP: 24.030-055.
ordenador(a): carlos augusto de Paiva ledo.

Protocolo: 640690

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

coMPANHiA DE GÁs Do PARÁ- GÁs Do PARÁ
cNPJ: 08.454.441/0001-75
4º termo Aditivo ao contrato 02/2017
objeto: serviços de Publicação dos atos administrativos da
Companhia de Gás do Pará, no Diário Oficial do Estado do Pará.
contratante: companhia de gás do Pará – gás do Pará
Contratada: Imprensa Oficial do Estado – IOEPA
data da assinatura: 26 de março de 2021
Prazo de vigência: 12 meses.
valor Mensal global: r$ 20.000,00 (vinte mil reais)
dotação orçamentária: Próprio
fonte de recurso: Próprio
ordenador responsável: diretora Presidente claudia bitar
foro: belém/Pa.
endereço do contratado e ceP: trav. do chaco  nº 2271,
ceP: 666.090-120 - Marco belém/Pa.
assinaturas: Pela gás do Pará: claudia bitar
Pela ioePa: jorge luiz guimarães Panzera

Protocolo: 640240

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 43/2021, GAB/iMEtRoPARÁ, 26 de março de 2021.
dispõe sobre licença Prêmio de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do estado do Pará – iMetroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doe n° 33771 de 02 
de janeiro de 2019.
coNsideraNdo o que dispõe os art. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
resolve:
art. 1º - coNceder licença prêmio de 60 (sessenta) dias referente ao 
período aquisitivo 01/01/1993/1996 ao servidor caNUto correa Mar-
qUes, matrícula 08, ocupante do cargo de Metrologista, com início em 30 
de março de 2021 e término em 28 de maio de 2021.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
gabinete, belém/Pará, 26 de março de 2021.
cintya simões/Presidente/iMetroPará

Protocolo: 640541

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
contrato: 017/2021 – JucEPA.
Pae n° 2021/318445.
exercício: 2021.
data da assinatura: 29/03/2021
vigência: 01/04/2021 a 29/06/2021
valor global: r$ 266.295,84 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e 
noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de 23 (vinte e 
três) postos de auxiliar administrativo (44h semanais) para esta jUcePa.
contratado: Norte serviÇos de MÃo de obra eireli, inscrita no cNPj 
14.991.757/0001-67, situada na alameda armando furtado nº 33 – Marco 
– belém – Pará, ceP: 66087-240
orçamento: 72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações admi-
nistrativas Natureza da despesa: 339037.00 locação de Mão de obra
fonte: 0261 / 0661 recursos da administração indireta (próprios)
Pi: 4120008338c
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da jUcePa.

Protocolo: 640591

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

o Diretor Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios ver-
de - NEPMv, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que 
determina o artigo 26 da lei n° 8.666/93, e considerando a manifestação 
favorável da assessoria jurídica deste Núcleo, sob o fundamento constante 
do art. 24, ii e viii, da lei 8.666/93, ratifica a disPeNsa de licitaÇÃo 
referente a Aquisição de certificação digital A3 e-CNPJ, com o perfil para 
conectividade social, transmissão de dirf, acesso ao ambiente da receita 
federal para uso do NePMv, e, ainda, em face do princípio da continuidade 
dos serviços públicos.
empresa: iMPressa oficial do estado
cNPj Nº 04.835.476/0001-01
valor global: r$ 230,00 (duzentos e trinta reais)
belém, 29 de março de 2021.
PaUlo PoMbo tocaNtiNs - diretora geral do NePMv

Protocolo: 640653
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.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto uRBANo
E oBRAs PúBLicAs

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº. 196/2021, DE 25 DE MARço DE 2021.
o secretário adjUNto de gestÃo de obras Públicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 08/02/2019, 
publicado no doe nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doe nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo 2021/322588, de 24/03/2021, 
difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desigNar o servidor oberlandes júnior da silva costa, matrícula nº 
5946508/1, ocupante do Cargo de Coordenador, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sedoP e a empresa abaixo:

coNtrato eMPresa objeto

016/2021 lucena infraestrutura – eireli execução da obra de Pavimentação asfáltica em cbUq tapa buraco nas 
vias Públicas do Município de garrafão do Norte/Pa.

ii - desigNar o servidor lázaro cézar da silva lima júnior, matrícula nº 
5913247/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional, 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 sua publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPazo aNtoNio jose
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 640409

.

.

ERRAtA
.

Na matéria, protocolo nº 640048, publicada no doe nº 34.536, de 
29/03/2021, referente ao contrato nº 42/2018 – cP nº 06/2018:
oNDE sE Lê: 4º tac Nº 42/2018 – cP Nº 06/2018
LEiA-sE: 5º tac Nº 42/2018 – cP Nº 06/2018
ordenador: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 640293

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto Nº 14/2021 - AtA Nº 06/2021 - PREGão 
ELEtRôNio sEAD DGL/sRP Nº 05/2020
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
Parafrios refrigeraÇÃo coMÉrcio e serviÇos ltda - ePP - cNPj 
11.489.784/0001-80
objeto: aqUisiÇÃo e iNstalaÇÃo de aParelHos de ar-coNdicio-
Nado.
vigêNcia: 26/03/2021 a 26/03/2022
valor: r$ 74.151,00
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
07101 15.122.1297.8338 0101/0301 449052
foro: belém
data da assiNatUra: 26/03/2021
ordeNador resPoNsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
eNdereÇo da coNtratada:
r travessa rosa lima, nº 01, Mirazal, Marituba/Pa, ceP 67.200-000.
telefone: (91) 3256-0848 / 99252-6235 / 98194-7383

Protocolo: 640333

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

2º tAc Nº 48/2020 – tP Nº 012/2018
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
   coNstrUtora saNta tereza ltda – cNPj 05.693.333/0001-67
objeto: execução da conclusão do sistema de abastecimento de água, no 
Município de oeiras do Pará/Pa.

Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93
vigência: 29/03/2021 a 28/05/2021
data da assinatura: 29/03/2021
ordenador responsável: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 640470

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Aviso DE DEvoLução DE DocuMENtAção DE LicitAção – coN-
coRRENciA PuBLicA 012/2020– cPL/sEDoP
objeto: coNstrUÇÃo de MUro de arriMo e UrbaNizaÇÃo da orla 
do MaÇarico No trecHo eNtre a tv. do lago e a rUa laUro, sa-
linópolis - estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital e seus 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 coNcorreNcia PUblica 
012/2020. 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, 29 de março de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 640469
Aviso DE DEvoLução DE DocuMENtAção DE LicitAção – to-
MADA DE PREços 027/2020– cPL/sEDoP
objeto: contratação de empresa especializada para construção do Mercado 
Municipal, no município de itupiranga/Pa.
 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 em-
presas que participaram da licitação na modalidade toMada de PreÇos 
027/2020. 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, 29 de março de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 640465
Aviso ADiAMENto DE LicitAção coNcoRRêNciA PúBLicA 
Nº 005/2021 - sEDoP
Processo n.º 2020/431296 - objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPe-
cializada Para execUÇÃo da iNfraestrUtUra do coNjUNto Habi-
tacioNal riacHo doce i e iii, no Município de belém, neste estado.
a comissão Permanente de licitação da secretaria de estado de de-
seNvolviMeNto UrbaNo e obras Públicas, torna público que decide 
adiar o certame referente ao edital da concorrência Pública nº 005/2021, 
em razão de ser decretado Ponto facultativo no dia 01 de abril de 2021 
data marcada para abertura do certame. desta forma a nova data de aber-
tura será no dia 15 de abril de 2021 às 10:00 hs, na forma da lei.
belém-Pa, 29 de março de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da ccPl
Portaria Nº. 613/2019 / 30 de agosto de 2019

Protocolo: 640587
Aviso DE DEvoLução DE DocuMENtAção DE LicitAção – to-
MADA DE PREços 030/2020– cPL/sEDoP
objeto: contratação de empresa especializada para execução da obra de 
pavimentação asfáltica e tapa buraco, no município de garrafão do Norte/
PA, 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 em-
presas que participaram da licitação na modalidade toMada de PreÇos 
030/2020. 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, 29 de março de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 640537
Aviso DE DEvoLução DE DocuMENtAção DE LicitAção – to-
MADA DE PREços tP 019/2020– cPL/sEDoP
objeto : contratação de empresa de engenharia, para revitalização da 
Praça da forquilha, no Município de tome-açu/Pa.
a comissão Permanente de licitação da secretaria de estado de desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – sedoP, torna público aos interes-
sados que dará prazo de 15 dias Uteis, para retirada dos eNveloPes 
das empresas que participaram da licitação na modalidade toMada de 
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PreÇos tP 019/2020– cPl/sedoP. os interessados na retirada dos refe-
ridos documentos, deverão dirigir-se à secretaria de estado de desenvol-
vimento Urbano e obras Públicas – sedoP na coordenadoria da comissão 
Permanente de licitação. após o término do prazo, não havendo a retirada 
informamos que os mesmo serão incinerados.
belém-Pa, 29 de março de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 640636
Aviso DE DEvoLução DE DocuMENtAção DE LicitAção – to-
MADA DE PREços tP 018/2020– cPL/sEDoP
objeto: contratação de empresa de engenharia para obra de construção 
de feira do Produtor rural, no Município de Uruará, neste estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
a comissão Permanente de licitação da secretaria de estado de desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – sedoP, torna público aos interes-
sados que dará prazo de 15 dias Uteis, para retirada dos eNveloPes 
das empresas que participaram da licitação na modalidade toMada de 
PreÇos tP 018/2020– cPl/sedoP. os interessados na retirada dos refe-
ridos documentos, deverão dirigir-se à secretaria de estado de desenvol-
vimento Urbano e obras Públicas – sedoP na coordenadoria da comissão 
Permanente de licitação. após o término do prazo, não havendo a retirada 
informamos que os mesmo serão incinerados.
belém-Pa, 29 de março de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 640637
Aviso DE DEvoLução DE DocuMENtAção DE LicitAção – coN-
coRRENciA PuBLicA cP 015/2020– cPL/sEDoP
objeto: contração de empresa de engenharia especializada para conclu-
são do sistema de abastecimento de água no município de tailândia, neste 
estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a comissão Permanente de licitação da secretaria de estado de desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – sedoP, torna público aos interes-
sados que dará prazo de 15 dias Uteis, para retirada dos eNveloPes das 
empresas que participaram da licitação na modalidade coNcorreNcia 
PUblica cP 015/2020– cPl/sedoP. os interessados na retirada dos refe-
ridos documentos, deverão dirigir-se à secretaria de estado de desenvol-
vimento Urbano e obras Públicas – sedoP na coordenadoria da comissão 
Permanente de licitação. após o término do prazo, não havendo a retirada 
informamos que os mesmo serão incinerados.
belém-Pa, 29 de março de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 640629
Aviso DE DEvoLução DE DocuMENtAção DE LicitAção – to-
MADA DE PREços 005/2021– cPL/sEDoP
objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de 700 
metros de estivas em concreto armado na vila de Maiuatá, no município de 
igarapé-Miri/Pa, conforme edital e seus 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 em-
presas que participaram da licitação na modalidade toMada de PreÇos 
005/2021. 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, 29 de março de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 640455

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 15/2020
objeto: elaboração de Projeto básico para ampliação/melhorias do siste-
ma de abastecimento de água da zona de expansão e da zona central da 
região Metropolitana de belém, no estado do Pará.
valor global: r$5.340.552,10 (cinco milhões, trezentos e quarenta mil, 
quinhentos e cinqüenta e dois reais e dez centavos).
data da assinatura: 22/03/2021.
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: encibra s.a. estudos e Projetos de engenharia.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 640531

coNtRAto Nº 14/2020
objeto: elaboração da revisão e atualização do plano diretor de abaste-
cimento de água e do plano diretor de esgotamento sanitário na região 
metropolitana de belém- Pdaaes – rMb, no estado do Pará.
valor global: r$9.057.414,33 (nove milhões, cinquenta e sete mil, quatro-
centos e quatorze reais e trinta e três centavos).
data da assinatura: 22/03/2021.
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: High tech consultants eireli.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 640532

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

3º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 65/2019
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando o 
valor global de r$1.215.891,06 (um milhão e duzentos e quinze mil e oi-
tocentos e noventa e um reais e seis centavos), para r$1.310.277,16 (um 
milhão e trezentos e dez mil e duzentos e setenta e sete reais e dezesseis 
centavos), conforme índice iNcc-di-fgv, representando um aumento na 
ordem de 7,7627% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 26/03/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fa-
desP.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 640530
4° tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 15/2016
objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, ini-
ciando em 22.03.2021, encerrando em 21.03.2022.
data de assinatura: 19/03/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: Paulo luiz antônio galvani.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 640528

.

.

Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico N° 06/2021 - cosANPA
a companhia de saneamento do estado do Pará - cosaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referen-
te ao PregÃo eletrÔNico Nº 06/2021, tendo critério de julgamento o 
tipo “Menor Preço do global Por grupo” cujo objeto é o fornecimento de 
óleo lubrificantes, graxa e fluido de freio para máquinas e veículos para 
as necessidades dos setores da cosaNPa em belém e no interior do es-
tado, conforme as especificações constantes no Termo de Referência nº 
dPl/002/2020 (anexo i) e apêndice, partes integrantes deste edital. a 
abertura realizar-se-á no dia 15 de abril de 2021, às 10 horas (dez horas), 
horário de brasília no endereço eletrônico: https://www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/ Uasg 925802. o edital encontra-se disponível (gratuita-
mente), na internet, nos endereços eletrônicos: https://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.
cosanpa.pa.gov.br/.
belém/Pa, 29 de Março de 2021.
andré rabêlo queiroz
Pregoeiro

Protocolo: 640506

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

AtA DE AssEMBLéiA
.

AtA DE REuNião ExtRAoRDiNÁRiA Do coNsELHo DE ADMiNis-
tRAção DA coMPANHiA DE HABitAção Do EstADo Do PARÁ - 
coHAB/PA, NiRE sEDE 1530000653-8, cNPJ 04887055/0001-16, 
REALizADA No DiA 10 DE MARço DE 2021.
No dia 10 do mês de março do ano de 2021, às 10:00 horas, a fim de 
acrescentar informações faltantes na ata da 001ª reunião extraordinária 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.512, de 10 de março de 2021, 
reuniu-se o conselho de administração da companhia, na sede da casa ci-
vil da governadoria do estado do Pará, localizada na avenida dr. freitas, nº 
2531, bairro do Marco, nesta cidade, na sala de reuniões, com a presença 
dos conselheiros: sr. josenir gonçalves Nascimento - Membro e Presidente 
do conselho; sr. jardel rodrigues da silva - Membro e substituto eventual 
do Presidente e sr. sílvio arthur Pereira - Membro, para tratar da seguinte 
pauta: Retificar a Ata da 001ª Reunião Extraordinária do Conselho de Ad-
ministração realizada em 09/03/2021, corrigindo o item 2. e incluindo item 
3. na pauta e na deliberação, conforme segue: 2. destituição do sr. luis 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.compraspara.pa.gov.br/
http://www.cosanpa.pa.gov.br/
http://www.cosanpa.pa.gov.br/
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andré Henderson guedes de oliveira do cargo de diretor Presidente inte-
rino. o Presidente do conselho informou que o sr. luis andré Henderson 
guedes de oliveira foi destituído do cargo de diretor Presidente interino a 
contar de 10.03.2021, voltando a responder apenas como diretor de Pro-
grama especial de Moradia a partir desta data, considerando a eleição do 
sr. orlando reis Pantoja como diretor Presidente e Membro do conselho 
de administração, conforme disposto no item 1. da ata da 001ª reunião 
extraordinária do conselho de administração. conclusão: aprovada por 
unanimidade. 3. eleição da diretoria executiva para o biênio 2021/2023. 
o presidente propôs a recondução da atual diretoria executiva da coHab/
Pa para o período de janeiro de 2021 a janeiro de 2023, conforme nomes a 
seguir: sr. orlando reis Pantoja, brasileiro, administrador, casado, residen-
te e domiciliado na travessa curuzu nº 2303, aptoº 1102 – bairro: Marco, 
bairro: batista campos, ceP 66085- 431- belém-Pa, portador do rg nº 
2705429-segUP/Pa e cPf/Mf nº 137.563.702-91, como diretor Presiden-
te; sra. Monique antunes da costa, brasileira, nutricionista, casada, re-
sidente e domiciliado na cidade Nova ii, We22, nº 282, bairro coqueiro, 
município de ananindeua, estado do Pará, portadora do rg nº 4677131 
e cPf/Mf nº 955.043.892-91, como diretora de Política Habitacional; sr. 
antônio cláudio barbosa Mutran de carvalho, brasileiro, engenheiro civil, 
casado, residente e domiciliado na avenida almirante barroso, no 72, bloco 
b, ed. Malibú, apto. 101, bairro do Marco, ceP: 66.095-550, município de 
belém, estado do Pará, portador do rg nº 1641867 ssP/df e cPf/Mf nº 
774.262.311-00, como diretor técnico; sr. luís andré Henderson guedes 
de oliveira, brasileiro, engenheiro civil, casado, residente e domiciliado na 
av. Nazaré, nº 1341, apto. 502, ceP: 66.035-170, bairro Nazaré, municí-
pio de belém, estado do Pará, portador do rg nº 3040032 ssP/Pa, e cPf/
Mf nº 372.635.522-72, como diretor de Programa especial de Moradia; 
e o sr. erico brandão Pimenta, brasileiro, advogado, solteiro, residente e 
domiciliado na avenida conselheiro furtado, nº 3539, apto. 503, guamá, 
ceP 66073-160, belém/Pa, portador do rg nº 6306887-Pc/Pa e cPf/Mf 
Nº 013.553.432-16, como diretor administrativo e financeiro. conclusão: 
aprovada por unanimidade. sem mais nada a tratar e como ninguém mais 
quis se manifestar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à 
lavratura da ata no livro próprio que, após lida e aprovada, vai assinada 
por todos os conselheiros presentes. belém/Pa, 10 de março de 2021.
joseNir goNÇalves NasciMeNto
jardel rodrigUes da silva
sÍlvio artHUr Pereira

Protocolo: 640493
ExtRAto DA AtA DA 002ª REuNião oRDiNÁRiA Do coNsELHo DE 
ADMiNistRAção DA coMPANHiA DE HABitAção Do EstADo Do 
PARÁ, REALizADA No DiA 11 DE fEvEREiRo DE 2021.
1. apreciação e aprovação do balanço Patrimonial do exercício de 
2020 e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do pa-
trimônio líquido e do fluxo de caixa acompanhados das notas explicativas 
e relatório de gestão do exercício de 2018. conclusão: os conselheiros 
administrativos manifestaram-se pela apreciação das demonstrações con-
tábeis e relatório de gestão do exercício de 2020. conselheiros: josenir 
gonçalves Nascimento, sílvio arthur Pereira e luis andré Henderson gue-
des de oliveira.

Protocolo: 640490
AtA DA 1ª AssEMBLEiA GERAL oRDiNÁRiA DA coMPANHiA 
DE HABitAção Do EstADo Do PARÁ - coHAB/PA, NiRE sEDE 
1530000653-8, cNPJ 04887055/0001-16, REALizADA No DiA 23 
DE fEvEREiRo DE 2021.
No dia vinte e três do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 
às 10:00 horas, reuniram-se os acionistas da companhia de Habitação do 
estado do Pará - coHab/Pa, na sede da empresa, localizada na Passa-
gem gama Malcher, nº 361, bairro souza, nesta cidade, em assembleia 
geral ordinária, estando na ocasião representado por mais de 99,99% do 
capital social com direito a voto, conforme consta no livro de presença de 
acionistas. o governo do estado, acionista majoritário da empresa com 
99,99% das ações, foi representado pela sra. luciana bitencourt soares, 
conforme consta no ofício nº 518/2021-ccg, de 23 de fevereiro de 2021, 
com poderes e prerrogativas de que trata a lei nº 6.404/76. acionistas 
presentes: governo do estado, acionista majoritário, representado pela 
senhora luciana bitencourt soares e rosinaldo costa dos santos, empre-
gado e acionista da empresa. Participou ainda da assembleia o gerente 
executivo de contabilidade de custos – rodolfo job de araújo corrêa e a 
sra. eliana Palheta de almeida – gerente estratégica financeira. o Presi-
dente da assembleia abriu os trabalhos fazendo a leitura do edital de con-
vocação publicado no jornal “amazônia” edições de 12, 13 e 15/02/2021 
e no Diário Oficial do Estado, edições de 15, 16 e 17/02/2021, cujo inteiro 
teor é o seguinte: oUtras MatÉrias - asseMbleia geral ordiNária – 
convidamos os senhores acionistas da companhia de Habitação do estado 
do Pará – coHab/Pa, para participarem da assembleia geral ordinária, 
no dia 23/02/2021 às 10:00 (dez) horas na sede social da empresa, na 
Passagem gama Malcher, 361, bairro de souza, belém, estado do Pará, 
para deliberarem sobre os seguintes assuntos. 1. aprovar o relatório da 
Administração e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo 
em 31.12.2020. 2. eleição do conselho fiscal. 3. o que ocorrer. avisamos 
aos acionistas que se encontram à disposição no endereço supracitado, os 
documentos de que trata o art. 133, lei n° 6.404/76. belém, 12 de feverei-
ro de 2021. luis andré Henderson guedes de oliveira - diretor Presidente 
interino. o contador rodolfo corrêa, expôs detalhadamente os demonstra-
tivos contábeis. em seguida, o Presidente da assembleia submeteu à vo-
tação os itens, na ordem de sua publicação. 1. relatório da administração 
e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31.12.2020. 

após análise minuciosa da documentação, foram aprovados o relatório da 
administração e as demonstrações contábeis 2020, sendo essa última com 
base no relatório dos auditores independentes, Parecer do conselho fiscal 
e Manifestação do conselho de administração. os acionistas recomenda-
ram que a Companhia verificasse melhor maneira de sanar as ausências 
das informações acessórias junto a receita federal. conclusão: os acio-
nistas manifestaram-se pela aprovação das demonstrações contábeis e 
relatório de gestão do exercício de 2020. 2. eleição do conselho fiscal. a 
representante do acionista majoritário propôs para membros do conselho 
fiscal os seguintes nomes: efetivos: fernando Nilson velasco junior, bra-
sileiro, casado, advogado, portador do rg nº 2426395 ssP/Pa e cPf nº 
159.078.802-87, residente e domiciliado na rua domingos Marreiros, nº 
350, edifício torre de Windsor, apto. 602, bairro fátima, ceP 66055-210, 
belém-Pa; adler gerciley almeida da silveira, brasileiro, contador, casado, 
portador do rg nº 2762938 – ssP/Pa e cPf nº 395.488.052-00, residente 
e domiciliado na avenida roberto camelier, 202, torre vera cruz, apto 
2301, bairro batista campos, ceP: 66025-442, belém/Pa; e rené de oli-
veira e sousa junior, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira 
de Habilitação nº 01577273345 detraN/Mg e  cPf nº 222.195.286-34, 
residente e domiciliado na avenida serzedelo corrêa, nº 681, apto. 402, 
bairro batista campos, ceP: 66033-770, belém-Pa; e para suplentes: lé-
lio costa da silva, brasileiro, engenheiro agrônomo, casado, portador do 
rg nº 310537120062 – ssP/Ma e do cPf nº 586.141.842-04, residente 
e domiciliado na rodovia Mário covas, nº 2425, condomínio garden ville, 
torre 1, apto 1008 a, bairro Una, ceP: 66650-000 belém-Pa; alex Pinhei-
ro centeno, brasileiro, advogado, casado, portador do registro nº 15042 
oab/Pa, e cPf nº 890.400.312-15, residente e domiciliado na travessa 
dos tupinambás, nº 663, ed. samurai, apto. 2504, bairro jurunas, ceP: 
66033-122, belém-Pa; e Paulo sergio fadul Neves, brasileiro, contador, 
casado, portador do registro nº 008812 crc/Pa e do cPf nº 158.248.882-
72, residente e domiciliado na avenida assis de vasconcelos, nº 448, bairro 
campina, ceP: 66010-010, belém-Pa. conclusão: os acionistas manifes-
taram-se pela aprovação das indicações e os elegeram, por unanimidade, 
como membros do conselho fiscal. 3. o que ocorrer. como ninguém mais 
quis se manifestar os trabalhos foram suspensos pelo tempo suficiente à 
lavratura da ata no livro próprio que, após lida e aprovada, vai assinada 
por todos os acionistas presentes. a presente ata é cópia autêntica da que 
se encontra lavrada no livro de atas de assembleia geral da companhia de 
Habitação do estado do Pará. belém/Pa, 23 de fevereiro de 2021.
lUciaNa biteNcoUrt soares
representante do governo do estado
rosiNaldo costa dos saNtos
empregado e acionista da empresa

Protocolo: 640485

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
ciêNciA, tEcNoLoGiA E EDucAção 
suPERioR PRofissioNAL E 
tEcNoLÓGicA

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 115 DE 29 DE MARço DE 2021
a secretária de estado de ciêNcia, tecNologia e edUcaÇÃo sU-
Perior, ProfissioNal e tecNolÓgica, coM base No decreto de 
24.03.2021, publicado no doe nº 34.532 de 25.03.2021.
r e s o l v e:
i - desigNar a servidora vera lúcia dos reis MoNteiro, identidade 
funcional nº 5055830/4, ocupante do cargo de agente administrativo, lo-
tada na diretoria de administração e finanças – daf, para responder pelo 
cargo de coordenador, geP.das-011.4, no período de 19.03 a 01.04.2021, 
durante o impedimento da titular rita siMoNe da silva MatNi, identi-
dade funcional nº 57195101/4, que se encontra respondendo pelo cargo 
de chefe de gabinete, conforme Portaria Nº 113 do dia 26.03.2021, 
publicada no doe nº 34.536 de 29.03.2021.
ii - esta portaria tem efeitos retroativos a 19.03.2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 29 de março de 2021.
edilza joaNa oliveira foNtes
secretária de estado, em exercício.

Protocolo: 640299

.

.

ERRAtA
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 106, de 23.03.2021, 
publicada no doe nº 34.529, de 24.03.2021, (matéria 638829 - pag. 39).
onde se lê: Portaria Nº 106, de 23.03.2020.
Leia-se: Portaria Nº 106, de 18.03.2020.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPr-se.
Secretaria de Estado, de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica, 29 de março de 2021.

https://maps.google.com/?q=Avenida+Serzedelo+Correa%2C+681+-+Batista+Campos+-+CEP+66033-770+-+Bel%C3%A9m%2FPA
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Fica retificado na publicação da PoRtARiA Nº 110, de 25.03.2021, 
publicada no doe nº 34.534, de 26.03.2021, (matéria 639728 - pag. 73).
onde se lê: decreto de 24.03.2020.
Leia-se: decreto de 24.03.2021
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPr-se.
Secretaria de Estado, de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica, 29 de março de 2021.

Protocolo: 640295

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 114 DE 29 DE MARço 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, publica-
da 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 regu-
lamentares:

MatrÍcUla NoMe exercÍcio PerÍodo de gozo

5569290/2 cHarles silva de soUza 2020/2021 03/05 a 01/06/2021

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 29 de março de 2021.
adejard gaia crUz
diretor de administração e finanças

Protocolo: 640365

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Acordo de cooperação cNPq/fAPEsPA
Processo sei nº 01300.012082/2018-51.
Programa Pdctr 2021-2031
Primeiro Partícipe:Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – cNPq.
segundo Partícipe: fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas 
– faPesPa.
Objeto:A continuidade do Programa de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico regional – Pdctr no estado do Pará.
objetivo: os recursos oriundos do presente acordo serão utilizados para 
continuar a estimular a atração de pesquisadores desvinculados do mer-
cado de trabalho e sua fixação em instituições de ensino superior e/ou 
pesquisa, institutos de pesquisa, empresas públicas de pesquisa e desen-
volvimento, empresas privadas, sejam grandes, médias, pequenas ou mi-
croempresas, que atuem (i) na investigação científica, tecnológica e de 
inovação e/ou (ii) na pesquisa e desenvolvimento - P&d, com o objetivo de 
propiciar o fortalecimento dos grupos de pesquisa existentes, a criação de 
novas linhas de pesquisa de interesse nacional e/ou regional e a inovação, 
mediante a contínua integração entre os setores acadêmico, científico e 
empresarial do estado do Pará.
valor total:r$ 3.150.000,00 (três milhões, cento e cinquenta mil reais).
vigência:120 (cento e vinte) meses, a contar da data de sua assinatura 
(data de assinatura corresponde a data da assinatura eletrônica do Presi-
dente do Primeiro Partícipe).
data da assinatura eletrônica do Presidente do Primeiro Partíci-
pe:25/03/2021.
ordenador: juarez antônio simões quaresma

Protocolo: 640467

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto. Nº coNtRAto: 011/2021. - Modalida-
de de licitaÇÃo : Pregão eletrônico nº 005/2021 - Partes: ProdePa 
e seteH eNgeNHaria ltda - obejeto: Prestação de serviço comum 

de engenharia para Manutenção de estações de telecomunicações, nas 
áreas de engenharia civil e elétrica, incluindo Manutenção em torres de 
telecomunicações e sistemas de Proteção (sPda) - data da assiNatU-
ra: 19/03/2021 - vigêNcia: 19/03/2021 a 18/03/2022 - valor (r$): 
5.589.400,00 - dotaÇÃo orÇaMeNtária: 23.126.1508.8238 – 339040 
- foNte de recUrso: 0261 –- ordeNador resPoNsável: Marcos 
aNtÔNio braNdÃo da costa - eNd. do coNtratado: à av. cascavel 
nº 419 qd. a lt. 15/16 – bairro: setor castelo branco, -  ceP: 74405-030.

Protocolo: 637723

.

.

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 007/2021
Processo Pae Nº 2021/105.493
objeto: Prestação de serviço manutenção preventiva e corretiva de equi-
pamentos que compõem o parque computacional da ProdePa e de outros 
sob sua responsabilidade, incluindo o fornecimento de peças e componen-
tes.
resUltado: fracassada
MOTIVO: Todas as propostas desclassificadas ou licitantes inabilitados.,
o Pregoeiro

Protocolo: 640507

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE EsPoRtE E LAzER

.

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 014/2021-sEEL
Processo adMiNistrativo N° nº2021/242719
objeto: o presente contrato visa a contratação de empresa especializada 
em serviço de correção e manutenção da estrutura do telhado da sede da 
secretaria de estado de esporte e lazer, conforme condições gerais esta-
belecidas no termo de referência.
assiNatUra: 29/03/2021  vigêNcia: 29/03/2021 à 29/09/2021.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c  fonte de recur-
sos: 0101000000  elemento de despesa: 339039  ação: 184339  Pi: 
4120008338c
valor: r$ 132.600,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos reais)
coNtratada: extrUtUras Metálicas & coNstrUÇÕes eM geral 
ltda, inscrita no cNPj Nº 14.403.837/0001-96
ordeNador de desPesa: arlindo Penha da silva

Protocolo: 640569

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE tuRisMo

.

.

.

ERRAtA
.

PoRtARiA Nº 056/GEPs/sEtuR DE 29 DE MARço DE 2021
errata da Portaria Nº 051/2021, refereNte as fÉrias de abril/2021, 
publicação 639624 do doe 34.534 de 26.03.2021 
onde lê-se: cargo: assessoria de comunicação
Leia-se: cargo: técnico de Planejamento e gestão em turismo- israel 
antônio sequeira Pegado
onde lê-se: cargo: coordenadoria de gestão administrativa
Leia-se: cargo: auxiliar operacional- lucineide souza correa
onde lê-se: caRGO: Gerência de Qualificação Profissional 
Leia-se: cargo: técnico de Planejamento e gestão em turismo- regina 
lúcia Moraes Pereira 
albiNo josÉ da silva barbosa. diretor de administração e finanças

Protocolo: 640361
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DEfENsoRiA PúBLicA

PoRtARiA Nº. 185/2021/GGP/DPG, DE 26 DE MARço DE 2021.
a subdefensora Pública-geral do estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo o art. 1°, viii, da Portaria nº 156/2020-gab/dPg, de 02 de julho 
de 2020 e pelo art. 9º, v, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro 
de 2006, considerando o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução csdP Nº 
234, de 18 de fevereiro de 2019, tendo em vista o que consta no Pae nº 
2021/325986; resolve:
excluir, a pedido, o defensor Público deMÉtriUs rebessi, dos efeitos da 
Portaria nº 078/2021 – ggP/dPg, de 01.02.2021, publicada no d.o.e. 
Nº 34.480, de 03.02.2021, que trata de concessão de folgas compensató-
rias aos Membros da defensoria Pública do estado.
MÔNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 640352
PoRtARiA Nº. 184/2021/GGP/DPG, DE 26 DE MARço DE 2021.
a subdefensora Pública-geral do estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo o art. 1°, viii, da Portaria nº 156/2020-gab/dPg, de 02 de julho 
de 2020 e pelo art. 9º, v, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro 
de 2006, considerando o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução csdP Nº 
234, de 18 de fevereiro de 2019, tendo em vista o que consta no Pae nº 
2021/255601; resolve:
excluir, a pedido, os dias 01 e 05.04.2021 de folgas compensatórias da 
defensora Pública gisele vieira brasil batista farias, dos efeitos da 
Portaria nº 078/2021 – ggP/dPg, de 01.02.2021, publicada no d.o.e. 
Nº 34.480, de 03.02.2021, que trata de concessão de folgas compensató-
rias aos Membros da defensoria Pública do estado.
MÔNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 640349
PoRtARiA Nº 16/2021/GAB/DPG, DE 29 DE MARço DE 2021.
o defeNsor Público-geral do estado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8º, i, viii e xviii da lei complementar nº 54, de 
07 de fevereiro de 2006, considerando a atualização das medidas imple-
mentadas pelo decreto nº 800, de 31 de maio de 2020, republicado em 29 
de março de 2021, do governo do estado do Pará, o qual instituiu o Projeto 
retoMaPará, dispondo sobre a retomada econômica e social segura, no 
âmbito do estado do Pará, segundo o qual a região Metropolitana de belém 
passou ao bandeiramento vermelho, a partir das 21h da presente data; 
considerando que o Poder judiciário do estado do Pará manteve suspenso, 
em caráter excepcional, o atendimento ao público externo, realizado de 
forma presencial, conforme Portaria nº 1.217, publicada no diário da 
justiça de 26.03.2021; resolve:
art. 1º suspender, excepcionalmente, até a data de 04 de abril de 2021, 
as atividades presenciais nos núcleos e unidades da defensoria Pública 
na região Metropolitana de belém (belém, ananindeua, Marituba, bene-
vides e santa bárbara), adotando-se as mesmas disposições relativas ao 
bandeiramento preto (lockdown), com o expediente sendo desempenhado 
exclusivamente por meio de trabalho remoto.
Parágrafo único. ficam mantidos o ponto facultativo e feriado (01 e 02 de 
abril) de que tratam a Portaria nº 05/2021/gab/dPg, de 27 de janeiro 
de 2021 e o plantão para as causas consideradas urgentes, adotando-se as 
mesmas disposições relativas ao bandeiramento preto (lockdown).
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves lÉdo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 640330

DEsiGNAR sERviDoR

PoRtARiA Nº. 183/2021/GGP/DPG, DE 26 DE MARço DE 2021.
o defeNsor Público-geral do estado, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 8°, viii e xxi, da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro 
de 2006; considerando que há 4 (quatro) ações penais com 22 réus assistidos 
pela defensoria Pública decorrentes do trágico ocorrido na comarca de alta-
mira, em 29 de julho de 2019, no centro de recuperação regional da cidade, 
quais sejam: 0007878-33.2019.8.14.0005, 0009839-09.2019.8.14.0005, 
0009837-39.2019.8.14.0005, 0009857-30.2019.8.14.0005; considerando a 
quantidade de réus e a complexidade das ações penais; considerando o Pro-
cesso administrativo eletrônico nº 2021/329316; resolve:
designar o defensor Público reNaN fraNÇa cHerMoNt rodrigUes, 
para atuar de forma excepcional, em conjunto com a diretoria do interior, 
perante as varas criminais de altamira e/ou tribunal de justiça do estado 
do Pará, nas ações supracitadas, em favor dos réus assistidos pela defen-
soria Pública do estado do Pará, sem prejuízo de suas atribuições ordiná-
rias, a contar da data da publicação.
joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves lÉdo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 640336

coNtRAto

coNtRAto Nº 015/2021
PREGão ELEtRôNico Nº 013/2020 - MPEG
AtA sRP Nº 013/2020 – PMGE
Processo adMiNistrativo Nº 01205.000463/2019-53 - MPeg
Processo Nº 2021/291338 - dPe/Pa
Partes: defeNsoria Pública do estado do Pará (cNPj/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa coNNecta coNsUltoria, coMÉrcio e serviÇos de iNforMáti-
ca eirelli, inscrita no cNPj/Mf sob o nº. 07.223.271/0001-55.
objeto: contratação de empresa especializada visando a aquisição de so-
lução de rede Wireless (WlaN), contemplando Pontos de acesso Wireless 
e licenciamento para gerência em Nuvem, para atender as necessidades 
da defensoria Pública do estado do Pará.
data assiNatUra: 29/03/2021
valor global: r$ 147.810,00.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1492.8441.
fonte de recursos: 0101.
elemento: 449052 e 449039.
Plano interno: 21eMeN00001.

vigêNcia: o prazo de vigência deste termo de contrato será de 12 (doze) 
meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do 
artigo 57, § 1º, da lei n. 8.666, de 1993.
foro: justiça estadual do Pará – comarca de belém.
resPoNsável da coNtratada:
cassiUs goMes abeleM cPf n.º 425.771.522-72.
eNdereÇo da eMPresa: rua 28 de setembro, nº 982, reduto, belém/
Pará - ceP: 66053-350.
ordeNadora: joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo – defensor Público geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 640625
coNtRAto Nº: 014/2021
PRocEsso/PRotocoLo Nº. 2021/206981
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 11/2021
Partes: defeNsoria Pública do estado do Pará (cNPj/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa P r P MergUlHao & doMiNgUes co-
Mercio e servicos de iNforMática ltda – Me, inscrita no cNPj/Mf 
sob o nº. 07.679.790/0001-22.
objeto: contratação de empresa especializada visando a confecção de pai-
néis de proteção em acrílico ou acetato com instalação e totem dispenser para 
álcool em gel - a fim de suprir as necessidades dos setores de atendimento 
da defensoria Pública em belém, região metropolitana e interior, conforme 
condições e especificações constantes no Termo de Referência.
data assiNatUra: 29/03/2021
valor global: r$ 10.940,00.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa / Projeto / atividade: 30101. 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
elemento: 339030
Plano interno: 1050008458c
gP Pará: 266605
vigêNcia: o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, con-
tados a partir da data de sua assinatura.
foro: justiça estadual do Pará – comarca de belém.
resPoNsável da coNtratada:
oMar lUiz doMiNgUes MergUlHÃo cPf n.º 601.726.142-87.
eNdereÇo da eMPresa: travessa 14 de Março, nº 2047, bairro: Nazaré, 
ceP: 66035-180, belém/Pa.
ordeNadora: joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo – defensor Público geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 640615

DisPENsA DE LicitAção

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº 011/2021
Processo nº 2021/206981 – DPPA
a defeNsoria Pública do estado do Pará, Órgão da administra-
ção Pública do estado, reorganizada pela lei complementar estadual nº 
054/2006, neste ato representada por seu defensor Público geral, no 
âmbito das atribuições legais, conferidas pelo inciso viii do art. 8º da 
lei complementar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos 
autos do presente processo e, fundamentado no § 2º do art. 2º do decre-
to estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010, com redação dada pelo 
decreto nº 856, de 24 de junho de 2020, resolve autorizar a disPeNsa 
de licitaÇÃo para contratação em razão do valor da empresa P r P Mer-
gUlHÃo & doMiNgUes coMÉrcio e serviÇos de iNforMática ltda 
- Me, inscrita no cNPj/Mf sob o nº. 07.679.790/0001-22, cujo objeto é a 
contratação emergencial para confecção de 50 (cinquenta) painéis de pro-
teção em acrílico ou acetato com instalação e 04 (quatro) totens dispenser 
para álcool em gel, para as unidades de atendimento da defensoria Pública 
do estado do Pará na região Metropolitana e nos interiores do estado, 
como forma de observar estritamente as regras sanitárias estabelecidas 
para prevenção e combate ao covid-19, com valor global de r$ 10.940,00 
(dez mil, novecentos e quarenta reais).
 dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa / Projeto / atividade: 30101. 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
elemento: 339030
Plano interno: 1050008458c
gP Pará: 266605
data da assiNatUra: 29/03/2021
em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo
defensor Público geral
ratificaÇÃo de disPeNsa de licitaÇÃo – Nº 011/2021
Processo nº 2021/206981 – dPPa
data: 29/03/2021.
ordenador: joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo - defensor Público 
geral

Protocolo: 640590

outRAs MAtéRiAs

tERMo DE ADEsão A AtA sRP 013/2020 – MPEG
PREGão ELEtRôNico Nº 013/2020 - MPEG
MiNistÉrio da ciêNcia, tecNologia, iNovaÇÕes-Mcti
MUseU ParaeNse eMÍlio goeldi - MPeg
ata srP Nº 013/2020 – PMge
Processo adMiNistrativo N.° 01205.000463/2019-53 - MPeg
Processo Nº 2021/291338 - dPe/Pa
a defeNsoria Pública do estado do Pará, inscrita no cNPj/Mf sob o nº. 
34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de belém, estado do Pará, na 
rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, ceP. 66.019-080, representada por 
seu defensor Público geral, dr. joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo, 
brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no 
cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domicilia-
do nesta capital, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 
estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNsideraNdo o andamento do processo nº 2021/291338 dPe/Pa, que 
obteve autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na ata 
de registro de Preços 013/2020, oriunda do Pregão eletrônico srP nº 
013/2020 do MiNistÉrio da ciêNcia, tecNologia, iNovaÇÕes-Mcti, 
por intermédio do MUseU ParaeNse eMÍlio goeldi – MPeg, objetivando 
aquisição de solução de rede Wireless (WlaN), contemplando Pontos de 
acesso Wireless e licenciamento para gerência em Nuvem, com vistas a 
atender as necessidades da defensoria Pública do estado do Pará;
coNsideraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
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obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.
resolve:
aderir a ata de registro de Preços 013/2020, oriunda do Pregão eletrônico 
srP nº 013/2020 do MUseU ParaeNse eMÍlio goeldi – MPeg, na quali-
dade de carona, em virtude de estar demonstrada por meio de cotação de 
preços a vantagem econômica para esta adesão.
 coNtratada: coNNecta coNsUltoria, coMÉrcio e serviÇos de iN-
forMática eirelli, inscrita no cNPj/Mf sob o nº. 07.223.271/0001-55, 
estabelecida na rua 28 de setembro, nº 982, reduto, belém/Pará - ceP: 
66053-350, neste ato representada pelo senhor cassiUs goMes abeleM, 
brasileiro,  casado, portador da cédula de identidade n.º 9043-d - crea-
Pa, inscrito no cPf n. 425.771.522-72.
valor global: r$ 147.810,00 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e dez reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1492.8441.
fonte de recursos: 0101.
elemento: 449052 e 449039.
Plano interno: 21eMeN00001.
data da assiNatUra: 29 de março de 2021.
joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 640596

JuDiciÁRio
.

tRiBuNAL DE JustiçA
Do EstADo Do PARÁ

coNtRAto

Extrato de contrato nº 008.2021/tJPA // Partes: tribunal de justiça do 
estado do Pará e a empresa resoUrce aMericaNa ltda., inscrita no cNPj/
Mf sob o nº. 05.150.869/0001- 36// objeto do contrato: fornecimento de 
serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação, de 
forma remota e presencial, de acordo com os padrões de desempenho e qua-

lidade correspondentes à especialização exigida para o serviço, incluindo a 
sustentação de sistemas informatizados de alta criticidade, mantidos pelo tri-
bunal de justiça do estado do Pará.// origem: Pregão eletrônico de nº 007/
tjPa/2021//valor do contrato: r$ 7.760.812,80 (sete milhões, setecentos e 
sessenta mil, oitocentos e doze reais e oitenta centavos).// dotação orça-
mentária: Programa de trabalho: 02.126.1417.8651, 02.126.1417.8652 e 
02.126.1417.8653; fonte de recursos: 118; Natureza da despesa: 33.90.40 
// vigência: 12.03.2021 a 12.03.2023 // data da assinatura: 12.03.2021 // 
foro: belém/Pa // representante do contratante: débora Moraes gomes – 
secretária de administração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo al-
ves santos – secretário de Planejamento. //

Protocolo: 640639

tERMo ADitivo A coNtRAto

Extrato do 6º termo Aditivo ao contrato nº. 070.2017/tJPA//Par-
tes: tjPa e a empresa eco gestÃo aMbieNtal ltda ePP, inscrita no 
cNPj/Mf sob o nº. 04.831.871/0001-08// objeto do aditivo: prorrogação 
de vigência, o reajuste no percentual de 4,770640% com base no iNPc 
e a manutenção do desconto ao contrato nº 070.2017, o qual tem por 
objeto a Prestação de serviços de manutenção e conservação de jardins, 
áreas verdes e solos naturais, com fornecimento de ferramentas, equi-
pamentos, materiais e com eventual reposição de mudas, adequados à 
perfeita execução do serviço.// objeto do aditivo: ajuste no valor contra-
tado em virtude de equívocos ocorridos na instrução processual do 4º e 
do 5º termo aditivo ao contrato 070/2017, que trataram respectivamente 
do acréscimo de serviços no percentual de 15,5% e da prorrogação de 
vigência, o reajuste no percentual de 4,770640% com base no iNPc e a 
manutenção do desconto de 10% até 30/04/2021.// valor do 4º termo 
aditivo: r$ 30.585,25 (mensal), r$ 367.022,94 (anual global).// valor do 
5º termo aditivo: r$ 32.044,37 (mensal), r$ 384.532,44 (anual global).// 
valor do contrato com desconto: Período de 02/02/2021 a 30/04/2021 
r$ 28.839,93(mensal); Período de Maio/2021 a 01/02/2022 r$ 32.044,37 
(mensal); perfazendo o total de r$ 375.025,93 para período da prorro-
gação contratual.// dotação: Programa de trabalho: 02.061.1421.8659 / 
02.061.1421.8669 / 02.061.1421.8670- fonte de recurso: 0118- Nature-
za da despesa: 339040.//data da assinatura: 29/03/2021// foro: belém/
Pa// representante do contratante: débora Moraes gomes – secretária de 
administração// ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves santos  – 
secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 640603

 

Por-
taria Processo coMarca/de-

PartaMeNto sUPrido fiNalidade

eleMeNto de desPesa

total

Periodo de aPlicaÇÃo

Prestar coNtas atÉcombustivel consumo
transp./ 
locom.

Pessoa
fisica

Pessoa
juridica

data iNicial data fiNal
339030 339030 339033 339036 339039

370 Pro202100872 Óbidos PojUcÃ HeNriqUe de castro seNa diligêNcias 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 15/03/21 13/04/21 28/04/21

371 Pro202100873 sÃo doMiNgos 
do caPiM reNaN gabriel NasciMeNto goMes diligêNcias 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 17/03/21 15/04/21 25/04/21

372 Pro202100875 Portel ediNilsoN ferreira do Nasci-
MeNto

certificaÇÃo 
digital 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 17/03/21 15/04/21 25/04/21

373 Pro202100876 Óbidos PojUcÃ HeNriqUe de castro seNa diligêNcias 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 16/03/21 14/04/21 29/04/21

374 Pro202100877 bragaNÇa saUlo saratY de oliveira diligêNcias 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 16/03/21 14/04/21 29/04/21

375 Pro202100879 bragaNÇa saUlo saratY de oliveira sessÃo de júri 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 16/03/21 14/04/21 29/04/21

376 Pro202100893
secretaria de 
eNgeNHaria e 
arqUitetUra

carlos alberto MagalHÃes 
breMgartNer

MaNUteNÇÃo 
Predial 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 17/03/21 15/04/21 30/04/21

377 Pro202100896 altaMira jose rodrigo KeMPNer estUdo social 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 17/03/21 15/04/21 30/04/21

378 Pro202100897 xiNgUara floriaNo dias de liMa sessÃo de júri 50,00 54,00 0,00 726,00 0,00 830,00 17/03/21 15/04/21 30/04/21

379 Pro202100907 coordeNado-
ria Militar roberto sergio da silva castro serviÇo de 

escolta 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 18/03/21 16/04/21 01/05/21

380 Pro202100910 soUre HeroNildes MarqUes barbosa estUdo social 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 18/03/21 16/04/21 01/05/21

381 Pro202100912 soUre HeroNildes MarqUes barbosa estUdo social 340,00 0,00 150,00 0,00 0,00 490,00 18/03/21 16/04/21 01/05/21

382 Pro202100922 cUrraliNHo carlYle victor saNtaNa Peixoto diligêNcias 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 17/03/21 15/04/21 30/04/21

383 Pro202100924 afUá laUra loPes raUda MaNiteNÇÃo de 
veÍcUlo 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 18/03/21 16/04/21 01/05/21

384 Pro202100929 castaNHal jose ferNaNdo ferreira de 
araUjo estUdo social 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 19/03/21 17/04/21 02/05/21

385 Pro202100934 bragaNÇa saUlo saratY de oliveira diligêNcias 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 19/03/21 17/04/21 02/05/21

386 Pro202100935 bragaNÇa Marcio daMazio farias da costa diligêNcias 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 19/03/21 17/04/21 02/05/21

387 Pro202100940 redeNÇÃo jose orlaNdo de soUsa sessÃo de júri 57,00 1.148,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 25/03/21 23/04/21 08/05/21

388 Pro202100956 aNaNiNdeUa 
vara do júri WerbersoN da silva barros sessÃo de júri 0,00 1.285,00 0,00 0,00 0,00 1.285,00 25/03/21 23/04/21 08/05/21

 total 982,00 4.487,00 8.050,00 726,00 3.000,00 17.245,00  

suPRiMENto DE fuNDo

Protocolo: 640450
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outRAs MAtéRiAs

ExtRAto DE APLicAção DE PENALiDADE Nº 14/2021/tJPA – o 
tribUNal de jUstiÇa do estado do Pará, órgão do Poder judiciário 
com sede na avenida almirante barroso, nº 3089, bairro do souza, na ci-
dade de belém, estado do Pará, ceP 66.613-710, com inscrição no cNPj/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua secretária de 
administração, em obediência à Portaria nº 451/2020-gP que delegou 
à titular da secretaria de administração, nos termos do artigo 21 da lei 
estadual nº 8.972/2020, a aplicação das penalidades previstas nos artigos 
86 e 87 da lei nº 8.666/1993 e 7º da lei nº 10.520/2002, no âmbito do 
tribunal de justiça do estado do Pará, acolHo o parecer da assessoria 
jurídica desta secretaria de administração e decido aPlicar saNÇÃo 
de MUlta no valor de r$191,43 (cento e noventa e um reais e quarenta e 
três centavos), à empresa eNgNeW construções e empreendimentos eireli 
por descumprimento das obrigações contidas na ata de registro de Preços 
nº 038/2019, com base nos documentos e manifestações acostados aos 
autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, cuja motivação 
integra este ato decisório (artigo 50, §1º da lei nº 9.784/99), conforme os 
termos do  Pa-Pro-2019/05182.15// belém, 17 de março de 2021. // dé-
bora Moraes gomes – secretária de administração do tjPa.

Protocolo: 640373
ExtRAto DE APLicAção DE PENALiDADE Nº 015/2021/tJPA – o 
tribUNal de jUstiÇa do estado do Pará, órgão do Poder judiciário 
com sede na avenida almirante barroso, nº 3089, bairro do souza, na ci-
dade de belém, estado do Pará, ceP 66.613-710, com inscrição no cNPj/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua secretária de 
administração, em obediência à Portaria nº 451/2020-gP que delegou à 
titular da secretaria de administração, nos termos do artigo 21 da lei esta-
dual nº 8.972/2020, a aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 
87 da lei nº 8.666/1993 e 7º da lei nº 10.520/2002, no âmbito do tribunal 
de justiça do estado do Pará, acolHo o parecer da assessoria jurídica 
desta secretaria de administração e decido aPlicar saNÇÃo de MUlta 
no valor de r$6.350,87 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e 
sete centavos), à empresa eNgNeW construções e empreendimentos eireli 
por descumprimento das obrigações contidas na ata de registro de Preços 
nº 038/2019, com base nos documentos e manifestações acostados aos 
autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, cuja motivação 
integra este ato decisório (artigo 50, §1º da lei nº 9.784/99), conforme os 
termos do  Pa-Pro-2019/05182.21// belém, 16  de março de 2021. // dé-
bora Moraes gomes – secretária de administração do tjPa.

Protocolo: 640375
..

tRiBuNAis DE coNtAs
.

tRiBuNAL DE coNtAs
Do EstADo Do PARÁ

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 36.981, DE 29 DE MARço DE 2021.
dispõe sobre a suspensão do atendimento presencial no tce/Pa como me-
dida de prevenção e enfrentamento à pandemia da covid-19.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições, e
coNsideraNdo as medidas implementadas pelo decreto estadual nº 
800/2020, republicado em 29/03/2021, decorrentes da situação epidemio-
lógica da covid-19 em todo o estado;
coNsideraNdo as disposições contidas na Portaria tce/Pa nº 35.980, 
de 09 de junho de 2020;
coNsideraNdo a Nota técnica nº 001/2021 da coordenadoria de saúde 
e qualidade de vida/segP-tce/Pa;
coNsideraNdo, ainda, a possibilidade de adoção de medidas complementares 
por ato próprio, conforme art. 3º da resolução nº 19.186, de 4 de junho de 2020.
r e s o l v e:
art. 1º fica suspenso o atendimento presencial em todas as unidades do tri-
bunal de contas do estado do Pará (tce/Pa) de 30/03/2021 até 30/04/2021.
art. 2º o funcionamento do serviço de protocolo do tce/Pa durante a vi-
gência desta Portaria deverá ser realizado pelo Portal do jurisdicionado.
art. 3º as certidões requeridas ao tce/Pa serão enviadas exclusi-
vamente em meio eletrônico.
art. 4º fica suspensa a contagem dos prazos processuais pelo período de 
vigência deste ato, passando a contar do primeiro dia útil subsequente.
art. 5º fica mantido o expediente interno deste tribunal, observadas as 
disposições contidas na ordem de serviço nº 042/2021-gP.
Art. 6º Ficam mantidas as Sessões Ordinárias nas datas fixadas na Resolu-
ção tce/Pa nº 19.246/2021.
art. 7º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência e cumpra-se.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 29 
de março de 2021.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 640468

PoRtARiA Nº 36.979, DE 29 DE MARço DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 
63 - regimento interno do tribunal de contas do estado do Pará, de 
17 de dezembro de 2012,
coNsideraNdo o poder regulamentar previsto no art. 3º, da lei comple-
mentar n. 081, de 26 de abril de 2012;
r e s o l v e:
i - facUltar ao servidor, mediante requerimento escrito, a percepção de:
1. até 30% (trinta por cento) do décimo terceiro salário referente ao exer-
cício/2021, a partir do mês de abril de 2021;
2. até 40% (quarenta por cento) do décimo terceiro salário referente ao 
exercício/2021, a partir do mês de maio de 2021; e
3. até 50% (cinquenta por cento) do décimo terceiro salário referente ao 
exercício/2021, a partir do mês de junho de 2021.
ii - o servidor interessado deverá observar as seguintes condições:
1. os requerimentos protocolizados até o dia 10 de cada mês serão 
pagos na folha do mês andante;
2. os requerimentos protocolizados a partir do dia 11 de cada mês somen-
te serão pagos na folha do mês subsequente;
3. os recolhimentos de imposto de renda retido na fonte e Previdenciário so-
mente serão aplicados na folha de décimo terceiro salário no mês de dezembro.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 29 
de março de 2021.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 640479

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE

PoRtARiA Nº 36.974, DE 25 DE MARço DE 2021.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo os termos da licença Médica do tce nº 126/2021, de 23-
03-2021, protocolizado sob o expediente nº 003400/2021,
r e s o l v e:
coNceder à servidora lÍvia alMeida cardoso, auxiliar de con-
trole externo, matrícula nº 0101675, 07 (sete) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, 
no período de 19 a 25-03-2021.

Protocolo: 640466
PoRtARiA Nº 36.975 DE 25 DE MARço DE 2021.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo os termos da licença Médica do tce nº 125/2021, de 22-
03-2021, protocolizado sob o expediente nº 003359/2021,
r e s o l v e:
coNceder à servidora Priscila da Paz NasciMeNto, auditor de 
controle externo, matrícula nº 0101112, 07 (sete) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 17 a 23-03-2021.

Protocolo: 640463

MiNistéRio PúBLico
.

MiNistéRio PúBLico DE
coNtAs Do EstADo Do PARÁ

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto

PoRtARiA N° 05/2021/sGcc/MPc/PA
Dispõe sobre a nomeação de fiscal de Contrato Administrativo.
o Procurador-geral de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, com fulcro na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
resolve:
art. 1º - designar a servidora aNa rosa bassalo crisPiNo, matrícula nº 
999321 e, no seu impedimento, o servidor  reNaN câNdido oliveira, 
matrícula nº 200251, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 
03/2021-MPC/PA, firmado entre este MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
do estado e a empresa a a saNtos distribUidora de aliMeNtos ei-
reli - ePP, inscrita no cNPj/Mf sob o nº 19.756.461/0001-17 tendo como 
objeto a contratação de empresa para fornecimento de açúcar refinado, 
para atender às demandas do Ministério Público de contas do estado do 
Pará, conforme termos e condições que constam do presente termo de 
referência, para um período de 12 (doze) meses.
art. 2º - são atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especi-
ficadas em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e 
cláusulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
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IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, providencian-
do, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
v – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em conformida-
de com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a fatura de pagamento 
apenas quando não houver nenhuma documentação a ser regularizada;
vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
vii- sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
art. 3º - as determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º - As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que 
ocupa no MPc/Pa.
art. 5º - esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém, 26 de março de 2021.
gUilHerMe da costa sPerrY
ProcUrador-geral de coNtas do estado

Protocolo: 640383

tERMo ADitivo A coNtRAto

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
N° do termo Aditivo: 03
N do contrato: 10/2020
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
dos serviços de limpeza, conservação e Higienização e copeiragem no 
prédio do MPc/Pa, com fornecimento de uniformes, materiais e o emprego 
de equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Reajustar em 4,76% (quatro inteiros 
e setenta e seis centésimos) o valor original do contrato, com efeitos fi-
nanceiros a partir de 1º de janeiro de 2021, em razão da homologação da 
convenção coletiva de trabalho 2021/2022.
valor do aditamento: r$ 17.063,73 (dezessete mil, sessenta e três 
reais e setenta e três centavos),.
Partes: Ministério Público de contas do estado do Pará e liderança 
limpeza e conservação ltda.
data da assinatura: 26/03/2021
dotação orçamentária: Programa de trabalho 01.032.1493.8515.0000, Natureza da
despesa 33.90.37.00 fonte de recurso: 0101000000
ordenador responsável: guilherme da costa sperry
1º. termo aditivo: 23/10/2020 - r$ 16.284,02 (dezesseis mil e duzentos e 
oitenta e quatro reais e dois centavos)
2º. termo aditivo: 20/01/2021 - r$ 16.288,76 (dezesseis mil e duzentos e 
oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)

Protocolo: 640380

MiNistéRio PúBLico
Do EstADo Do PARÁ

ERRAtA

ERRAtA DE PuBLicAção
REsuLtADo DE LicitAção
No número de publicação: 574668 de 25/03/2021, Págs. 48 e 49 (doe nº 34.532)
Pregão eletrônico: 004/2021-MP/Pa
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
oNDE sE Lê:
valor total do certame: r$ 143.000,70
LEiA-sE:
valor total do certame: r$ 143.999,70
ordenador responsável: gilberto valente Martins

Protocolo: 640317

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

REsuLtADo DE LicitAção
o MiNistÉrio Público do estado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão eletrônico nº. 003/2021-MP/Pa, empreitada por pre-
ço global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto registro de
Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza:
- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas 
com os seguintes valores:
-32.403.914/0001-90 - b N de jesUs eireli- total r$ 12.896,20
iteM 01 – valor total .... r$ 218,50
iteM 04 – valor total .... r$ 323,00
iteM 05 – valor total .... r$ 665,00
iteM 06 – valor total .... r$ 997,50
iteM 08 – valor total .... r$ 3.124,00
iteM 10 – valor total .... r$ 630,00
iteM 11 – valor total .... r$ 1.855,00
iteM 13 – valor total .... r$ 286,00
iteM 14 – valor total .... r$ 483,20
iteM 15 – valor total .... r$ 374,00
iteM 20 – valor total .... r$ 3.940,00

04.180.058/0001-15 - P N s seabra- total r$ 38.520,00
iteM 02 – valor total .... r$ 780,00
iteM 07 – valor total .... r$ 1.720,00
iteM 12 – valor total .... r$ 330,00
iteM 19 – valor total .... r$ 2.320,00
iteM 21 – valor total .... r$ 5.420,00
iteM 23 – valor total .... r$ 360,00
iteM 24 – valor total .... r$ 26.390,00
iteM 25 – valor total .... r$ 400,00
iteM 26 – valor total .... r$ 400,00
iteM 27 – valor total .... r$ 400,00
20.274.219/0001-96 - args distribUidora de eqUiPaMeNtos eletro
-eletroNicos- total r$ 5.540,00
iteM 03 – valor total .... r$ 5.540,00
36.257.948/0001-74 - NasciMeNto coMercio atacadista de arti-
gos de PaPelaria- total r$ 226,00
iteM 16 – valor total .... r$ 226,00
05.360.995/0001-15 - l N da costa- total r$ 31.177,00
iteM 28 – valor total .... r$ 7.828,00
iteM 29 – valor total .... r$ 23.349,00
valor total do certame: r$ 88.359,20
belém (Pa), 29 de março de 2021
rafael rodrigues de souza
Pregoeiro

Protocolo: 640372

outRAs MAtéRiAs
.

Extrato da PoRtARiA nº 01/2021 – MP/PJMA-2º cargo
o Promotor de justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. vi da resolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo siMP Nº  001304–157/2020 
que se encontra à disposição na Promotoria de justiça de Monte alegre, 
situada na rua rui barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, ceP 
68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
PoRtARiA nº 01/2021 - MP/PJMA-2º cargo
Polo Passivo:  secretaria de edUcaÇÃo do MUNicÍPio de MoNte alegre
ASSUNTO: acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as políticas pú-
blicas que visem a resolução das demandas apresentadas pela escola Hen-
rique de souza, localizada na comunidade cuçaru.
diego belchior ferreira santana – Promotor de justiça titular do 2º cargo da PjMa

Protocolo: 640457
Ato N.º 73/2021
o ProcUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do gedoc nº 106398/2021, 
cadastrado em 1º/3/2021,
r e s o l v e: 
exoNerar, de acordo com o art. 60, i da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994 diego aUgUsto silva dos reis do cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de justiça de segunda entrân-
cia, MP.cPcP-102.3, nomeado por meio do ato nº 149/2019, datado de 
20/5/2019, publicado no d.o.e. de 3/6/2019, a contar de 25/3/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa
belém, 26 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça
Ato N.º 74/2021
o ProcUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais,
r e s o l v e:
exoNerar, de acordo com o art. 60, i da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, KareN baldissera do cargo de provimento em comissão de 
assessor especializado de apoio técnico-operacional judicial e extraju-
dicial, MP.cPcP-102.4, nomeada por meio do ato nº 41/2020, datado de 
10/3/2020, publicado no d.o.e. de 12/3/2020, a partir de 1º/4/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa
belém, 29 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça
Ato N.º 75/2021
o ProcUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais,
coNsideraNdo a exoneração da servidora Karen baldissera do cargo de 
provimento de assessor especializado de apoio técnico operacional judi-
cial e extrajudicial, por meio do ato nº 74/2021, de 29/3/2021,
coNsideraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal,
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 
falesi sabiNo de oliveira, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de assessor especializado de apoio técnico-operacional judicial 
e extrajudicial, MP.cPcP-102.4, a contar de 1º/4/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa
belém, 29 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça

Protocolo: 640458
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PoRtARiA N.° 748/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do Pedido de reconsideração protocolizado no 
“siP” sob o n.º 30076/2017, em 27/07/2017; e
coNsideraNdo o disposto no art. 26 da lei estadual n.º 5.810/1994 – 
regime jurídico único dos servidores Públicos civis do estado do Pará,
r e s o l v e:
i – revogar a Portaria n.º 285/2017-MP/sgj-ta, de 13/07/2017, pu-
blicada no d.o.e. de 18/08/2017, que autorizou a servidora rosivaNe 
de soUza MeNdes a gozar 120 (cento e vinte) dias de licença-prêmio, 
referentes aos 1º e 2º períodos dos triênios 1991/1994 e 1994/1997, no 
período de 22/08 a 19/12/2016.
ii – revogar a Portaria n.º 65/2017-MP/Pgj, de 10/03/2017, publicada 
no d.o.e. de 13/03/2017, que autorizou a servidora rosivaNe de soUza 
MeNdes a gozar 112 (cento e doze) dias de férias, sendo  22 (vinte e dois) 
dias referentes ao exercício 2005/2006, 30 (trinta) referentes ao exercício 
2006/2007; 30 (trinta) dias referentes ao exercício 2008/2009; e 30 (trinta) 
dias referentes ao exercício 2009/2010, no período de 20/03 a 09/07/2017.
iii - aUtorizar a servidora rosivaNe de soUza MeNdes, auxiliar de 
administração, lotada no Núcleo de questões agrárias e fundiárias – “Nú-
cleo agrário”, a se ausentar do estado do Pará, para estudo, sem prejuízo 
da remuneração, nos períodos de 22/08/2016 a 19/12/2016 e 20/03 a 
09/07/2017, a fim de poder cursar Doutorado na Universidade Federal de 
são carlos –Ufscar.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa, belém, 26 de março de 
2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça

Protocolo: 640504
PoRtARiA N° 723/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
1847/2021, datado de 8/2/2021;
r e s o l v e:
colocar À disPosiÇÃo do tribunal de contas do estado do Pará, a servi-
dora efetiva aMaNda NatHalia galvÃo gUioMariNo, ocupante do cargo 
de analista jurídico, com ônus para o Órgão cessionário, pelo período de 
01 (um) ano, a contar de 1º/3/2021 a 28/2/2022.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa, belém, 23 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça
PoRtARiA N.° 749/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
1642/2021, em 3/2/2021;
coNsideraNdo os termos do Parecer n.º 72/2021-ass/jUr/Pgj, acolhido in totum;
coNsideraNdo o disposto no art. 129, § 2º, da constituição federal, c/c 
o art. 43, inciso X, in fine, da Lei n.º 8.625/1993, art. 154, inciso X, da Lei 
complementar estadual n.º 057/2006, art. 2º e 4º, caput, e § 3º, incisos 
i, ii e iii, todos da resolução n.º 006/2011-cPj, de 30/6/2011 e art. 2º da 
resolução nº 26 do conselho Nacional do Ministério Público,
r e s o l v e: 
aUtorizar, em caráter excepcional, o Promotor de justiça de 2ª entrância 
brUNo becKeMbaUer saNcHes daMasceNo, titular do cargo de Promotor 
de justiça de Moju, a residir no município de belém, até ulterior deliberação.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa. belém, 26 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça
PoRtARiA N.° 750/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
1764/2021, em 8/2/2021;
coNsideraNdo os termos do Parecer n.º 73/2021-ass/jUr/Pgj, acolhido in totum;
coNsideraNdo o disposto no art. 129, § 2º, da constituição federal, c/c 
o art. 43, inciso X, in fine, da Lei n.º 8.625/1993, art. 154, inciso X, da Lei 
complementar estadual n.º 057/2006, art. 2º e 4º, caput, e § 3º, incisos 
i, ii e iii, todos da resolução n.º 006/2011-cPj, de 30/6/2011 e art. 2º da 
resolução nº 26 do conselho Nacional do Ministério Público,
r e s o l v e: 
aUtorizar, em caráter excepcional, a Promotora de justiça de 2ª en-
trância liliaNe carvalHo rodrigUes de oliveira, titular do cargo de 
Promotor de justiça de Moju, a residir no município de abaetetuba, até 
ulterior deliberação.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa. belém, 26 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça

Protocolo: 640568
ExtRAto DA REcoMENDAção
PoRtARiA n.º 01/2021/1ªPJt
o MiNistÉrio Público estadUal, por intermédio da Promotora de 
justiça desta comarca infra firmada, no uso de suas atribuições le-
gais, com fundamento no artigo 27, inciso iv, da lei n. 8.625, de 12 
de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), 
artigo 201, § 5º, alínea “c” do estatuto da criança e do adolescente 
torna pública a expedição da recomendação nº 01/2021/MP1ªPjt que 
se encontra à disposição para os interessados na sede da Promotoria 
de justiça, situada na avenida belém, nº 8, centro, tailândia/Pa.

recomendação nº 01/2021/MP1ªPjt
Procedimento administrativo nº 002033-034/2019
destinatários: Prefeitura Municipal de tailândia e secretaria Municipal de 
assistência e desenvolvimento social – seMads
recoMeNda
•Ao Prefeito do Município de Tailândia apto a deflagrar o processo de 
elaboração, publicação e instituição do Plano Municipal de atendimento 
socioeducativo, em atenção aos dispositivos legais e fundamentos supra-
mencionados, que adote todas as medidas administrativas e legais acerca 
do plano municipal em comento, sob pena da adoção das medidas legais 
cabíveis, posta a não observância da ordem legal e pelo atentado contra 
os princípios da administração Pública, previstas nos artigos 28 e 29 da lei 
federal nº 12.594/2012;
•Passe a cumprir o disposto no art. 5º da Lei Federal nº 12.594/12, qual seja:
art. 5º compete aos Municípios:
i - formular, instituir, coordenar e manter o sistema Municipal de atendimento so-
cioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado;

Protocolo: 640370
PoRtARiA N° 020/2021
o MiNistÉrio Público do estado do Pará, por meio de seu Promotor 
de justiça, dr. gilberto lins de souza filho, titular da comarca, no uso 
de suas atribuições legais, vem dispor o seguinte: coNsideraNdo que 
o artigo 7º da resolução 007/2019 do colégio de Procuradores do Minis-
tério Público do Pará aduz que “a notícia de fato será apreciada no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, 
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias.” coNsideraNdo que o 
artigo 31 da referida resolução prega que “o procedimento administrativo 
é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: I - acompanhar o 
cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebra-
do; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 
instituições; iii - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais 
indisponíveis; e iv - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito 
civil.” coNsideraNdo a redação do artigo 37o da constituição federal; 
coNsideraNdo o referido artigo em seus parágrafos 4o e 5o; coNside-
raNdo que o ordenador de recurso público cabe a obrigação de prestar 
contas, junto às cortes de contas; coNsideraNdo o artigo 75 da cons-
tituição federal; coNsideraNdo que na data de 30 de maio de 2019, o 
tribunal de contas dos Municípios, no estado do Pará, julgou irregular as 
contas do fundo municipal de saúde de são joão do araguaia, referente ao 
exercício de 2016, aplicando multas ao ordenador; coNsideraNdo que 
o entendimento pacificado, nos Tribunais Superiores, aduz claramente que 
o Ministério Público não é parte legítima para cobrar a multa, cabendo tal 
prerrogativa ao ente beneficiado; CONSIDERANDO a lei de Improbidade 
administrativa em seu artigo 10; coNsideraNdo que o tipo acima des-
crito é exemplificativo, podendo configurar Improbidade Administrativa a 
inércia na cobrança de tais multas, por parte do município legitimado; 
coNsideraNdo a necessidade de acompanhar as medidas adotadas pelo 
município de são joão do araguaia, para a devida cobrança da multa, de-
terminada no acórdão de n° 34.720, do tribunal de contas do Município;
resolve este rMP: instaurar o Procedimento administrativo de n° 
0001950872021;
objeto “acompanhar e fiscalizar a cobrança das multas, pelo muni-
cípio de são joão do araguaia,  fixadas no acórdão de n° 34.720, 
do tribunal de contas dos Municípios, estado do Pará, referente ao 
fundo municipal de saúde do ano de 2016”;
Publique-se;
registre-se;
cumpra-se.
são joão do araguaia – Pa., 27 de março de 2021.
gilberto lins de souza filho
Promotor de justiça titular

Protocolo: 640379
PoRtARiA N° 020/2021
o MiNistÉrio Público do estado do Pará, por meio de seu Promotor 
de justiça, dr. gilberto lins de souza filho, titular da comarca, no uso 
de suas atribuições legais, vem dispor o seguinte: coNsideraNdo que 
o artigo 7º da resolução 007/2019 do colégio de Procuradores do Minis-
tério Público do Pará aduz que “a notícia de fato será apreciada no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, 
fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias.” coNsideraNdo que o 
artigo 31 da referida resolução prega que “o procedimento administrativo 
é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: I - acompanhar o 
cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebra-
do; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 
instituições; iii - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais 
indisponíveis; e iv - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito 
civil.” coNsideraNdo a redação do artigo 37o da constituição federal; 
coNsideraNdo o referido artigo em seus parágrafos 4o e 5o; coNside-
raNdo que o ordenador de recurso público cabe a obrigação de prestar 
contas, junto às cortes de contas; coNsideraNdo o artigo 75 da cons-
tituição federal; coNsideraNdo que na data de 30 de maio de 2019, o 
tribunal de contas dos Municípios, no estado do Pará, julgou irregular as 
contas do fundo municipal de saúde de são joão do araguaia, referente ao 
exercício de 2016, aplicando multas ao ordenador; coNsideraNdo que 
o entendimento pacificado, nos Tribunais Superiores, aduz claramente que 
o Ministério Público não é parte legítima para cobrar a multa, cabendo tal 
prerrogativa ao ente beneficiado; CONSIDERANDO a lei de Improbidade 
administrativa em seu artigo 10; coNsideraNdo que o tipo acima des-
crito é exemplificativo, podendo configurar Improbidade Administrativa a 
inércia na cobrança de tais multas, por parte do município legitimado; 
coNsideraNdo a necessidade de acompanhar as medidas adotadas pelo 
município de são joão do araguaia, para a devida cobrança da multa, de-
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terminada no acórdão de n° 34.720, do tribunal de contas do Município;
resolve este rMP: instaurar o Procedimento administrativo de n° 
0001950872021;
Objeto “Acompanhar e fiscalizar a cobrança das multas, pelo município de 
São João do Araguaia,  fixadas no acórdão de n° 34.720, do Tribunal de 
contas dos Municípios, estado do Pará, referente ao fundo municipal de 
saúde do ano de 2016”;
Publique-se;
registre-se;
cumpra-se.
são joão do araguaia – Pa., 27 de março de 2021.
gilberto lins de souza filho
Promotor de justiça titular

Protocolo: 640402
PoRtARiA N.º 729/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r e s o l v e:
delegar a exmª. srª. Promotora de justiça de 2ª entrância vaNes-
sa galvÃo HercUlaNo atribuições específicas para, dar investidura 
no cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de 
justiça de segunda entrância, MP.cPcP-102.3, ao sr. lUiz feliPe da 
costa foNseca nomeado conforme o ato nº 56/2021, datado de 
8/3/2021, publicado no d.o.e em 11/3/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa, belém 23 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça
PoRtARiA N.º 741/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r e s o l v e:
delegar a exmª. srª. Promotora de justiça de 1ª entrância breNda correa 
LIMA AYAN atribuições específicas para, dar investidura no cargo de provimen-
to em comissão de assessor de Promotoria de justiça de Primeira entrância, 
MP.cPcP-102.3, a srª. aNa caroliNe liMa Melo nomeada conforme o ato nº 
66/2021, datado de 10/3/2021, publicado no d.o.e em 15/3/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa, belém 24 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça
PoRtARiA N.º 742/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r e s o l v e:
delegar a exmª. srª. Promotora de justiça de 2ª entrância grUcHeNHKa 
OLIVEIRA BAPTISTA FREIRE atribuições específicas para, dar investidura 
no cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de justiça 
de segunda entrância, MP.cPcP-102.3, a srª MariNa d’ PaUla feitosa 
alves, nomeada conforme o ato nº 67/2021, datado de 10/3/2021, publi-
cado no d.o.e em 15/3/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa, belém 24 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça
PoRtARiA Nº 744/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso v, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo os termos dos expediente protocolizados sob os nºs 3475/2021, 
3476/2021, 3477/2021, 3478/2021, 3531/2021, 3532/2021, 3533/2021;
r e s o l v e:
revogar, as delegações declinadas ao Promotor de justiça alexaN-
dre batista dos saNtos coUto Neto, contidas nas Portarias 
nºs 4108/2018-MP/Pgj (siMP: 000013-144/2019), 4473/20218-MP/
Pgj (siMP: 000004-144/2019), 5083/2019-MP/Pgj (siMP: 000012-
144/2021), 3765/2019-MP/Pgj (siMP: 000027-144/2019), 7146/2020-
MP/Pgj (siMP: 000064-009/2019), 7146/2018-MP/Pgj (siMP: 000065-
009/2019), 936/20219-MP/Pgj (siMP: 000030-144/2019).
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete da ProcUradoria-geral de jUstiÇa, belém, 25 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça
PoRtARiA N° 751/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
4169/2021, datado de 24/3/2021;
r e s o l v e:
colocar À disPosiÇÃo do Ministério Público federal, a servidora efeti-
va KareN baldissera, ocupante do cargo de auxiliar de administração, 
com ônus para o Órgão cedente, pelo período de 01 (um) ano, a contar de 
1º/4/2021 a 1º/4/2022.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa, belém, 29 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de justiça

Protocolo: 640398

REsuMo DA PoRtARiA N.º 18/2018/13ª 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 018/2021/13ª Pj cível de Marabá
OBJETIVO- Instauração de Procedimento Administrativo para fiscalizar de 
forma continuada a instituição de acolhimento de longa Permanência para 
idosos lar sÃo viceNte de PaUlo
Marabá/Pa, 10 de março de 2021
lÍliaN viaNa freire
Promotora de justiça titular- 13ª Pj de Marabá

Protocolo: 640386
PRocEDiMENto ADMiNistRAtivo DE N° 000195-087-2021
REcoMENDAção ADMiNistRAtivA nº 06/2021
Objeto: Cobrança de multa fixada pelo TCM, no acórdão 34.720.
destinatários: ilma. Prefeita de são joão do araguaia e exma. Procurado-
ria/setor jurídico da Prefeitura de são joão do araguaia
o MiNistÉrio Público do estado do Pará, pelo Promotor de justiça 
signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, com fundamento no 
artigo 129, inciso ii, iv e ix da cf, c/c artigo 27, parágrafo único, da lei 
nº 8.625/93 e artigo 6º, xx, da lei complementar nº 75/93, no âmbito do 
expediente administrativo acima destacado, apresenta recoMeNdaÇÃo 
adMiNistrativa nos termos seguintes:
coNsideraNdo que a constituição federal, em seu artigo 71, § 3º reza 
que as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa 
terão eficácia de título executivo.
coNsideraNdo que o artigo 25 da lei 8625/93 reza em seu inciso viii 
que art. 25. além das funções previstas nas constituições federal e esta-
dual, na lei orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Pú-
blico: (...) viii - ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os ges-
tores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de contas;
coNsideraNdo que o tribunal de contas dos Municípios, no acórdão 
34.720, condenou o sr. josé Waltuires de oliveira ao pagamento de mul-
tas, em decorrência de irregularidades nas contas do fundo Municipal de 
saúde de são joão do araguaia, referente ao exercício de 2016;
coNsideraNdo que o artigo 10 da lei de improbidade reza que consti-
tui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das en-
tidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)
coNsideraNdo o entendimento jurisprudencial superior de que o Ministério 
Público não tem legitimidade de realizar a cobrança dos montantes referentes 
às multas, recaindo tal obrigação do ente estatal beneficiário da condenação, 
a saber: (...) 5. entretanto, o supremo tribunal federal, em julgamento de 
recurso submetido ao rito de repercussão geral, estabeleceu que a execução 
de multa aplicada pelo tribunal de contas pode ser proposta apenas pelo ente 
público beneficiário da condenação, bem como expressamente afastou a le-
gitimidade ativa do Ministério Público para a referida execução (are 823.347 
rg/Ma, tribunal Pleno, rel. Min. gilMar MeNdes, dje de 28.10.2014). 6. No 
mesmo sentido, os seguintes precedentes do Pretório excelso: are 791.577 
agr/Ma, 2ª turma, rel. Min. ricardo leWaNdoWsKi, dje de 21.8.2014; 
re 791.575 agr/Ma, 1ª turma, rel. Min. Marco aUrÉlio, dje de 27.6.2014. 
7. recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (stj - 
resp: 1464226 Ma 2014/0155582-5, relator: Ministro MaUro caMPbell 
MarqUes, data de julgamento: 20/11/2014,  t2 - segUNda tUrMa, data 
de Publicação: dje 26/11/2014)
coNsideraNdo que o não ajuizamento da ação respectiva por parte do 
município caracteriza omissão, causando prejuízo ao erário, vez que deixa 
de receber o valor da multa fixado no acórdão do Tribunal de Contas;
coNsideraNdo ainda que o Município de são joão do araguaia tem pro-
curador/advogado devidamente constituído;
recoMeNda o Ministério Público, à ilma. sra. Prefeita e Procurador/advo-
gado do Município de são joão do araguaia, que, diante das previsões le-
gais pertinentes, adotem as medidas administrativas e judiciais pertinentes 
para cobrar as multas fixadas pelo Tribunal de Contas do Município.
Por fim, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para enviar informações a esta 
Promotoria de justiça sobre as medidas adotadas para o caso.
são joão do araguaia, Pa, 27 de março de 2021.
gilberto liNs de soUza filHo
Promotor de justiça titular da

Protocolo: 640415
REsuMo DA PoRtARiA N.º 07/2021/13ª 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 07/2021/13ª Pj cível de Marabá
origeM: NotÍcia de fato n°. 000488-940/2020
instauração de Procedimento administrativo para apurar suposta negligencia mé-
dica praticada em desfavor do idoso a. P. q, de 77 (setenta e sete) anos de idade
Marabá/Pa, 1º de fevereiro de 2021
LíLiAN viANA fREiRE
Promotora de justiça titular - 13ª Pj de Marabá

Protocolo: 640456
REsuMo DA PoRtARiA N.º 11/2021/13ª 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 11/2021/13ª Pj cível de Marabá
origeM: NotÍcia de fato n°. 000517-940/2020
instauração de Procedimento administrativo para  a garantia de registro 
civil ao idoso o. a. a, de 78 (setenta e oito) anos de idade
 Marabá/Pa, 26 de fevereiro de 2021
 lÍliaN viaNa freire
Promotora de justiça titular - 13ª Pj de Marabá

Protocolo: 640454
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MuNicíPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
Aviso DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico sRP Nº 001/2021-PE
-PMA. o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Mu-
nicipal torna público que às 09h do dia 14 de abril de 2021, realizará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Pre-
ço por grupo/lote, no modo de disputa aberto e fechado, para regis-
tro de Preços para eventual e futura contratação de empresa espe-
cializada, para Prestação de serviços de Manutenção, substituição de 
Pontos da rede de iluminação Pública com lâmpadas de led, na sede 
do Município de abaetetuba-Pa, compreendendo substituição total de 
lâmpadas, reatores e reles e eventual dos demais Periféricos Neces-
sários ao funcionamento dos Pontos luminosos, conforme a demanda 
existente, junto à secretaria Municipal de obras e viação Pública - se-
Mob. os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas 
as informações sobre a licitação através do acesso à página do tribunal 
de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na 
sala da comissão Permanente de licitação-cPl junto à Prefeitura Muni-
cipal de abaetetuba, situada à rua siqueira Mendes, nº 1359, centro, 
ceP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expedien-
te. ord. de despesas: francineti Maria rodrigues carvalho.

Protocolo: 640546
PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
Aviso DE ADEsão Ao REGistRo DE PREços. ADEsão Nº 
003/2021-sEMEc. considerando o aceite de adesão da Prefeitura Mu-
nicipal de benevides/Pa, órgão gerenciador da ata, a análise da co-
missão Permanente de licitação e do Parecer jurídico favorável à ade-
são da referida ata, Nº 055/2020 cujo objeto interessado adesão a ata 
de registro de Preços nº 055/2021 referente ao Pregão eletrônico Nº 
032/2020 da Prefeitura Municipal de benevides/Pa tendo como objeto 
a contratação de Pessoa jurídica especializada na Prestação de serviços 
de sanitização (desinfecção, Para atender as necessidades da secre-
taria Municipal de educação cultura e desporto de abaetetuba/Pá, que 
será fornecido nas condições estabelecidas no termo de referência, ane-
xo do edital, sendo vencedora a empresa bio control ambiental serviços 
ltda - epp, cNPj Nº 25.151.802/0001-23, no valor de r$ 376.000,00. 
autorizo, a adesão à ata de registro de preços conforme descrito acima, 
nos termos referenciados no processo. Jefferson Felfueiras de Carvalho 
- secretária Municipal de educação cultura e desporto.
ExtRAto DE coNtRAto DE ADEsão 003/2020. origem: adesÃo 
a ata de registro de PreÇos Nº 055/2021 refereNte ao Pre-
gÃo eletrÔNico Nº 032/2020 realizado pela Prefeitura Municipal de 
benevides/Pa. objeto: contratação de pessoa jurídica especializada 
na prestação de serviços de sanitização (desinfecção) para atender as 
necessidades da secretaria Municipal de educação cultura e despor-
to de abaetetuba/Pá. contratante: secretaria Municipal de educação 
cultura e desporto de abaetetuba. contratada: bio control ambien-
tal serviços ltda-epp, cNPj nº 25.151.802/0001-23. coNtrato nº 
2021/028, no valor global de r$ 376.000,00. vigência: 22/03/2021 
à 22/03/2022. assinatura em 22/03/2020. joão bosco Magno Neto - 
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 640543
PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
Aviso DE ADEsão À REGistRo DE PREços. ADEsão Nº 
002/2021-sEMAD. considerando o aceite de adesão da Prefeitura 
Municipal de belém/Pa, órgão gerenciador da ata, a análise da comis-
são Permanente de licitação e do Parecer jurídico favorável à adesão 
da referida ata, nº 04/2020-segeP refereNte ao PregÃo eletrÔ-
Nico Nº 049/2020-segep da Prefeitura Municipal belém/Pa, cujo ob-
jeto é contratação de empresa para prestação de serviços de agencia-
mento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, rodoviárias e 
fluviais, para atender o Município de abaetetuba/Pa, sendo vencedora 
a empresa Norte turismos ltda-ePP, cNPj nº 05.570.254/0001-69, 
no valor de r$ 2.834.397,60. autorizo a adesão à ata de registro de 
preços conforme descrito acima, nos termos referenciados no pro-
cesso.  francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita de abaetetuba

Protocolo: 640542
PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
ExtRAto DE coNtRAto. DisPENsA Nº 007/2021. Partes: Prefei-
tura Municipal de abaetetuba/secretaria Municipal de saúde, cNPj nº 
12.282.048/0001-19. origem: dispensa nº 007/2021. objeto: locação de 
imóvel visando o funcionamento da vigilância em saúde. contratada: ol-
garina Pinheiro, cPf: 049.648.452-49. contrato nº 2021/029. valor global: 
r$ 84.120 (oitenta e quatro Mil cento e vinte reais). vigência de 12 (doze) 
meses de 22/03/2021 a 22/03/2022. assinatura: 22 de março de 2021.

Aviso DE tERMo DE RAtificAção. a Prefeitura Municipal de abae-
tetuba torna público que a secretária Municipal de saúde no uso de suas 
atribuições conferidas pelo decreto Municipal nº 010, de 04 de fevereiro 
de 2021 ratificoU o processo de disPeNsa de licitaÇÃo Nº 007/2021, 
cujo objeto é a locação de imóvel visando o funcionamento da vigilância 
em saúde em favor da sra. olgarina Pinheiro, cPf: 049.648.452-49, pelo 
valor global de r$ 84.120 (oitenta e quatro Mil cento e vinte reais). vi-
gência de 12 (doze) meses. gabinete da secretária Municipal de saúde de 
abaetetuba, em 19 de março de 2021. Maria francinete carvalho lobato 
- secretária Municipal de saúde

Protocolo: 640616

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREU BRANCO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE BREu BRANco
Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico sRP Nº PE-cPL-001/2021-PMBB
Processo administrativo nº 2021.0319-01/seMaP
A Prefeitura Municipal de Breu Branco-PA, através do Pregoeiro oficial, 
torna público que realizará a licitação supramencionada, com abertura 
na data de 12/04/2021 às 08h00min, horário de brasília-df, através do 
site www.bnc.org.br. objeto: registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de loca-
ção de Veículos leves e pesados, e máquinas pesadas, com a finalidade 
de atendimento das secretarias e fundos Municipais de breu branco-Pa, 
conforme especificações, quantidades e preços estimados constantes do 
termo de referência, anexos i e i.a do edital. o edital estará disponível 
na sede da PMbb, sala de licitações e ainda, no site www.bnc.org.br e 
portal de transparência www.breubranco.pa.gov.br. breu branco-Pa, 30 
de Março de 2021. tiago silva Marchesini-Pregoeiro.

Protocolo: 640548

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
REtificAção. Na publicação circulada no dia 26/03/2021 no doe/Pa nº 
34534, página 83, d.o.U seção 3, pág. 284 e diário do Pará b10 referente 
a extrato do contrato Pregão eletrônico 003/2021, oNDE sE Lê: cantrata-
da(o):  PPl soluções em tecnologia eireli - epp cNPj:  10.231.380/0001-
29 . objeto: registro de Preço Para eventual aquisição de Materiais e equi-
pamentos de informática Para informatização das equipes de saúde da 
família e de atenção Primária à saúde (aps) em atendimento Às Neces-
sidades da secretaria Municipal de saúde de capanema/Pa. valor global: 
r$ 256.245,50 (duzentos e cinquenta e seis, duzentos e quarenta e cinco 
reais e cinquenta centavos). LEiA-sE: cantratada(o):  PPl soluções em 
tecnologia eireli - epp cNPj:  10.231.380/0001-29. objeto: registro de 
Preço Para eventual aquisição de Materiais e equipamentos de informática 
Para informatização das equipes de saúde da família e de atenção Primária 
à saúde (aps) em atendimento às Necessidades da secretaria Municipal de 
saúde de capanema/Pa. valor global: r$ 9.200,00 (nove mil e duzentos 
reais). O restante fica inalterado.
Aviso DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico Nº 012/2021- PMc - 
sRP. objeto: registro de preço para aquisição de equipamentos médicos 
e de proteção individual - ePis para segurança e combate ao covid-19, 
para atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde e assis-
tência social da Prefeitura Municipal capanema/Pa. sessÃo Pública: 
12/04/2021 às 09H, horário de brasília. edital disponível em: www.por-
taldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cpl.capanema2017@
gmail.com. laise Martins leal - Pregoeira.

Protocolo: 640553

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE iGARAPé-MiRi
Aviso DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico Nº 010/2021-sRP/
cPL. tipo: - Menor preço por item. Pregão eletrônico para registro de 
preço para aquisição de medicamentos, suplementos, materiais correlatos 
e judicializados do Município de igarapé-Miri. abertura: 12/04/2021 às 09: 
00h. informações: pregoeiroigarapemiri@outlook.com. edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. roberto Pina oliveira - Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 640555

http://www.portaldecomprasp�blicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
mailto:cpl.capanema2017@gmail.com
mailto:cpl.capanema2017@gmail.com
mailto:pregoeiroigarapemiri@outlook.com
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

PREGão ELEtRôNico Nº 019/2021-PE.
PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 024/2021.
objeto: aquisição de duas motoniveladoras para atender as necessi-
dades da secretaria Municipal de infraestrutura do Município de itaitu-
ba-Pa. tipo: Menor preço por item. data de abertura: 12/04/2021, as 
10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.
br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, 
localizada na rod. transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao ginásio Munici-
pal de itaituba-Pa. ronison aguir Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 640557

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE JAcAREAcANGA - PA
Avisos DE LicitAção. Pregão Eletrônico - sRP nº 008/2021 - ob-
jeto: aquisição de combustível para atender as necessidades das secre-
tarias e fundos do Município de jacareacanga - Pa - data prevista para 
abertura: 12.04.2021 as 08:00 horas
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 009/2021 - Objeto: Aquisição de Lubrifi-
cantes para atender as necessidades das secretarias e fundos do Município de 
jacareacanga - Pa - data prevista para abertura: 12.04.2021 as 14:00 horas
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 010/2021 - objeto: aquisição de 
material de limpeza para atender as necessidades das secretarias e 
fundos do Município de jacareacanga - Pa - data prevista para aber-
tura: 13.04.2021 as 08:00 horas
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 011/2021 - objeto: aquisição de 
pneus, câmaras e baterias para atender as necessidades das secreta-
rias e fundos do Município de jacareacanga - Pa - data prevista para 
abertura: 14.04.2021 as 08:00 horas
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 012/2021 - objeto: contratação de 
Pessoa jurídica especializada em agenciamento de passagens terrestres 
para atender as necessidades das secretarias e fundos do Município de ja-
careacanga - Pa - data prevista para abertura: 14.04.2021 as 15:00 horas
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 013/2021 - objeto: contratação de 
Pessoa jurídica especializada na locação de caminhão Papa - lixo para 
atender as necessidades da Prefeitura do Município de jacareacanga - Pa - 
data prevista para abertura: 15.04.2021 as 08:00 horas.
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 014/2021 - objeto: contratação de 
Pessoa jurídica especializada em fretamento de aeronave (taxi aéreo) para 
atender as necessidades das secretarias e fundos do Município de jaca-
reacanga - Pa - data prevista para abertura: 15.04.2021 as 14:00 horas.
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 015/2021 - objeto: contratação de 
Pessoa jurídica especializada em locação de caminhões para atender as 
necessidades das secretarias e fundos do Município de jacareacanga - Pa 
- data prevista para abertura: 16.04.2021 as 08:00 horas.
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 016/2021 - objeto: contratação de 
Pessoa jurídica especializada em locação de caminhonetes e voadeiras 
para atender as necessidades das secretarias e fundos do Município de ja-
careacanga - Pa - data prevista para abertura: 16.04.2021 as 14:00 horas.
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 017/2021 - objeto: contratação de 
Pessoa jurídica especializada em locação de Maquinas pesadas para aten-
der as necessidades das secretarias e fundos do Município de jacareacan-
ga - Pa - data prevista para abertura: 19.04.2021 as 08:00 horas.
PREGão ELEtRôNico - sRP Nº 018/2021 - objeto: contratação de 
Pessoa jurídica especializada em lavagem de veículos e maquinas pesadas 
para atender as necessidades das secretarias e fundos do Município de ja-
careacanga - Pa - data prevista para abertura: 19.04.2021 as 15:00 horas. 
editais disponíveis no site do tcM/Pa, portal dos jurisdicionado e no portal 
de compras publicas www.portaldecompraspublicas.com.br. sebastião au-
rivaldo Pereira silva - Prefeito Municipal

Protocolo: 640558

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
sEcREtARiA MuNiciPAL DE AssistENciA sociAL
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 159/2021/sEAsP, Processo administrativo 
nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo eletrÔNico (srP) 
Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 502/2020-
cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e Utensílios de cozinha 
para suprir as necessidades da secretaria municipal de assistência social, pro-
teção e assuntos comunitários - seasPac dos projetos e programas e vincu-
lados a esta secretaria. empresa: MUlticodi distribUidora ltda, inscrita 
no cNPj sob no 03.298.936/0001-39; valor r$ 400,00 (quatrocentos reais), 
assinatura 23/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nadjalucia oliveira lima, se-
cretária Municipal de assistência social.

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 159/2021/sEAsP, Processo Adminis-
trativo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo eletrÔ-
Nico (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços 
nº 503/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e Uten-
sílios de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal de as-
sistência social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos projetos 
e programas e vinculados a esta secretaria. empresa: saNta tereziNHa 
coMercio de Moveis eireli, inscrita no cNPj sob no 04.063.503/0001-
67; valor r$ 11.489,20 (onze mi, quatrocentos e oitenta e nove reais e 
vinte centavos), assinatura 23/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nadjalucia 
oliveira lima, secretária Municipal de assistência social.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 160/2021/sEAsP, Processo Administra-
tivo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo eletrÔNi-
co (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 
504/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e Utensílios 
de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal de assistência 
social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos projetos e programas 
e vinculados a esta secretaria. empresa: eletroN coMercio e servicos 
eM iNforMatica ltda, inscrita no cNPj sob no 07.164.433/0001-21; valor 
r$ 23.835,07 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sete centa-
vos), assinatura 23/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nadjalucia oliveira lima, 
secretária Municipal de assistência social.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 161/2021/sEAsP, Processo Adminis-
trativo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo ele-
trÔNico (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços nº 506/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e 
Utensílios de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal 
de assistência social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos 
projetos e programas e vinculados a esta secretaria. empresa: aUgUstUs 
iNforMática eireli, inscrita no cNPj sob no 10.433.143/0001-40; valor 
r$ 37.900,75 (trinta e sete mil, novecentos reais e setenta e cinco cen-
tavos), assinatura 23/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nadjalucia oliveira 
lima, secretária Municipal de assistência social.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 162/2021/sEAsP, Processo Administra-
tivo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo eletrÔNi-
co (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 
507/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e Utensílios 
de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal de assistência 
social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos projetos e programas 
e vinculados a esta secretaria. empresa: HereNio dos saNtos coMercio 
e iMPortacao eireli, inscrita no cNPj sob no 12.283.935/0001-01; valor 
r$ 14.383,90 (quatorze mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa centa-
vos), assinatura 23/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nadjalucia oliveira lima, 
secretária Municipal de assistência social.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 163/2021/sEAsP, Processo Adminis-
trativo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo ele-
trÔNico (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços nº 508/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos 
e Utensílios de cozinha para suprir as necessidades da secretaria muni-
cipal de assistência social, proteção e assuntos comunitários - seasPac 
dos projetos e programas e vinculados a esta secretaria. empresa: sPace 
iNforMática e MÓveis Para escritÓrio eireli, inscrita no cNPj sob 
no 14.190.355/0001-03; valor r$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), assi-
natura 24/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nadjalucia oliveira lima, secre-
tária Municipal de assistência social.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 164/2021/sEAsP, Processo Adminis-
trativo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo ele-
trÔNico (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços nº 509/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e 
Utensílios de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal 
de assistência social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos 
projetos e programas e vinculados a esta secretaria. empresa: coMÉrcio 
digital diNiz eireli, inscrita no cNPj sob no 14.323.297/0001-30, valor 
r$ 11.355,40 (onze mil, trezentos e cinquenta e cinco mil e quarenta cen-
tavos), assinatura 24/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nadjalucia oliveira 
lima, secretária Municipal de assistência social.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 165/2021/sEAsP, Processo Adminis-
trativo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo ele-
trÔNico (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços nº 510/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e 
Utensílios de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal 
de assistência social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos 
projetos e programas e vinculados a esta secretaria. empresa: aNdrei 
saNtos silva, inscrita no cNPj sob no 15.785.674/0001-16, valor r$ 
9.672,30 (nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos), 
assinatura 25/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nadjalucia oliveira lima, 
secretária Municipal de assistência social.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 166/2021/sEAsP, Processo Adminis-
trativo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo ele-
trÔNico (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços nº 511/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e 
Utensílios de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal 
de assistência social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos 
projetos e programas e vinculados a esta secretaria. empresa: silva & 
oliveira ltda, inscrita no cNPj sob no 18.938.547/0001-06, valor r$ 
26.836,20 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte cen-
tavos), assinatura 24/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nadjalucia oliveira 
lima, secretária Municipal de assistência social.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br


 diário oficial Nº 34.537  95 Terça-feira, 30 DE MARÇO DE 2021

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 168/2021/sEAsP, Processo Adminis-
trativo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo ele-
trÔNico (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços nº 513/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e 
Utensílios de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal 
de assistência social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos 
projetos e programas e vinculados a esta secretaria. empresa: b2g Medi-
cal coMercio de ProdUtos Medicos e cirUrgicos ltda, inscrita no 
cNPj sob no 22.808.990/0001-21, valor r$ 2.268,00 (dois mil e duzentos 
e sessenta e oito reais), assinatura 24/03/2021 vigência: 31/12/2021. 
Nadjalucia oliveira lima, secretária Municipal de assistência social.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 169/2021/sEAsP, Processo Administra-
tivo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo eletrÔNi-
co (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 
514/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e Utensílios 
de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal de assistência 
social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos projetos e programas 
e vinculados a esta secretaria. empresa: v g de soUsa ferreira, inscrita 
no cNPj sob no 23.912.114/0001-03, valor r$ 68.000,00 (sessenta e oito 
mil reais), assinatura 24/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nadjalucia oliveira 
lima, secretária Municipal de assistência social.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 171/2021/sEAsP, Processo Administra-
tivo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo eletrÔNi-
co (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 
516/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e Utensílios 
de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal de assistência 
social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos projetos e programas 
e vinculados a esta secretaria. empresa: coMercial tres acordes eireli, 
inscrita no cNPj sob no 32.850.995/0001-76, valor r$ 15.400,00 (quinze mil 
e quatrocentos reais), assinatura 25/03/2021 vigência: 31/12/2021. Nad-
jalucia oliveira lima, secretária Municipal de assistência social.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 172/2021/sEAsP, Processo Adminis-
trativo nº 16.017/2020-PMM, autuado na modalidade PregÃo ele-
trÔNico (srP) Nº 124/2020-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços nº 517/2020-cPl, objeto: aquisição de Mobiliários, equipamentos e 
Utensílios de cozinha para suprir as necessidades da secretaria municipal 
de assistência social, proteção e assuntos comunitários - seasPac dos 
projetos e programas e vinculados a esta secretaria. empresa: saNtaNa e 
soUza distribUidora e coMercio de Moveis eireli, inscrita no cNPj 
34.390.049/0001-10, valor r$ 31.700,50 (trinta e um mil, setecentos re-
ais e cinquenta centavos), assinatura 25/03/2021 vigência: 31/12/2021. 
Nadjalucia oliveira lima, secretária Municipal de assistência social.
sEcREtARiA MuNiciPAL DE viAção E oBRAs PúBLicAs
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 175/2021/sDu, Processo Adminis-
trativo nº 21.061/2020-cEL/sEvoP/PMM, autuado na modalida-
de coNcorreNcia Nº 018/2019-cel/sevoP/PMM, que gerou a ata 
de registro de Preços Nº 011/2021-cel/sevoP/PMM, objeto: loca-
ção de Maquinas, veículos, e equipamentos, para atender as necessi-
dades da superintendência de desenvolvimento Urbano - sdU, cNPj: 
03.659.854/0001-72; valor r$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e du-
zentos reais), assinatura 26/03/2021 vigência: 31/12/2021. Mancipor 
oliveira lopes, superintendente  de desenvolvimento Urbano.
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 176/2021/sEPLAN, Processo Admi-
nistrativo nº 21.061/2020-cEL/sEvoP/PMM, autuado na modalidade 
coNcorreNcia Nº 018/2019-cel/sevoP/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços Nº 013/2021-cel/sevoP/PMM, objeto: locação de Maquinas, 
veículos, e equipamentos, para atender as necessidades da secretaria mu-
nicipal de Planejamento e controle, cNPj: 28.052.214/0001-20; valor r$ 
27.060,00 (vinte e sete mil e sessenta reais), assinatura 26/03/2021 vigên-
cia: 31/12/2021. Karam el Hajjar, secretário de Planejamento e controle.

Protocolo: 640560
Extrato de contrato Nº 036/2021-sEMED-PMM, Processo nº 
2.045/2021-PMM, Pregão Presencial srP Nº 071/2020-cel/sevoP/
PMM, objeto: contratação de empresa para fornecimento de refeições 
(tipo marmitex), destinadas a suprir as necessidades da secretaria Mu-
nicipal de educação - seMed. empresa: delícias & sabores ltda, cNPj/
Mf Nº 29.490.960/0001-69, valor: r$ 242.337,00 (duzentos e quarenta e 
dois mil e trezentos e trinta e sete reais), recursos: erário Municipal. início 
da vigência: 02/03/2021. término da vigência: 31/12/2021. Marilza de 
oliveira leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 640561

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE Novo PRoGREsso
Avisos DE LicitAção. PREGão ELEtRoNico Nº 11/2021-sRP. obje-
to: registro de Preços Para contratação de empresa Para serviços de borra-
charia, para atender as necessidades das secretarias Municipais da Prefeitura 
Municipal de Novo Progresso/Pa. tipo: Menor preço por item. data da aber-
tura: 13/04/2021 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do sistema eletrônico do bNc - bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnc.compras.com. o edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. scheila luiza lavall - Pregoeira.
PREGão ELEtRoNico Nº 12/2021-sRP. objeto: registro de Preços 
Para contratação de empresa Para fornecimento e recarga de tonner, para 
atender as necessidades das secretarias Municipais da Prefeitura Munici-
pal de Novo Progresso/Pa. tipo: Menor preço por item. data da abertura: 

14/04/2021 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado atra-
vés do sistema eletrônico do bNc - bolsa NacioNal de coMPras, no 
site www.bnc.compras.com. o edital e seus anexos encontram se disponí-
veis no endereço eletrônico acima. scheila luiza lavall - Pregoeira.

Protocolo: 640562

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MuNicíPio DE PAcAJÁ/ EstADo Do PARÁ
Aviso DE LicitAção
PREGão sRP N° 007/2021, NA foRMA ELEtRôNicA.
o MUNiciPio de Pacajá, torna público e para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
Modalidade: PregÃo srP N° 007/2021, Na forMa eletrÔNica.
tiPo: MeNor PreÇo Por iteM.
objeto: registro de Preços visando à futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento, sob demanda, de água mineral e gás engar-
rafado, destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá e suas secretarias
abertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: dia 09 de abril de 
2021, às 09h00Min.
forMalizaÇÃo de coNsUltas: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da transparência do Município, no Mural de licitações do tcM/Pa, 
no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na sala da comissão de licitações 
do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação 
pelo e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
sisteMa eletrÔNico: licitaNet.
Pacajá/Pa, 26 de março de 2021.
cleide ferreira cHaves
Pregoeira

Protocolo: 640563
MuNicíPio DE PAcAJÁ/ EstADo Do PARÁ
Aviso DE LicitAção
PREGão sRP N° 006/2021, NA foRMA ELEtRôNicA.
o MUNiciPio de Pacajá, torna público e para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
Modalidade: PregÃo srP N° 006/2021, Na forMa eletrÔNica.
tiPo: MeNor PreÇo Por iteM.
objeto: registro de Preço para futura e eventual contratação de em-
presas para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e 
material de copa e cozinha, para atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal de Pacajá e suas secretarias
abertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: dia 12 de abril de 
2021, às 09h00Min.
forMalizaÇÃo de coNsUltas: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da transparência do Município, no Mural de licitações do tcM/Pa, 
no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na sala da comissão de licitações 
do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação 
pelo e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
sisteMa eletrÔNico: licitaNet.
Pacajá/Pa, 26 de março de 2021.
cleide ferreira cHaves
Pregoeira

Protocolo: 640564

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuA
ExtRAto 1º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 20200383
origeM: coNtrato nº 20200383
decorreNte: toMada de PreÇos Nº2/2019-012seMob
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas/ seMob
coNtratado: dioNatHas iriNeU - eireli.
objeto: serviÇos de coNstrUÇao de qUadra PoliesPortiva e 
qUiosqUe No ParqUe alto boNito, do MUNicÍPio de ParaUaPe-
bas, estado do Pará.
valor iNicial do coNtrato: r$ 268.726,86 (duzentos e sessenta e oito 
mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos).
vigêNcia iNicial do coNtrato: 06 de Novembro de 2020 a 05 de Maio de 2021.
valor do coNtrato aPÓs 1º tac: inalterado.
vigêNcia do coNtrato aPÓs 1º tac: 06 de Novembro de 2020 a 
05 de julho de 2021.
Prazo de execUÇao aPÓs 1º tac: 14 de abril de 2021.
Prazo aditado No 1º tac: Na vigeNcia: de 60 (sessenta) dias (05 de 
Maio de 2021 a 05 de julho de 2021) e Na execUÇao  60 (sessenta) dias 
(12 de abril de 2021).
data do aditivo: 19/01/2021

Protocolo: 640550
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EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuA
ExtRAto 2º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 20200383
origeM: coNtrato nº 20200383
decorreNte: toMada de PreÇos Nº2/2019-012seMob
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas/ seMob
coNtratado: dioNatHas iriNeU - eireli.
objeto: serviÇos de coNstrUÇao de qUadra PoliesPortiva e 
qUiosqUe No ParqUe alto boNito, do MUNicÍPio de ParaUaPebas, 
estado do Pará.
valor iNicial do coNtrato: r$ 268.726,86 (duzentos e sessenta e oito 
mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos).
vigêNcia iNicial do coNtrato: 06 de Novembro de 2020 a 05 de Maio de 2021.
valor do coNtrato aPÓs 2º tac: r$ 335.800,24(trezentos e trinta e 
cinco mil, oitocentos reais e vinte e quatro centavos).
vigêNcia do coNtrato aPÓs 2º tac: inalterada.
valor aditado No 2º tac: iteNs do coNtrato: r$ 13.179,82(treze 
mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), e iteNs No-
vos r$ 53.893,56(cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais 
e cinquenta e seis centavos).
data do aditivo: 19/01/2021

Protocolo: 640551
EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs
ERRAtA DE PuBLicAção
Na publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº 20200282 (já retificado 
para o número correto de 20200283), oriUNdo da coNcorrêNcia Nº 
3/2019-031seMob, publicado no diário oficial do estado do Pará 
de Nº 34.294, PG 61, no dia 28 de Julho de 2020, verificou-se que houve 
um erro de digitação, conforme abaixo:
desta forma comunica a todos interessados que:
onde se lê:
valor total r$ 7.675.693,70 (sete milhões, seiscentos e setenta e cinco 
mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta centavos)
Leia-se:
valor total r$ 7.675.693,72 (sete milhões, seiscentos e setenta e cinco 
mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos)
Parauapebas-Pa, 26 de agosto de 2020.

Protocolo: 640533

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PoRtEL
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 9/2021-080401
a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, torna público o processo licitatório a 
seguir: Processo Nº 9/2021-080401. objeto: contratação de empresa para 
eventual fornecimento de combustíveis e derivados em atendimento as 
necessidades da Prefeitura e fundos Municipais de Portel/Pa, conforme 
demais especificações contidas no termo de referência. Maiores Informa-
ções no endereço: av. duque de caxias, 803, centro, Portel/Pa ou https://
www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 
12/04/2021 às 09h00 no site www.liitanet.com.br.
Michell Maranhão
Pregoeiro

Protocolo: 640686

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE coNtRAto
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00025.
objeto: aqUisiÇÃo de ciliNdros de oxigêNio Para o eNfreNtaMeNto 
da eMergêNcia de saúde Pública decorreNte do covid-19 ateNdeN-
do as Necessidades UrgeNtes da secretaria MUNiciPal de saúde 
do MUNiciPio de saNta bárbara do Pará/Pa, atÉ a coNtrataÇÃo Por 
Meio de iNstaUraÇÃo de regUlar Processo licitatÓrio.
coNtratada: s. H. coMercio & traNsPortes - cNPj: 06.123.352/0001-
10 - coNtrato: 20210057 / valor total: r$ 60.500,00 (sessenta mil 
e quinhentos reais).
data de assiNatUra: 17 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde.

Protocolo: 640575
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE coNtRAto
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00024.
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para PrestaÇÃo 
de serviÇos de liMPeza coM saNitizaÇÃo e desiNfecÇÃo Nos PrÉ-
dios Públicos do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará,Para fiNs 
de PreveNÇÃo e eNfreNtaMeNto da PaNdeMia do Novo coroNavÍ-
rUs caUsador do covid-19.
coNtratada: d Maia MacHado - cNPj: 33.282.577/0001-92 - coNtra-
to: 20210049 / valor total: r$ 182.728,39 (cento e oitenta e dois mil 
e setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).
data de assiNatUra: 22 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde.

Protocolo: 640576

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00026
objeto: aqUisiÇÃo eMergeNcial de teste coM aNtÍgeNo coroNa-
vÍrUs,Para ateNder as Necessidades UrgeNtes da secretaria 
MUNiciPal de saúde do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará,Para 
fiNs de PreveNÇÃo e eNfreNtaMeNto da PaNdeMia do Novo coro-
NavÍrUs caUsador do covid-19.
coNtratada: bj barbosa coMercio & serviÇos - eireli - cNPj: 
33.471.717/0001-70, valor total: r$ 416.700,00 (quatrocentos e de-
zesseis mil e setecentos reais).
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 24, inciso iv da lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993 e suas alterações.
santa bárbara do Pará, 18 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde

Protocolo: 640572
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00025
objeto: aqUisiÇÃo de ciliNdros de oxigêNio Para o eNfreNtaMeNto 
da eMergêNcia de saúde Pública decorreNte do covid-19 ateNdeN-
do as Necessidades UrgeNtes da secretaria MUNiciPal de saúde 
do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará/Pa,atÉ a coNtrataÇÃo Por 
Meio de iNstaUraÇÃo de regUlar Processo licitatÓrio.
coNtratada: s. H. coMercio & traNsPortes  - cNPj: 06.123.352/0001-
10, valor total: r$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais).
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 24, inciso iv da lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993 e suas alterações.
santa bárbara do Pará, 17 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde

Protocolo: 640573
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE coNtRAto
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00026.
objeto: aqUisiÇÃo eMergeNcial de teste coM aNtÍgeNo coroNa-
vÍrUs,Para ateNder as Necessidades UrgeNtes da secretaria 
MUNiciPal de saúde do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará,Para 
fiNs de PreveNÇÃo e eNfreNtaMeNto da PaNdeMia do Novo coro-
NavÍrUs caUsador do covid-19.
coNtratada: bj barbosa coMercio & serviÇos - eireli - cNPj: 
33.471.717/0001-70 - coNtrato: 20210056 / valor total: r$ 
416.700,00 (quatrocentos e dezesseis mil e setecentos reais).
data de assiNatUra: 18 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde.

Protocolo: 640574
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00024
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para PrestaÇÃo 
de serviÇos de liMPeza coM saNitizaÇÃo e desiNfecÇÃo Nos PrÉ-
dios Públicos do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará,Para fiNs 
de PreveNÇÃo e eNfreNtaMeNto da PaNdeMia do Novo coroNavÍ-
rUs caUsador da covid-19.
coNtratada: d Maia MacHado  - cNPj: 33.282.577/0001-92, valor 
total: r$ 182.728,39 (cento e oitenta e dois mil e setecentos e vinte e 
oito reais e trinta e nove centavos).
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 24, inciso iv da lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993 e suas alterações.
santa bárbara do Pará, 22 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde

Protocolo: 640578

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PREGão ELEtRôNico Nº 005/2021-sEMtEPs.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que realizará 
licitação objetivando aquisição de kit enxoval de bebê, para atender a de-
manda da secretaria Municipal de trabalho e Promoção social do Municipio 
de santa izabel do Pará; sessao Pública: 13 de abril 2021, às 09 hs, 
horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. edital disponível: endereço 
eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (Uasg 455288) e tcM Pa – in-
formações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.
rosinaldo ferreira de freitas
Pregoeiro cPl/PMsiP.

Protocolo: 640536
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA LuziA Do PARÁ
Aviso DE LicitAção. PREGão PREsENciAL sRP Nº 1/2021. ob-
jeto: registro de Preço Para futura e eventual aquisição de combustíveis 
destinado a atender as Necessidades da Prefeitura Municipal e fundos 
de santa luzia do Pará. data do recebimento e abertura das propostas e 
documentos de habilitação: 12/04/2021, às 09:30 horas no auditório da 
escola Municipal de ensino fundamental joão gomes, situada à rua. josé 
cirino, s/N - bairro: centro - ceP: 68.644-000, santa luzia do Pará.  edi-
tal: Poderá ser obtido no site oficial da Prefeitura Municipal: https://www.
santaluziadopara.pa.gov.br/ edielma ramos canto - Pregoeira.

Protocolo: 640581

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA MARiA Do PARÁ
REtificAção. No aviso de licitação do Pregão eletrônico 006/2021, 
circulada no d.o.U  Pág.287; d.o.e  Pág 86 em 26/03/2021,  cujo 
objeto é o registro de Preço Para futura e eventual aquisição de 
Higiene e limpeza, objetivando atender as necessidades da Prefeitu-
ra, secretarias e fundos Municipais. oNDE sE Lê: pregão eletrônico 
006/2011, LEiA-sE: pregão eletrônico 006/2021.
a Prefeitura Municipal de santa Maria No aviso de licitação do Pre-
gão eletrônico 006/2021, circulada no d.o.U  Pág.287; d.o.e  Pág 
86,  em  26/03/2021, cujo objeto é o registro de Preço Para futura 
e eventual aquisição de Material de iluminação Pública, objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos Munici-
pais. oNDE sE Lê: pregão eletrônico 006/2011, LEiA-sE: pregão 
eletrônico 007/2021, registro de Preço Para futura e eventual aqui-
sição de Material de iluminação Pública, objetivando atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de santa Maria.

Protocolo: 640584

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtANA Do ARAGuAiA - PA
Aviso DE LicitAção
PRocEsso LicitAtÓRio N°013/2021
PREGão ELEtRôNico Nº 007/2021/fMs
www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: contratação de empresa especializada para coleta, trans-
porte, tratamento e destinação final de resíduos que representam 
risco biológico, de serviços de saúde do fUNdo MUNiciPal de 
saúde. abertura no dia 13/04/2021 ás 09:00hs.
cópia do edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas cel.: (94) 99113 9846.
advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 640614

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMED
PoRtARiA Nº 058/2021-sEM
a secretária Municipal de educação, sra. Maria josé Maia da silva, no uso 
de suas atribuições legais, conforme decreto nº 005/2021, de 1 de janeiro 
de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao dis-
posto no art. 51 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resolve:
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuar como fiscais dos contratos celebrados 
entre a secretaria Municipal de educação e as empresas que possuem 
o seguinte objeto: contratação de agência de comunicação, Propa-
ganda e Publicidade, conforme suas atribuições imediatas: ronnievon 
dantas de vasconcelos - Matrícula nº 89190 - chefe de seção - comu-
nicação seMed; decreto: 319/2021 - gaP/PMs. jessica costa Ninas 
- Matrícula nº 84152 - assessoria de ensino - seMed.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogan-
do-se as disposições em contrário. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se 
e publique-se. gabinete da secretária Municipal de educação, aos vinte e 
quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

PoRtARiA Nº 056/2021-sEMED
a secretária Municipal de educação, sra. Maria josé Maia da silva, no uso 
de suas atribuições legais, conforme decreto nº 005/2021, de 1 de janeiro 
de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao dis-
posto no art. 51 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resolve
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para, com observância 
da legislação vigente, atuar como fiscais dos contratos celebrados entre a 
secretaria Municipal de educação e as empresas que possuem o seguinte 
objeto: contratação de empresa Habilitada Para reforma na cemei Manuel 
ruinaldo da silva correa, no bairro do amparo, conforme suas atribuições 
imediatas: lauro sergio costa silva - eng. ° civil 10762-d/Pa - assessor 
técnico de engenharia i - Nte. adilson guilherme feitosa de oliveira - Ma-
tricula: 88894 - eng.° civil - crea-Pa nº: 151855029-0 - Nte.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogan-
do-se as disposições em contrário. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se 
e publique-se. gabinete da secretária Municipal de educação, aos vinte e 
quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um.
PoRtARiA Nº 057/2021-sEMED
a secretária Municipal de educação, sra. Maria josé Maia da silva, no uso 
de suas atribuições legais, conforme decreto nº 005/2021, de 1 de janeiro 
de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao dis-
posto no art. 51 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resolve
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para, com observância 
da legislação vigente, atuar como fiscais dos contratos celebrados entre a 
secretaria Municipal de educação e as empresas que possuem o seguinte 
objeto: aquisição de sacos Plásticos e sacolas Para transporte dos gê-
neros alimentícios categoria industrializados e orinundos da agricultura 
familiar, Para a entrega de Kits de alimentação escolar, conforme suas 
atribuições imediatas: Maria fabiele s. de oliveira - Matrícula nº 89272 - 
chefe de seção compras - Naf; decreto: 673/2021 - gaP/PMs. luis aure-
lio de almeida simões - Matrícula nº 22224 - agente administrativo - Nae.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogan-
do-se as disposições em contrário. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se 
e publique-se. gabinete da secretária Municipal de educação, aos vinte e 
quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Protocolo: 640597
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM
Aviso DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico Nº 015/2021-sEMiN-
fRA. objeto: aquisição de cimento Portland cP ii z - 32 a granel Para 
atender as Necessidades da secretaria Municipal de infraestrutura - se-
MiNfra - repetição. total de itens licitados 1. edital: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das propostas: 09/04/2021 às 10h00 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. informações gerais: o edital está 
disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. antonio eder 
john de sousa coelho - Pregoeiro Municipal/seMiNfra

Protocolo: 640598
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM
PoRtARiA Nº 039/2021
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 - gaP/PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscaliza-
dores dos contratos referentes a aquisição de fluxometro, Manometro e 
ambu Para Uso No Hospital de campanha covid-19 de santarem, confor-
me Previsto No decreto Nº 091/2020 - gaP/PMs, de 16 de MarÇo de 
2020. titular: Kelen Patrícia santos de carvalho - Matrícula 71060, cPf: 
836.186.352-49 e rg: 4820828 - ssP/Pa. servidora temporária, técnica 
da seMsa. suplente: Maria do desterro liberal rego - Matrícula: 86861, 
cPf 561.773.212-91 e rg: 2492059 - ssP/Pa. servidora da seMsa. su-
plente: jeymenson costa coelho - Matrícula: 88601, cPf Nº 927.718.902-
91 e rg Nº 5744351 - ssP/Pa. servidor da seMsa.
art. 2º. esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura 
até quando for revogada está função.
art. 3º. esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, re-
vogada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciên-
cia e cumpra-se. santarém/Pa, 29 de Março de 2021. vânia Maria azevedo 
Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - gaP/PMs.

Protocolo: 640599
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
PoRtARiA Nº 037/2021 - sEMsA, DE 25 DE MARço DE 2021
instaura tomada de contas especial Para apuração dos fatos rela-
tivos ao contrato de gestão nº 011/2018 firmado Pelo Município de 
santarém com o instituto Panamericano de gestão - iPg. a secre-
taria Municipal de saúde, usando das competências e atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 53, inciso xxvi c/c art.57, §1º, da 
lei orgânica do Município de santarém, e,
coNsideraNdo a necessidade da administração Pública de zelar 
pelo bom desempenho das atividades administrativas e cumpri-
mento dos contratos firmados;
coNsideraNdo que esta secretaria firmou o contrato de gestão 
Hospitalar nº 011/2018 com o instituto Panamericano de gestão - 
iPg, para o gerenciamento, operacionalização, execução de ações e 
serviços no Hospital Municipal de santarém e da Unidade de Pronto 
atendimento, tipo iii, (UPa 24 horas);
coNsideraNdo o relatório de auditoria interna e a Manifestação técnica 
da controladoria geral do Município que apontou o descumprimento de 
obrigações pactuadas no contrato de gestão nº 11/2018, bem como pon-
tuou irregularidades encontradas que se confirmadas configuram, além de 
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outras infrações, a inexecução parcial do contrato de gestão;
coNsideraNdo a necessidade de cumprimento da cláusula Primeira do 
Termo de Ajuste de Conduta firmado com Ministério Público Estadual, TAC 
nº 001/2020/MP/9ªPj/stM;
coNsideraNdo a disposição do artigo 28 da lei complementar nº 
084/2012 - lei orgânica do tribunal de contas dos Municípios;
coNsideraNdo que, prestará contas toda e qualquer pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada, que utilize, guarde, arrecade, gerencie ou res-
ponda por valores administre dinheiros bens ou valores públicos, ou que 
assuma obrigações de natureza pecuniária, é obrigado a prestar contas, no 
prazo e forma estabelecidas;
r e s o l v e:
art. 1º - instaurar tomada de contas especial para apuração dos fatos 
relativos ao Contrato de Gestão nº 011/2018, firmado pelo Município de 
santarém e a organização social instituto Panamericano de gestão - iPg, 
inscrito no cNPj/Mf sob o nº 14.707.792/0001-43, para apuração de even-
tuais irregularidades e identificação dos responsáveis, quantificação do 
dano e obtenção de ressarcimento ao erário.
art. 2º - designar os servidores Kelen Patrícia santos de carvalho, Matrí-
cula nº 71060 - Presidente, jeymerson costa coelho, Matrícula nº 88601 e 
Maria do desterro liberal rego, Matrícula nº 86861, como membros, para 
instruir a tomada de contas especial.
art. 3º - a comissão tem o prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação 
desta Portaria, para realização dos trabalhos, prorrogável por igual período.
Parágrafo único - o prazo de conclusão dos trabalhos poderá ser prorrogado, 
a pedido da Comissão e mediante justificativa, por iguais e sucessivos perí-
odos, observadas, contudo, a conveniência e a oportunidade administrativa.
Art. 4º - A Comissão deverá apresentar Relatório Conclusivo, especificando 
as eventuais irregularidades, a identificação dos responsáveis e a quanti-
ficação do dano.
art. 5º - fica a comissão investida dos poderes de investigação e de solici-
tação de qualquer suporte técnico e de pessoal, para que possa realizar as 
medidas necessárias ao cumprimento do presente ato.
art. 6º - determino, ainda, que a comissão Processante observe, na ínte-
gra, todos os direitos e garantias constitucionais inerentes aos princípios 
da ampla defesa e do contraditório da empresa processada no decorrer do 
processo, sob pena de nulidade de seus atos.
art. 7º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  ga-
binete da secretária Municipal de saúde, aos vinte e cinco dias do mês 
de março de 2021. vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de 
saúde/decreto nº 744/2021 - gaP/PMs.

Protocolo: 640601
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM
sEcREtARiA MuNiciPAL DE tRABALHo E AssistENciA sociAL
PoRtARiA Nº 046/2021-sEMtRAs
saNtarÉM, 25 de MarÇo de 2021.
a secretária Municipal de trabalho e assistência social, sra. celsa 
Maria goMes de brito silva, no uso de suas atribuições legais, 
conforme decreto nº006/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas 
pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 
da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resolve
art. 1º - designar a servidora abaixo indicada para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do Contrato celebrado entre 
a secretaria Municipal de trabalho e assistência social e as empresas 
que possuem o seguinte objeto: coNtrataÇÃo de agêNcia de co-
MUNicaÇÃo, ProPagaNda e PUblicidade Para PrestaÇÃo de ser-
viÇos destiNados a ateNder Às Necessidades da secretaria 
MUNiciPal de trabalHo e assistêNcia social - seMtras.
roseleNe Maria dUarte aNdrade - Matricula Nº 64168 - chefe do NPPP iii
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se seus efeitos retroativos aos contratos e termos aditivos 
de contratos em execução, revogando as disposições em contrario. 
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Publicado na se-
cretaria Municipal de trabalho e assistência social, aos vinte e cinco 
dias do mês de Março de dois mil e vinte e um.
celsa Maria gomes de brito silva
secretária Municipal de trabalho e assistência social
dec. 006/2021 - gaP/PMs

Protocolo: 640592
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMAG
Aviso DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico Nº 006/2021-sEMAG. 
objeto: contratação de Pessoa jurídica especializada na Prestação de serviços 
de organização, Planejamento e realização de concurso Público para o Pro-
vimento de cargos efetivos, de Nível Médio e superior, do quadro de Pessoal 
de servidores do Município de santarém, estado do Pará. edital: 30/03/2021 
das 08h às 14h. No endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 30/03/2021 
a partir das 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das 
propostas: 13/04/2021 às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. roberto cesar lavor dos santos - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 640594
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMAP
PoRtARiA Nº 021/2021-sEMAP
o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. bruno da silva costa, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resolve:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância 
da legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado 
entre a secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a(s) empresa(s) 

contratada(s) para fornecimento de combustíveis, para atender as 
necessidades da ciProf, divisão do Parque da cidade, divisão de 
arborização e Praças, infraestrutura rural e administrativo da seMaP. 
dailson saraiva de aguiar - Matrícula nº 63694.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Domingos Ferreira 
Pereira - Matricula nº 64014.
art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, apli-
cando-se seus efeitos aos contratos e termos aditivos de contratos em 
execução. dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. gabinete 
do secretário Municipal de agricultura e Pesca aos vinte e seis dias de mar-
ço de dois mil e vinte e um. bruno da silva costa. secretário Municipal de 
agricultura e Pesca. decreto nº 008/2021 - gaP/PMs.

Protocolo: 640595

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRoNico sRP Nº 004/2021-PMsN - PRoc. ADMiNistRA-
tivo Nº 00203001/21/ - PRoc. LicitAtÓRio Nº 9/2021-240301.
o Município de santarém Novo, através da Prefeitura Municipal por in-
termédio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 09/04/2021, 
realizará licitação, Pregão eletrônico srP, tipo menor preço por item, para 
a coNstitUiÇÃo de registro de PreÇos Para coNtrataÇÃo de eM-
Presa Para forNeciMeNto de recarga de gás glP e vasilHaMes 
Para o acoNdicioNaMeNto de gás liqUefeito Para abasteciMeN-
to visaNdo sUPrir as Necessidades PrecÍPUas de MaNUteNÇÃo  
dos PrÉdios Públicos jUNto as secretarias e fUNdos MUNiciPais 
de edUcaÇÃo, saúde e assistêNcia social, destiNados a ateN-
der os PrograMas e deMais atividades PrecÍPUas da PrefeitUra 
MUNiciPal de saNtarÉM Novo, coNforMe esPecificaÇÕes e qUaN-
tidades estiMadas descritas No terMo de  referêNcia, aNexo i 
do edital., a realizar-se na no endereço eletrônico:https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei 
nº 10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, subsi-
diada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrôni-
co: https://santaremnovo.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da 
Prefeitura, na rua frei daniel samarate, complexo administrativo, nº 128, 
centro, deste Município - ceP: 68.720-000, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs. informações: 
pmsn.licita@gmail.com.
felipe gabriel correa barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 640602
Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRoNico sRP Nº 005/2021-PMsN - PRoc. ADMiNistRA-
tivo Nº 00303002/21/ - PRoc. LicitAtÓRio Nº 9/2021-250301.
o Município de santarém Novo, através da Prefeitura Municipal por in-
termédio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 12/04/2021, 
realizará licitação, Pregão eletrônico srP, tipo menor preço por item, para 
a coNstitUiÇÃo de registro de PreÇos Para coNtrataÇÃo de eM-
Presa esPecializada Para locaÇÃo de MáqUiNas e veÍcUlos de 
carga, seM coNdUtor e/oU oPerador, destiNadas Na UtilizaÇÃo 
das atividades da PrefeitUra MUNiciPal de saNtarÉM Novo e 
sUas secretárias, Neste MUNicÍPio, coNforMe esPecificaÇÕes e 
qUaNtidades estiMadas descritas No terMo de referêNcia, aNe-
xo i do edital, a realizar-se na no endereço eletrônico:https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na 
lei nº 10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, sub-
sidiada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrôni-
co: https://santaremnovo.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da 
Prefeitura, na rua frei daniel samarate, complexo administrativo, nº 128, 
centro, deste Município - ceP: 68.720-000, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs.
felipe gabriel correa barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 640606

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRACUATEUA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE tRAcuAtEuA
Aviso DE LicitAção. o Município de tracuateua, por intermédio da 
secretaria de administração, através de seu Pregoeiro, torna público a 
todos os interessados que realizará o Pregão eletrônico nº 9/2021-00007-
srP, tipo menor preço por item, quem tem como objeto a aquisição de 
medicamentos pertencentes ao Programa farmácia básica destinados ao 
fundo Municipal de saúde de tracuateua/Pa. dia 13/04/2021, às 10:00hs. 
Uasg 980068. Pregão eletrônico nº 9/2021-00005-srP, tipo menor pre-
ço por item, quem tem como objeto a aquisição de medicamentos Psico-
trópicos destinados ao fundo Municipal de saúde de tracuateua/Pa. dia 
14/04/2021, às 10:00hs. Uasg 980068. informações: no horário das 
08:00 as 13:00hs de segunda a quinta-feira, no endereço supracitado. 
e-mail: cpltracuateua2021@gmail.com. edital: https://www.tcm.pa.gov.
br, https://tracuateua.pa.gov.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
josé braulio da costa - Prefeito.

Protocolo: 640617

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 10.024-2019?OpenDocument
mailto:pmsn.licita@gmail.com
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 10.024-2019?OpenDocument
mailto:cpltracuateua2021@gmail.com
https://www.gov.br/compras/pt-br/
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

ExtRAto DE coNtRAto - PREGão ELEtRôNico sRP Nº 008/2021-PMvx
Partes: coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de assistêNcia so-
cial - cNPj: 13.461.787/0001-30 - coNtratado: MeNdes &  silva 
coMercio de PNeUs ltda-Me; cNPj: 16.528.023/0001-03 - contra-
to nº 20210115 com o valor global de r$: 222..873,50; PaNda ceN-
tro aUtoMotivo e coMercio de PeÇas e serviÇos-ltda - cNPj: 
11.907.315/0001-33 - contrato nº 20210117 com o valor global 
de r$: 24.890,00; lorascHi, lorascHi  & cia ltda - ePP - cNPj: 
06.277.035/0001-59 - contrato nº 20210119 com o valor global de 
r$: 44.180,00; foNte de recUrsos: recursos Próprios e repasses: 
2.066, 2.070, 2.071 - 3.3.90.30.00; vigêNcia: até 31/12/2021; obje-
to: aquisição de Pneus e câmara de ar, para atender as necessidades 
da seMUts; iNforMaÇÕes: PregÃo eletrÔNico srP Nº 008/2021 e 
coNtratos adMiNistrativos citados poderão ser acessados na inte-
gra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: vitória do xingu/Pa, 24/03/2021.
ExtRAto DE coNtRAto - DisPENsA Nº. 7/2021-009
Partes: coNtrataNte - fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social - 
cNPj: 13.461.787/0001-30: coNtratada - Maria aNtoNia de olivei-
ra alves - cPf: 654.511.142-53, contrato nº. 20210109 no valor total 
de r$: 54.000,00; vigêNcia: 12 (doze) meses; objeto: locação de Um 
imóvel localizado na av. Manoel félix de farias nº. 15, bairro centro, vi-
tória do xingu/Pa, para ser utilizado como sede da secretaria Municipal de 
integração social, conforme processo de dispensa nº 7/2021-009; foNte 
de recUrsos: 2.066 - 3.3.90.36.00 outros serviços de terceiros Pessoa 
física; assiNatUra do coNtrato: 24/03/2021.
ExtRAto DE coNtRAto - DisPENsA Nº. 7/2021-010
Partes: coNtrataNte - fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social - 
cNPj: 13.461.787/0001-30: coNtratada - aNtoNia Maria goMes da 
silva - cPf: 753.983.382-34, contrato nº. 20210110 no valor total de r$: 
21.600,00; vigêNcia: 12 (doze) meses; objeto: locação de Um imóvel 
localizado na rua 2 s/n, comunidade de belo Monte, vitória do xingu/Pa, 
para abrigar as máquinas e equipamentos na comunidade de belo Monte 
- seiNfra, conforme processo de dispensa nº 7/2021-010; foNte de re-
cUrsos: 2.018 - 3.3.90.36.00 outros serviços de terceiros Pessoa física; 
assiNatUra do coNtrato: 24/03/2021.

Protocolo: 640620
Aviso DE LicitAção - PREGão ELEtRôNico sRP Nº. 026/2021-PMvx
objeto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal, para o forneci-
mento de passagens aéreas nacionais internacionais, passagens terrestres 
intermunicipais e estaduais e fluvial, para contratações futuras. ABERTU-
ra: 12/04/2021, às 09:00 horas. local P/ retirada e iNforMaÇÕes: 
o edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser 
lidos ou obtidas cópias na sede da Prefeitura Municipal de vitória do xingu 
- setor de licitações e contratos, situado na avenida Manoel félix de farias 
nº. 174, bairro centro, vitória do xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. 
vitória do xingu/Pa, 29/03/2021. tales duan dos santos sales - Pregoeiro.

Protocolo: 640621

PARticuLAREs
.

MARiA cELiA GoNçALvEs DA siLvA, inscrito no cPf: 158.894.288-
02, rg: 28.661.989-1 ssP/sP, inscrição estadual: 13.422.571-6, 
proprietário da sÍtio c.v., localizada estrada linha 38/estrada vale 
do xv, s/Nº, gleba curuaés, no município de altamira/Pa, torna pú-
blico que requereu junto a secretaria Municipal de Meio ambiente 
- seMas/Pa, a licença de atividade rural-lar, para a atividade de 
bovinocultura de corte/Pecuária e dispensa de outorga d’água.

Protocolo: 640634
MAYRA tRiNDADE GoMEs fERREiRA, cPf n° 462.536.372-15, torna 
público que solicitou junto da secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Mineração de são félix do xingu a licença ambiental rural- lar para ati-
vidade de bovinocultura na fazenda Matão localizada na zona rural, na 
cidade de são felix do xingu do estado do Pará.

Protocolo: 640631

EMPREsARiAL
.

A At coMERcio vAREJistA DE PEDRAs E viDRos LtDA, cNPj: 
27.862.060/0001-70, torna publico que está requerendo a secretaria Mu-
nicipal de Meio ambiente de ananindeua-Pa a licença de operação para 
atividade de aparelhamento de pedras para construção e execução de 
trabalhos em mármore, ardósia, granito e outra pedras, localizada na r. 
Pernambuco, nº139, bairro águas lindas, no município de ananindeua -Pa, 
ceP: 67020-265 através do processo/código nº r031621.

Protocolo: 640640

coRREiAs MERcúRio s/A iNDústRiA E coMéRcio, cNPj nº 
50.937.564/0006-38, torna público a solicitação de renovação da li-
cença de operação n°10956/2017, Processo 2016/13439 na secre-
taria estadual de Meio ambiente e sustentabilidade - seMas, para 
atividade de fabricação de artefatos de borracha Natural, localizada 
no Município de Marabá, estado do Pará.

Protocolo: 640642
LEoNARDo DE ALMEiDA QuEiRoz (fAzENDA tRiLHo), cPf: 
261.511.206-63, torna publico que recebeu da secretaria de Munici-
pal de Meio ambiente e recursos Hídricos - seMMarH a licença de de 
atividade rural - lar para a atividade de boviNocUltUra em santa 
Maria das barreiras/Pará.

Protocolo: 640638
A HGHLiNE Do BRAsiL ii, iNfRAEstRutuRA DE tELEcoMuNicA-
çÕEs s/A, empresa inscrita sob o cNPj nº. 27.902.165/0001-05, torna 
público que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente de santana 
do araguaia - seMMa atendendo a Not. Nº. 007/2021 a licença Prévia e 
de instalação para implantação de torre de telefonia celular, situado na av. 
brasil, qd. 03, lt. 06 vila Mandi. PaNdr001_Pas081.
A HGHLiNE Do BRAsiL ii, iNfRAEstRutuRA DE tELEcoMuNicA-
çÕEs s/A, empresa inscrita sob o cNPj nº. 27.902.165/0001-05, torna 
público que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente de santana 
do araguaia - seMMa atendendo a Not. Nº. 009/2021 a licença Prévia e de 
instalação para implantação de torre de telefonia celular, situado na rua 
carlos ribeiro, qd. 02, lt. 01, barreira dos campos. PaNdr002_Pas082.
A HGHLiNE Do BRAsiL ii, iNfRAEstRutuRA DE tELEcoMuNicA-
çÕEs s/A, empresa inscrita sob o cNPj nº. 27.902.165/0001-05, torna 
público que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente de santana 
do araguaia - seMMa atendendo a Not. Nº. 008/2021 a licença Prévia e de 
instalação para implantação de torre de telefonia celular, situado na rua 
Maria lucy, nº. 14, Nova barreira. PaNdr003_Pas083.
A HGHLiNE Do BRAsiL ii, iNfRAEstRutuRA DE tELEcoMuNicA-
çÕEs s/A, empresa inscrita sob o cNPj nº. 27.902.165/0001-05, torna 
público que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente de santana 
do araguaia - seMMa atendendo a Not. Nº. 010/2021 a licença Prévia e de 
instalação para implantação de torre de telefonia celular, situado na rua 
Nova vida, esquina com a rua c, s/Nº. vila cristalino. PaNdr004_Pas084.

Protocolo: 640657
Publicação da concessão da Lo nº 0039/2021, da empresa 
supergiro Distribuidora Belém LtDA, cNPj 23.472.709/0001-
95, junto à seMMa/Marituba.

Protocolo: 640654
PLiNio NEuLs JuNioR , c.P.f 766.976.572-00, torna público que rece-
beu da seMas a aUtef Nº 273406/2019 com validade até 27/11/2021 do 
imóvel fazeNda Morro alto - Municipio de goianésia do Pará.

Protocolo: 640652
EDitAL DE coMuNicAção
A cooPERAtivA Dos ExtRAtoREs DE MiNéRios Do suL Do PARÁ 
- coPNERios - coPNERios. cNPj 07.715.130/0001-50, torna público 
que requereu ao Núcleo regional de gestão e regularidade ambiental - 
NUre, redenção, da secretaria de estado do Meio ambiente do Pará - se-
Mas, a licença de operação (lo) para atividade de Permissão de lavra ga-
rimpeira-Plg, Processo aNM: 850.203-2020, a ser instalada na zona rural 
dos municípios de santana do araguaia e santa Maria das barreiras (Pa).
O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA 
Pa nº 117/2014 (anexos) “0506 - Permissão de lavra garimpeira”.

Protocolo: 640645
EDitAL DE coMuNicAção
A cooPERAtivA Dos ExtRAtoREs DE MiNéRios Do suL Do PARÁ 
- coPNERios - coPNERios. cNPj 07.715.130/0001-50, torna público 
que requereu ao Núcleo regional de gestão e regularidade ambiental - 
NUre, redenção, da secretaria de estado do Meio ambiente do Pará - 
seMas a licença de operação (lo) para atividade de Permissão de lavra 
garimpeira-Plg, Processo aNM: 850.683-2020, a ser instalada na zona 
rural do município santa Maria das barreiras (Pa).
O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA 
Pa nº 117/2014 (anexos) “0506 - Permissão de lavra garimpeira”.

Protocolo: 640646
EDitAL DE coMuNicAção
A cooPERAtivA Dos ExtRAtoREs DE MiNéRios Do suL Do PARÁ 
- coPNERios - coPNERios. cNPj 07.715.130/0001-50, torna público 
que requereu ao Núcleo regional de gestão e regularidade ambiental - 
NUre, redenção, da secretaria de estado do Meio ambiente do Pará - se-
Mas, a licença de operação (lo) para atividade de Permissão de lavra 
garimpeira-Plg, Processo aNM: 850.974-2020, a ser instalada na zona 
rural do município santa Maria das barreiras (Pa).
O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA 
Pa nº 117/2014 (anexos) “0506 - Permissão de lavra garimpeira”.

Protocolo: 640648
EDitAL DE coMuNicAção
A cooPERAtivA Dos ExtRAtoREs DE MiNéRios Do suL Do PARÁ 
- coPNERios - coPNERios. cNPj 07.715.130/0001-50, torna público 
que requereu ao Núcleo regional de gestão e regularidade ambiental - 
NUre, redenção, da secretaria de estado do Meio ambiente do Pará - se-
Mas, a licença de operação (lo) para atividade de Permissão de lavra 
garimpeira-Plg, Processo aNM: 850.975-2020, a ser instalada na zona 
rural do município santa Maria das barreiras (Pa).
O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA 
Pa nº 117/2014 (anexos) “0506 - Permissão de lavra garimpeira”.

Protocolo: 640651

http://www.altamira.pa.gov.br/site/category/processos-licitatorios/ e/ou
http://www.altamira.pa.gov.br/site/category/processos-licitatorios/ e/ou
http://www.licitanet.com.br
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o senhor MARcELo MARtiN, brasileiro, agricultor, portador do cPf: 
896.322.307-87, torna público que recebeU junto à secretaria de esta-
do de Meio ambiente e sustentabilidade - (seMas/Pa), a aUtorizaÇÃo 
Para exPloraÇÃo florestal - aUtef N° 273672/2021 com valida-
de até 01/03/2023, conforme requerida no processo protocolado sob nº 
2020/0000036634 em 11/12/2020, referente ao sítio theodolina, locali-
zado na estrada do jataí, km 02, zona rural de senador josé Porfírio - Pa.
o senhor MARcELo MARtiN, brasileiro, agricultor, portador do 
cPf: 896.322.307-87, torna público que recebeU junto à secretaria 
de estado de Meio ambiente e sustentabilidade - (seMas/Pa), a sua 
liceNÇa de atividade rUral - (lar) N° 13568/2021 com validade 
até 28/02/2026, conforme requerida no processo protocolado sob nº 
2020/0000036634 em 11/12/2020, para desenvolver a atividade de 
Manejo florestal em regime de rendimento sustentável, numa área 
de 66.5351ha, no sítio theodolina, localizado na estrada do jataí, km 
02, zona rural de senador josé Porfírio - Pa.

Protocolo: 640659
BRAscoMP coMPENsADos Do BRAsiL s/A
cNPj 04.737.144/0001-86 - Nire 15300011604
aviso aos acioNistas e edital de coNvocaÇÃo
Para asseMbleia geral ordiNária N° 39
o sr. ari zugman diretor Presidente da sociedade brascoMP coMPeN-
sados do brasil s/a, convida os srs. acionistas para se reunirem em 
assembleia geral ordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2021., 
às 09:00 horas, no lote 2, setor 1, quadra 3, do distrito industrial de 
ananindeua, cidade de ananindeua, estado do Pará, para deliberarem 
sobre a seguinte ordeM do dia: 1) exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras e relatórios dos administradores e aprovação 
das contas, relativos ao exercício financeiro findo em 31/12/2020; 2) 
Deliberação acerca da destinação do resultado do exercício findo em 
31/12/2020; 3) deliberação acerca da remuneração dos administrado-
res; 4) deliberação sobre a manutenção do conselho fiscal; 5) eleição 
dos membros do conselho fiscal, se for o caso; 6) deliberação acerca 
da remuneração dos conselheiros; 7) assuntos gerais.
aviso - a administração comunica aos senhores acionistas, que se 
encontram à sua disposição, na sede da companhia, situada no lote 
2, setor 1, quadra 3, do distrito industrial de ananindeua, cidade de 
ananindeua, Pará, os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 
6.406/1976, com alterações da lei 10.303/2001, relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de Dezembro de 2020. A verificação dos docu-
mentos deverá seguir todas as regras específicas emanadas pelas auto-
ridades, a respeito da pandemia do corona vírus. ananindeua (Pa), 30 
de Março de 2021. ari zugman - diretor Presidente.

Protocolo: 640660
soLicitAção DE LicENçA PRéviA E iNstALAção
American tower do Brasil - cessão de infraestrutura LtDA, inscri-
ta no cNPj 04.052.108/0001-89, torna público que solicitou à secretaria 
Municipal de Meio ambiente e Mineração - seMMa, a licença Prévia e ins-
talação para a atividade de cessão de infraestrutura para telefonia móvel 
com o endereço trav. joão estumano, n° 1772, são Pedro. oriximiná/Pa. 
através do processo 007/2021. (orx001at)

Protocolo: 640661
GEMA GEoLoGiA E MiNERAção MoNt ALvERNE LtDA - EPP, 
cNPj nº 14.101.232/0001-40, torna público que recebeu da secre-
taria Municipal de Meio ambiente de ananindeua - seMMa/aNaNiN-
deUa a lo N° l0325521 para fabricação de águas envasadas e fa-
bricação de embalagens de material plástico com endereço na rua 
dois de junho - alameda ajuricaba, s/n, localizada na águas brancas, 
ananindeua/Pa através do processo n° r113920.

Protocolo: 640662
tRAMoNtiNA NoRtE s.A.
cNPj nº 14.098.057/0001-80 - Nire 15300018382
asseMbleia geral ordiNária e extraordiNária - coNvocaÇÃo
convocamos os senhores acionistas para se reunirem em assembleia 
geral ordinária e extraordinária, a realizar-se cumulativamente no dia 
19 de abril de 2021, às 10:00 (dez) horas, na sede social da companhia, 
na av. Principal, nº 700, setor c, quadra 2, distrito industrial de icoa-
raci, em belém, Pa., para deliberarem sobre a seguinte ordeM do dia: 
i. eM asseMbleia geral ordiNária: 1) tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar o relatório da diretoria, balanço 
Patrimonial e demonstrações financeiras, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2) destinação do resultado do 
exercício; 3) fixar os honorários do conselho de administração e da di-
retoria executiva; 4) eleger o conselho de administração, e; ii. eM as-
seMbleia geral extraordiNária: 1) aumentar o capital social com 
a incorporação de reservas contábeis, no valor de r$ 14.500.000,00; e, 
2) correspondente alteração estatutária. belém, Pa, em 22 de março 
de 2021. clovis tramontina - Presidente do conselho de administração.

Protocolo: 640663
A odebrecht Engenharia e construção internacional - oEci, torna 
público que solicitou da secretaria de estado de Meio ambiente e susten-
tabilidade - seMas-Pa a licença de operação para transporte de resíduos 
Não Perigosos e inertes, referente as atividades do canteiro de ananin-
deua em atendimento das obras do complexo sistema troncal de Ônibus 
da região metropolitana de belém - Nova br.

Protocolo: 640664

Aviso DE HoMoLoGAção E ADJuDicAção
Aviso de Homologação e Adjudicação; Modalidade: PregÃo PreseN-
cial  nº 003/2021-cMa objeto: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de Porteiro para atender as necessidades da 
câmara Municipal de anapu/Pa. vencedor do certame: goMes oliveira 
locaÇÕes eireli, com o valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 WHaNdeiloN de car-
valHo saNtos - vereador/Presidente. anapu/Pa, 19 de março de 2021.
MeirelaNe de oliviera costa
Pregoeira

Protocolo: 640665
EQuAtoRiAL PARÁ DistRiBuiDoRA DE ENERGiA s.A.
companhia Aberta de capital Autorizado
cNPj/Mf nº 04.895.728/0001-80
aviso aos acioNistas
acham-se à disposição dos senhores acionistas da equatorial Pará 
distribuidora de energia s.a. na rodovia augusto Montenegro, km 
8,5, belém, e na página de relações com investidores dentro da pági-
na da companhia na internet (www.equatorialenergia.com.br), os do-
cumentos a que se refere o artigo 133, da lei nº 6.404, de 15.12.76, 
relativos ao exercício findo em 31.12.2020.
belém, 24 de março de 2021
tatiana queiroga vasques
diretora de relações com investidores

Protocolo: 640666
tRAMoNtiNA BELéM s. A.
cNPj nº 14.068.605/0001-29 - Nire: 15300014824
asseMbleia geral ordiNária  - coNvocaÇÃo
convocamos os senhores acionistas para se reunirem em assembleia ge-
ral ordinária a realizar-se no dia 19 de abril de 2021, às 08h00min (oito 
horas), na sede social sita no distrito industrial de icoaraci, setor c, qua-
dra 2, lotes 3 a 8, em belém, Pa, para deliberarem sobre a seguinte or-
deM do dia: 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; 2) destinar o resultado deste exercício so-
cial; 3) fixar os honorários da diretoria executiva, do conselho de admi-
nistração e dos conselheiros consultivos. belém, Pa, em 22 de março de 
2021. clovis tramontina - Presidente do conselho de administração

Protocolo: 640667
cÂMARA MuNiciPAL DE uRuARÁ
Aviso DE LicitAção
a câmara Municipal de Uruará - Pará publica Pregão eletrônico nº 2021-
00005, Processo administrativa Nº 202105, objeto: contratação de 
empresa para fornecimento de passagem terrestre intermunicipal para 
atender a demanda da câmara Municipal de Uruará. data da abertura: 
16 de abril de 2021 Horário 12h10min local: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. o edital encontra-se disponível no site www.tcm.pa.gov.
br e www.portaldecompraspublicas.com.br
a câmara Municipal de Uruará - Pará publica Pregão eletrônico nº 2021-
00006, Processo administrativa Nº 202106, objeto: contratação de empre-
sa fornecimento de refeições Prontas para atender a demanda da câmara 
Municipal de Uruará. data da abertura: 19 de abril de 2021 Horário 12h10min 
local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível 
no site www.tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

Protocolo: 640668
GERA - GERAção DE ENERGiA RENovÁvEL DA AMAzôNiA LtDA, 
inscrita sob o cNPj 34.207.075/0001-60
torna público que recebeu da secretaria de estado de Meio ambiente e sus-
tentabilidade do Pará - seMas/Pa, processo nº 2020/28815, a licença Prévia 
(lP) nº 1823/2021, licença de instalação (li) nº 3100/2021 e autorização de 
supressão de vegetação (asv) nº 4679/2021 para Parque solar localizado no 
distrito industrial do município de ananindeua, estado do Pará.

Protocolo: 640669
PoRtiL PoRtAs itiNGA LtDA, cNPj 04.091.950/0001-20, torna público 
que requereu à seMMa/dom eliseu/Pa renovação da licença ambiental de 
operação para atividades de desdobro de madeira em tora para produção de 
laminas de madeira para fabricação de compensados e Movelaria, localizada 
av. bernardo sayão, sN, km 1480, vila bela vista, dom eliseu/Pa.

Protocolo: 640670
cAMARA MuNiciPAL DE ANAPu
ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção
DisPENsA DE LicitAção Nº 004/2021 cMA
a comissão de licitação através da câMara MUNiciPal de aNaPU, em 
cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. WHANDEILON DE CARVALHO 
saNtos vereador/ Presidente, faz publicar o extrato resumido do proces-
so de dispensa de licitação a seguir: objeto: coNtrataÇÃo de eMPre-
sa esPecialida do raMo PertiNeNte Para PrestaÇÃo de serviÇos 
traNsMissÃo de MÍdia visUal eM redes sociais, traNsMissÃo de 
live ao vivo No facebooK e eM oUtros Meios de coMUNicaÇÃo 
NÃo esPecificados iNclUiNdo o Uso de eqUiPaMeNtos Profissio-
Nais; fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. declaração de dispensa de licitação emitida pela 
Comissão de Licitação e ratificado pela  pelo Sr. WHANDEILON DE CARVA-
lHo saNtos vereador/ Presidente. aNaPU - Pa, 26 de março de 2021.
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº: 08/2021 cMa: origeM: disPeNsa de licitaÇÃo 
Nº 04/2021 cMa: coNtrataNte: câMara MUNiciPal de aNaPU/Pa: 
coNtratada: Provedor de iNterNet de aNaPU ltda - Me; objeto: 
coNtrataÇÃo de eMPresa esPecialida do raMo PertiNeNte Para 
PrestaÇÃo de serviÇos traNsMissÃo de MÍdia visUal eM redes 
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sociais, traNsMissÃo de live ao vivo No facebooK e eM oUtros 
Meios de coMUNicaÇÃo NÃo esPecificados iNclUiNdo o Uso de 
eqUiPaMeNtos ProfissioNais; valor total: r$ 10.000,00 (dez mil 
reais); vigêNcia: 26 de março de 2021 a 30 de abril de 2021; data da 
assiNatUra: 26 de março de 2021.
MarileNe carvalHo da silva ferreria
comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 640672
cÂMARA MuNiciPAL DE ANAPu
REtificAção
a câmara Municipal de anapu - Pará, vem por meio deste retificar 
a publicação do extrato do contrato n° 007/2021, Processo licitató-
rio nº 004/2021-cMa, iNexigibilidade, cuja publicação foi circula-
da em 15 de março de 2021, no diário oficial do estado n° 34.517 
pag. 83. onde se lê origeM: coNtrato Nº: 002/2021cMa; ori-
geM: iNexigibilidade Nº 007/2021cMa. Leia-se: coNtrato Nº: 
007/2021cMa; origeM: iNexigibilidade Nº 004/2021cMa.
MarileNe carvalHo da silva ferreria
comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 640673
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREço
AtA DE REGistRo DE PREço Nº-001/2021-cMiP.
PRocEsso ADMiNistRAtivo - cPL Nº-007/2021-cMiP.
PregÃo PreseNcial Para registro de PreÇo Nº-PPsr-
P.001/2021-cPl-cMiP.
coNtrataNte: câMara MUNiciPal de iPixUNa do Pará - Pa.
coNtratada: Posto de coMbUstÍvel MaNdacarU eireli - ePP, cNPj: 
06.749.110/0001-37.
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para o forNeciMeNto de coMbUs-
tÍvel (gasoliNa coMUM) atÉ o liMite de 31.600 (triNta e UM Mil e 
seisceNtos) litros, Para ateNder os veÍcUlos a serviÇo da câMa-
ra MUNiciPal de iPixUNa do Pará Pelo PerÍodo de 10 (dez) Meses.
valor global: r$-165.584,00 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos 
e oitenta e quatro reais).
foro: iPixUNa do Pará/Pa.
data: 17/03/2021.
robsoN MoNteiro saNtiago
Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 640675
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº-010/2021-cMiP.
PRocEsso ADMiNistRAtivo - cPL Nº-007/2021-cMiP.
PregÃo PreseNcial Para registro de PreÇo Nº-PPsr-
P.001/2021-cPl-cMiP.
coNtrataNte: câMara MUNiciPal de iPixUNa do Pará - Pa.
coNtratada: Posto de coMbUstÍvel MaNdacarU eireli - ePP, cNPj: 
06.749.110/0001-37.
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para o forNeciMeNto de coM-
bUstÍvel (gasoliNa coMUM) atÉ o liMite de 19.000 (dezeNove Mil) 
litros, Para ateNder os veÍcUlos a serviÇo da câMara MUNiciPal 
de iPixUNa do Pará Pelo PerÍodo de 10 (dez) Meses.
vigêNcia: até 31/08/2021.
valor global: 99.560,00 (noventa e nove mil e quinhentos e sessenta reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtária: as despesas de execução do presente instru-
mento correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
3.3.90.30.00 Material de consumo.
foro: iPixUNa do Pará/Pa.
data: 17/03/2021.
robsoN MoNteiro saNtiago
Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 640676
tERMo DE HoMoLoGAção Do PREGão PREsENciAL Nº PPsR-
P.001/2021-cPL-cMiP.
01.objeto: contratação de empresa para o fornecimento de combustível 
(gasolina comum) até o limite de 31.600 (trinta e um mil e seiscentos) 
litros, para atender os veículos a serviço da câmara Municipal de ipixuna 
do Pará pelo período de 10 (dez) meses.
02.critÉrio de jUlgaMeNto: Menor Preço por litro.
03.veNcedora: Posto de combustível Mandacaru eireli - ePP, cNPj: 
06.749.110/0001-37.
04.valor global: r$-165.584,00.
05.coNvocaÇÃo: fica convocada a vencedora para assinatura do 
contrato no prazo legal.
06.data: 16.03.2021.
Publique-se. robsoN MoNteiro saNtiago, Presidente da câmara.

Protocolo: 640677

Posto Macedão Ltda EPP, cNPj nº 15.589.704/0001-19, situado a 
rua justo chermont, s/N beira Mar, centro, abaetetuba/Pa, informa 
que requereu da secretaria de Meio ambiente e sustentabilidade - 
semas/Pa, sob Prot. nº 2021/0000009494, renovação da licença de 
operação nº 10075/2016, para a atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores.

Protocolo: 640678
sANtA izABEL ALiMENtos LtDA/ cNPj Nº 03.779.994/0001-84. torna 
público que recebeu da seMas-Pa a licença de operação N°12676/2021 
para atividade de fertirrigação agrícola.

Protocolo: 640679
sANtA izABEL ALiMENtos LtDA/ cNPj Nº 03.779.994/0001-84. torna 
público que recebeu da seMas-Pa a licença de operação N°12675/2021 
para atividade de Posto revendedor, Posto flutuante, Posto de abasteci-
mento, Posto varejista de querosene e gasolina de aviação.

Protocolo: 640680
fuNDo MuNiciPAL DE sAúDE DE Novo REPARtiMENto
Aviso DE LicitAção - PREGão PREsENciAL sRP Nº. 9/2021-008.
Órgão: fundo Municipal de saúde de Novo repartimento. objeto: regis-
tro de PreÇos para futura e eventual aquisição de medicamentos. data, 
Hora, local: 14/04/2021 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de 
Novo repartimento/Pa. contato fone (94) 98423 4117. edital e informa-
ções: das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, no mesmo endereço 
supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edital disponível ainda 
para download no portal da transparência Novo repartimento, site: http://
www.novorepartimento.pa.gov.br e portal do tcM/Pa, site: https://www.
tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. Novo repartimento - Pa, 29 de março 
de 2021. Pregoeira - janelma alves da silva - cPl PMN

Protocolo: 640681
MARcos siLvA DE BRito-EPP, inscrita no cNPj nº 11.471.826/0001-
55, torna público que recebeu da seMMa a l.o Nº 00412021 para o comér-
cio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano com validade até 
29/03/2022. conforme processo ambiental nº 00452021.

Protocolo: 640683
cÂMARA MuNciPAL DE cAstANHAL
ExtRAto Do tERMo DE ADitAMENto. PRocEsso: 061/2021. Par-
tes câmara Municipal de castanhal e Posto smart ltda. objeto: 2º ter-
mo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro referente ao contrato nº 
004/2021, cujo o objeto é o fornecimento de combustíveis destinado a 
atender as necessidades da câmara Municipal de castanhal. fundamento 
legal: alínea “d” do inciso ii do caput do art. 65 da lei federal n.º 8.666 de 
1993. valor: gasolina comum de r$ 5,52 para 5,77. valor: Óleo diesel s10 
de r$ 4,20 para r$ 4,30. assinatura: 26/03/2021. signatários: represen-
tante do Órgão: sérgio leal rodrigues, vereador / Presidente. represen-
tante da empresa: Keilane de jesus delpupo sperandio, responsável legal.

Protocolo: 640684
cÂMARA MuNiciPAL DE visEu
RtificAção. a câmara Municipal de viseu, através de seu presidente, tor-
na pública a retificaÇÃo do contrato nº 2021032902, referente ao Pre-
gão Presencial nº 002/2021, que tem como objeto a contratação de empresa 
para locação de veículos de Pequeno e Médio Porte. oNDE sE Lê “valor: r$ 
156.000,00”, Lê-sE “valor: r$ 96.000,00” Publicado no doe/Pa, pag. 80, de 
29/03/2021. ordenador: avelino aventina siqueira - Presidente.

Protocolo: 640685
cÂMARA MuNiciPAL DE PARAuAPEBA
ExtRAto DE coNtRAto:20210011/origeM: PregÃo Nº 9/2021-
00003cMP/coNtrataNte: câMara MUNiciPal de ParaUaPebas/coN-
tratada(o): NativU’s eireli/objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
com o objetivo de atender as necessidades da câmara Municipal de Pa-
rauapebas, estado do Pará./valor total: r$ 51.070,00 (cinquenta e um 
mil, setenta reais)/vigêNcia: 17 de Março de 2021 a 31 de dezembro de 
2021/data da assiNatUra: 17 de Março de 2021

Protocolo: 640260
cÂMARA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs
ExtRAto DE coNtRAto: 20210010/origeM: PregÃo Nº 9/2021-
00003cMP/coNtrataNte: câMara MUNiciPal de ParaUaPebas/coN-
tratada(o): H. Mix coMercio de ProdUtos aliMeNticios eireli/
objeto: aquisição de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as 
necessidades da câmara Municipal de Parauapebas, estado do Pará/valor 
total: r$ 67.500,00 (sessenta e sete mil, quinhentos reais)/vigêNcia: 
17 de Março de 2021 a 31 de dezembro de 2021/data da assiNatUra.: 
17 de Março de 2021

Protocolo: 640257
cÂMARA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs
ExtRAto DE coNtRAto:20210009 /origeM: PregÃo Nº 9/2021-
00003cMP/coNtrataNte.: câMara MUNiciPal de ParaUaPebas/coN-
tratada(o): j. MartiMelo costa e cia ltda – ePP/objeto: aquisi-
ção de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades 
da câmara Municipal de Parauapebas, estado do Pará./valor total: r$ 
23.585,07 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sete cen-
tavos)/vigêNcia: 17 de Março de 2021 a 31 de dezembro de 2021/data 
da assiNatUra: 17 de Março de 2021

Protocolo: 640256
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Siderúrgica Norte Brasil S.A.  - Em recuperação judicial - CNPJ: 07.933.914/0001-54 

O ano de 2020 foi marcado por uma das maiores crises sanitárias e econômicas já vistas na história, efeitos da COVID-19, que tão fortemente 
impactou não somete a saúde da sociedade, mas também a economia dos países devido às medidas de isolamento global que intentaram conter a 
pandemia, mas que também causaram efeitos no consumo, na produção, no emprego e na renda. As operações siderúrgicas atingiram o ápice da 
fase crítica no segundo trimestre, quando essas restrições sociais estiveram mais rígidas e a incerteza sobre o futuro da economia era absoluta, o que 
ocasionou um dos maiores resfriamentos do comercio das últimas décadas. A partir de meados do mês de junho, porém, para o segmento de aços, 
observou-se uma recuperação de sua economia em função da lexibilização do isolamento social, retorno das atividades econômicas e à elevação dos 
preços de produtos siderúrgicos causados pela mudança no peril de consumo, retomada da demanda da construção civil e do segmento de máquinas 
e equipamentos. Considerando a visão anual, de acordo com os dados do Instituto Aço Brasil, o desempenho da indústria brasileira do aço aumentou 
2,4% nas vendas internas e sofreu queda de 4,9% na produção industrial de aço bruto, quando comparado com igual período do ano anterior. Na 
mesma base comparativa, a produção de laminados retraiu 3,7%, enquanto o consumo de produtos siderúrgicos apresentou um incremento de 1,2%. 
Além disso, a produção de semiacabados para vendas totalizou R$7,8 milhões de toneladas em 2020, uma retração de 11,6% frente ao registrado em 
2019. Contudo, no segundo semestre, sentiu-se uma melhora na atividade siderúrgica em comparação com a sua primeira metade do ano. Em meio a 
todo esse cenário, a Sinobras produziu 314.597 toneladas de laminados, uma redução de 2,2% em relação ao ano anterior, quando foram produzidas 
321.675 t. As entregas totalizaram 376.920 toneladas e a receita líquida atingiu R$1,4 bilhão (redução de 9,2% nas entregas e incremento de 20%, 
na receita líquida). O aumento da receita líquida decorreu da melhora signiicativa nos preços médios globais dos produtos, relativamente ao ano 
anterior. A margem bruta de vendas apresentou aumento, passando para 40,8%, em 2020, contra 24,2%, em 2019. O incremento na margem bruta 
representa, efetivamente, um ganho de força competitiva na companhia. O EBITDA teve aumento de 68,1%, atingindo R$478 milhões, com margem 
de 34,1% (R$284 milhões e 24,4%, respectivamente, em 2019). Apesar do impacto negativo da desvalorização do Real frente ao Dólar em 28%, 
a Companhia auferiu lucro líquido de R$385 milhões, um excelente resultado frente ao lucro contábil de R$249 milhões realizado no ano anterior. A 
dívida bruta apresentou redução de cerca de 38%. O caixa operacional gerado no ano, de aproximadamente R$286 milhões, foi 285,8% acima do 
caixa operacional gerado no ano anterior. Em 4 de maio de 2017, nos termos da Lei nº 11.101/2005 e em conjunto com as demais controladas e a 
controladora do Grupo Aço Cearense, a companhia ajuizou pedido de recuperação judicial. A homologação de seu plano de recuperação foi realizada 
em maio de 2019, após aprovação da assembleia geral de credores ocorrida no dia 9 de novembro de 2018. Por im, agradecemos o apoio e coniança 
dos nossos stakeholders ao longo de 2020, com os quais gostaríamos de manter e estreitar nossos laços ao longo de 2021, que já começou com 
desaios para todo o país, e para o segmento do aço não seria diferente. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a instabilidade se instalou 
de forma avassaladora, tivemos queda no PIB, aumento do desemprego e retração econômica. Permanecemos otimistas e esperançosos de que dias 
melhores virão e continuaremos enfrentando esse momento com planejamento, buscando sempre as melhores soluções para nossos negócios.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

       Nota 2020 2019
Ativo   
Circulante   
 Caixa e equivalentes de caixa 4 165.180 7.198
 Contas a receber de clientes 5 122.530 119.626
 Estoques 6 393.918 311.492
 Impostos a recuperar  6.881 17.731
 Pagamentos antecipados  3.397 2.327
 Outras contas a receber          5.032 11.336
Total do ativo circulante      696.938 469.710
Não circulante   
 Realizável a longo prazo   
  Aplicações inanceiras  11.974 11.655
   Depósitos judiciais  2.894 4.230
  Partes relacionadas 8 486.562 409.618
  Outras contas a receber  6.480 2.429
 Investimentos 9 101.528 98.618
 Propriedades para investimento  11.575 10.307
 Imobilizado 10 663.759 683.292
 Intangível          1.358 1.935
Total do ativo não circulante   1.286.130 1.222.084
Total do ativo   1.983.068 1.691.794

Balanço Patrimonial 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Passivo Nota 2020 2019
Passivo   
Circulante   
 Fornecedores 11 98.572 78.857
 Financiamentos e empréstimos 12 4.611 127.386
 Debêntures 13 19.503 3.939
 Impostos a recolher 14 9.878 11.804
 Imposto de renda e contribuição social  22.382 -
 Adiantamentos de clientes  35.533 33.304
 Outras contas a pagar         34.486 36.368
Total do passivo circulante       224.965 291.658
Não circulante   
 Fornecedores 11 48.833 60.788
 Financiamentos e empréstimos 12 12.478 44.746
 Debêntures 13 217.672 234.096
 Impostos a recolher 14 9.941 12.399
 Imposto de renda e contrib. social diferidos 7 73.219 66.863
 Adiantamento para aumento de capital 8 27.575 27.575
 Partes relacionadas 8 60 789
 Dividendos a pagar 8 - 18.718
 Outras contas a pagar  4.563 9.109
 Provisão para contingência 15        37.830 3.454
Total do passivo não circulante       432.171 478.537
Patrimônio líquido 16  
 Capital social  387.897 387.897
 Reserva de capital  3.561 3.561
 Reservas de lucros  921.813 517.480
 Ajustes de avaliação patrimonial         12.661 12.661
 Total do patrimônio líquido    1.325.932 921.599
Total do passivo e patrimônio líquido    1.983.068 1.691.794
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do resultado 
Exercício indo em 31 de dezembro de 2020
 (Valores expressos em milhares de reais)

         Nota  2020 2019
Receita operacional líquida 17  1.399.943 1.164.070
Custos dos produtos vendidos 18    (828.917) (882.275)
Lucro bruto   571.026 281.795
Receitas (despesas) operacionais   
   Vendas 18  (107.986) (167.631)
   Administrativas e gerais 18  (36.125) (55.462)
   Outras receitas operacionais, líquidas 18         13.926 190.180
Lucro antes do result. inanc. e impostos   440.841 248.882
  Receitas inanceiras  19  45.259 30.553
  Despesas inanceiras  19  (27.326) 22.582
  Variações cambiais e MtM, líquidas  19      (33.110) (5.006)
  Resultado inanceiro        (15.177) 48.129
Lucro antes do imposto de renda e 
 da contribuição social   425.664 297.011
Imposto de renda e contribuição social 7  
   Corrente   (33.693) -
   Diferidos         (6.356) (47.554)
               (40.049) (47.554)
Lucro líquido do exercício        385.615 249.457
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 

(Valores expressos em milhares de reais)

                  2020 2019
Lucro líquido do exercício 385.615 249.457
Outros resultados abrangentes                - -
Resultado abrangente do exercício    385.615 249.457
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das mutações  do patrimônio liquido  Exercício indo em 31 de dezembro de 2020 
(Valores expressos em milhares de reais)

                                                                    Reserva de capital                          Reserva de lucros                      
      Reserva Res. de Reserva 
   Reservas   de dividen. de ajustes de Lucros Total
  Capital subv. de Reserva Res. de incentiv. não retenção avaliação (prejuízos) patrim.
      social investim legal conting. iscais distibui. de lucros patrim. acumul. líquido 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 387.897 3.561 16.888 84.052 150.227 - 16.856 12.661                  -    672.142
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 249.457 249.457
Destinação do lucro líquido do exercício:        
 Constituição reserva legal - - 12.473 - - - - - (12.473) -
 Constituição reserva de contingências - - - 60.933 - - - - (60.933) -
 Constituição reserva de incentivos iscais             - - - - 176.051 - - - (176.051) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 387.897 3.561 29.361 144.985 326.278 - 16.856 12.661 - 921.599
 Reversão de dividendos prescritos - - - - - - - - 18.718 18.718
 Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 385.615 385.615
 Destinação do lucro líquido do exercício:          
 Constituição reserva legal - - 20.217 - - - - - (20.217) -
 Constituição reserva de contingências - - - 101.083 - - - - (101.083) -
 Constituição reserva de incentivos iscais - - - - 210.640 - - - (210.640) -
 Constituição de reserva de 
   dividendos não distribuídos - - - - - 15.000 - - (15.000) -
 Constituição de reserva de retenção 
    de lucros              - - - - - - 57.393 - (57.393) - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  387.897 3.561 49.578 246.068 536.918 15.000 74.249 12.661 - 1.325.932
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração do valor adicionado 
Exercício indo em 31 de dezembro de 2020 
(Valores expressos em milhares de reais)

              2020 2019
Receitas  
 Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.551.577 1.292.485
 Outras receitas 83.664 221.058
 Receitas relativas à construção de ativos 
  próprios 8.412 24.044
 Perdas estimadas com créditos de liquidação 
   duvidosa – reversão (constituição) 2.961 (15.226)
Insumos adquiridos de terceiros  
 Custos dos produtos, das mercadorias e 
  dos serviços vendidos (650.775) (697.042)
 Materiais, energia, serviços de terceiros 
  e outros (226.111) (251.157)
 Perda/recuperação de valores ativos (2.521) (12.636)
 Outros      (2.864)               -
Valor adicionado bruto     764.343 561.526
Depreciação e amortização    (35.631) (35.655)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade     728.712 525.871
Valor adicionado recebido em transferência  
 Receitas inanceiras       21.011 30.535
Valor adicionado total a distribuir     749.723 556.406
Distribuição do valor adicionado  
Pessoal     101.241 89.825
 Remuneração direta 78.457 66.521
 Benefícios 16.468 17.644
 FGTS 6.316 5.660
Impostos, taxas e contribuições     193.844 203.681
 Federais 186.598 161.193
 Estaduais 31.620 31.623
 Municipais 167 156
 Outros impostos, taxas e contribuições (24.541) 10.709
Remuneração de capitais de terceiros       69.023 13.443
 Juros, variações cambiais e despesas com
  inanciamentos 58.582 (17.727)
 Aluguéis 10.441 24.064
 Outros - 7.106
Remuneração de capitais próprios  
   Lucros líquido do exercício     385.615 249.457
         385.615 249.457
Valor adicionado total distribuído     749.724 556.406
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

                 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais  
Lucro líquido do exercício 385.615 249.457
Ajustes para conciliar o resultado do 
exercício ao caixa:  
 Depreciação e amortização 35.631 35.655 
 Juros de inanciamentos e empréstimos 2.482 5.689
 Juros de debêntures 9.273 (34.029)
 Custos amortizáveis sobre debêntures - 1.560 
 Juros sobre mútuos inanceiros (13.511) (9.937)
 Outros encargos sobre mútuos 20 125 
 Variações cambiais líquidas - 5.006 
 Deságio na homologação da recuperação judicial - (172.489)
 Reversão de encargos inanc. da recuperação
  judicial - (25.209)
 Perdão de dívida (2.210) -
 Rendimentos de aplicações inanceiras (319) (729)
 Valor residual na baixa de ativo imobilizado 1.010 6.934
 Variação de valor justo de propriedades 
para investimento (509) (352)
 Provisão para perdas esperadas com créditos 
  de liquidação duvidosa (3.135) 10.416 
 Provisão para perdas esperadas com créditos 
  de liquid. duvidosa de outras contas a receber 174 4.810 
 Provisão para contingências 34.376 3.454 
 Ajuste a valor presente de fornecedores  347 
 Imposto de renda e contrib. social diferidos          6.356 47.554 
Lucro operacional ajustado      455.253 128.262
Variações nos ativos circul. e não circulantes  
 Contas a receber de clientes (528) 18.265 
 Estoques (82.426) (34.388)
 Impostos a recuperar 12.593 (1.998)
 Pagamentos antecipados (1.070) (620)
 Depósitos judiciais 1.336 (849)
 Outras contas a receber 2.054 19.821
Variações nos passivos circul. e não circulantes  
 Fornecedores 7.760 70.783
 Operações de desconto de duplicatas (109.191) (4.459)
 Outras contas a pagar (321) (11.135)
 Impostos a recolher 14.436 8.785 
 Adiantamentos de clientes       (3.878) 1.875
Caixa gerado pelas atividades operacionais 296.018 194.342 
 Pagamento de encargos inanceiros 
  relacionados 
  a empréstimos e inanciamentos (2.485) (4.583)
 Pagamento de encargos inanceiros  
  relacionados 
  a debêntures       (6.886)             - 
Caixa líquido gerado pelas atividades operac.      286.647 189.759
Fluxos de caixa das atividades de investimento  
 Aplicações inanceiras  - (11.374)
 Resgates de aplicações inanceiras - 11.645 
 Aquisição de investimentos (2.910) (2.813) 
 Aquisição de propriedades para investimentos - (1.730)
 Aquisição de imobilizado (16.255) (146.079) 
 Aquisição de intangível (251) (505) 
 Empréstimos concedidos a partes relacionadas (211.590) (180.795)
 Receb. de emprést. de partes relacionadas      151.719 162.271 
Caixa líquido usado nas atividades de invest.     (79.287) (169.380)
Fluxos de caixa das atividades de inanciamento  
 Captação de empréstimos de partes 
  relacionadas 4.700 21.154 
 Pagamento de empréstimos e inanciamentos (43.639) (12.235)
 Pagamento de debêntures (3.247) -
 Pagamento de emprést. a partes relacionadas       (7.192) (26.930)
Caixa líquido usado nas ativid. de inanciamento     (49.378) (18.011)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa      157.982 2.368 
Caixa e equivalentes de caixa  
   No início do exercício 7.198 4.830 
   No inal do exercício      165.180 7.198 
Aumento de caixa e equivalentes de caixa      157.982 2.368 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos luxos de caixa 
Exercício indo em 31 de dezembro de 2020 
(Valores expressos em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto operacional
A Siderúrgica Norte Brasil S.A. – Em recuperação judicial (“Sinobras” ou 
“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no 
Brasil, situada na Rodovia PA 150, KM 425 s/n, Marabá, Estado do Pará, e 
tem por objetivo social, principalmente a indústria siderúrgica integrada, 
bem como a comercialização, no atacado e varejo de laminados longos de 
aço; relaminados, treilados e perilados de aço; semiacabados de aço; 
ferro-gusa, bem como a exportação desses produtos. Produzindo aço desde 
maio de 2008, a Companhia é integrada ao Grupo Aço Cearense e possui 
uma linha de produtos que inclui vergalhões, io-máquina e treilados e já 
alcança todo país com sua distribuição do produto voltado, exclusivamente, 
para o mercado brasileiro. Recuperação Judicial - Em 4 de maio de 2017, a 
Siderúrgica Norte Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial, em conjunto com 
a controladora WMA Participações S.A. – Em recuperação judicial e as 
outras empresas do grupo: Aço Cearense Comercial Ltda. – Em recuperação 
judicial, Aço Cearense Industrial Ltda. – Em recuperação judicial e Sinobras 
Florestal Ltda. – Em recuperação judicial ajuizaram pedido de recuperação 

judicial, na Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, distribuído ao Juízo da 
1ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências (Processo nº 0131447-
76.2017.8.06.0001). A Companhia, considerando os desaios decorrentes 
da crise econômica no Brasil, que impactaram principalmente os setores de 
siderurgia e metalurgia, as diiculdades para encontrar uma alternativa 
viável junto aos credores, bem como para ajustar a estrutura de capital, 
entendeu ser indispensável buscar uma recuperação judicial diferenciada, 
preventiva e responsável, tendo como premissa a manutenção da saúde 
inanceira e operacional da Companhia. Assim, o pedido de recuperação 
judicial objetivou a reestruturação inanceira da Companhia e não pretende 
alterar as relações comerciais. A Companhia permanecerá investindo no 
aprimoramento dos processos internos, na produção e entrega para melhor 
atender às necessidades dos clientes. E, para tanto, reitera que todas as 
atividades estão sendo mantidas e desempenhadas normalmente. Em 22 
de maio de 2017, foi publicada a decisão do Juiz da 1ª Vara de Recuperação 
de Empresas e Falências da Comarca de Fortaleza, que deferiu o 
processamento do pedido de recuperação judicial da Companhia e 
determinou, principalmente: • Nomear como Administrador Judicial Régis 
Albuquerque Advogados Associados; • Que o Administrador deverá 
proceder à iscalização determinada na decisão, bem como apresentar 
relatório mensal, até o dia 20 do mês subsequente, tendo por base os 
documentos contábeis e a movimentação da conta bancária com citados 
documentos, demonstrando a real aplicação dos recursos nos termos da 
decisão; • A dispensa da apresentação de certidões negativas para que a 
Companhia exerça suas atividades; • A suspensão de todas as ações ou 
execuções contra a Companhia; • À Companhia apresentar contas 
demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob 
pena de destituição de seus administradores; • A intimação do Ministério 
Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal, dos 
Estados e Municípios em que a Companhia tiver estabelecimento, bem 
como à Junta Comercial do Estado do Ceará; • A intimação da Companhia 
para apresentar o Plano de Recuperação Judicial no prazo de até 60 
(sessenta) dias da publicação desta decisão, sob pena de convolação em 
falência; • Consignar, em quaisquer atos, contratos ou documentos 
irmados, a expressão “em recuperação judicial” após seu nome empresarial. 
Em 21 de julho de 2017, foi apresentado o plano de recuperação judicial, o 
qual propõe a concessão de prazos e condições especiais para pagamento 
das obrigações vencidas e vincendas sujeitas aos efeitos da referida 
recuperação judicial, demonstrando a viabilidade econômico-inanceira das 
empresas do Grupo Aço Cearense, bem como a compatibilidade entre a 
proposta de pagamento apresentada aos credores e a geração de caixa das 
Recuperandas. O total dos débitos do Grupo soma, aproximadamente, 
R$1,83 bilhão, constituído essencialmente de credores trabalhistas e 
quirografários. O Plano de Recuperação Judicial, originalmente proposto em 
21 de julho de 2017, e posteriormente alterado pelo substitutivo 
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apresentado em 09 de novembro de 2018, foi objeto de apreciação pelos 
Credores na Assembleia Geral de Credores ocorrida no dia 09 de novembro 
de 2018, tendo sido aprovado em todas as Classes pelos Credores 
presentes, restando aprovado o Plano de Recuperação Judicial da totalidade 
dos créditos sujeitos na forma dos arts. 49 e 58 da Lei 11.101 de 2005. 
Continuidade das operações - As demonstrações contábeis para o exercício 
indo em 31 de dezembro de 2020 foram preparadas no pressuposto da 
continuidade normal dos negócios da Companhia, com base na avaliação da 
Administração de (i) fechamento de um acordo com a maioria dos credores 
do Grupo no processo de recuperação judicial e aprovação do plano de 
recuperação; e (ii) a aprovação do plano de recuperação judicial pela 
maioria dos credores, apresentado à 1ª Vara de Recuperação de Empresas 
e Falências de Fortaleza no dia 21 de julho de 2017 por Assembleia Geral 
de Credores. A recuperação judicial tem por objetivo assegurar a 
continuidade das operações do Grupo. A continuidade das operações da 
Companhia depende, em última análise, do êxito do processo de 
recuperação judicial e da concretização de outras previsões das empresas 
do Grupo. O Plano de recuperação judicial para todas as empresas do Grupo 
aprovado pelos Credores na Assembleia Geral foi objeto de decisão judicial 
de homologação proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais da Comarca de Fortaleza/CE, na data de 27 de maio 
de 2019, tendo sido publicada no Diário Oicial no dia 30 de maio de 2019. 
Por meio da citada decisão, foi DEFERIDA a Recuperação Judicial das 
empresas do Grupo, iniciando-se, portanto, a fase de execução e 
cumprimento do Plano, conforme seus termos, prazos, carências e demais 
disposições. Propostas para pagamentos PRJ - Plano para Credores - Este 
item apresenta de forma sumarizada as principais condições do plano para 
repagamento aos credores da recuperanda, incluindo determinadas 
informações sobre as condições inanceiras presentes PRJ aprovado na 
Assembleia Geral de Credores na data de 27 de maio de 2019, tendo sido 
publicada no Diário Oicial no dia 30 de maio de 2019. Para maiores detalhes 
do plano de recuperação judicial, favor consultar os termos do PRJ acesse 
o site http://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.
do, informe o processo 0131447-76.2017.8.06.0001 e código 3FF212E. Em 
caso de eventuais divergências entre o resumo abaixo e o PRJ deverá 
prevalecer o PRJ. Classe I – Trabalhista - Aos Credores Trabalhistas será 
dado prioridade ao pagamento conforme dispõe o art. 54, da LFRE, os quais 

receberão integralmente seus créditos em até 30 (trinta) dias da Data de 
Homologação Judicial do Plano, limitado a 150 salários mínimos (art. 83, I 
da LFRE), sendo o excedente pago em parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
sem correção, em até 12 (doze) meses (art. 54 da LFRE), salvo os acordos 
judiciais na Justiça do Trabalho transitados em julgado até a data da AGC, 
hipótese na qual os termos dos referidos acordos prevalecerão e o credor 
receberá naquela forma. Na hipótese do crédito trabalhista, inclusive 
decorrente de ação judicial, ser incluído mediante impugnação ou 
habilitação de crédito judicial, o prazo de pagamento acima iniciar-se-á a 
partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a sua inclusão na 
relação de Credores Concursais das Recuperandas. Classe II – Garantia 
Real - Regra geral: pagamento de forma igualitária dos créditos, aplicando-
se deságio de 90% (noventa por cento) sobre o valor de face, iniciando-se 
o pagamento tanto do principal quanto dos juros no 22º (vigésimo segundo) 
mês subsequente da Data de Homologação Judicial do Plano (sendo que os 
juros incidentes até referida data deverão ser incorporados ao valor 
principal), e se estendendo até o 17º (décimo sétimo) ano, último de 
previsões dos pagamentos, com a incidência de correção pela TR e 
acrescidos de juros de 0,5% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, 
contados a partir da Data de Homologação Judicial do Plano. Eventual 
garantia real declarada judicialmente permanecerá hígida até o cumprimento 
integral da presente forma de pagamento e, uma vez cumprida 
integralmente, será baixada. Os pagamentos serão feitos em tranches 
mensais e iguais até o cumprimento integral das obrigações. Fica desde já 
reconhecido pelas Recuperandas que caso determinado Credor com 
Garantia Real seja um Credor Aderente, ou seja, tenha aderido à opção de 
amortização acelerada a ele disponibilizada tal como previsto neste Plano, 
referido Credor Aderente deverá ter seus direitos e obrigações enquanto 
Credor Aderente plenamente preservados e mantidos na forma da 
respectiva opção a qual tenha aderido, não se sujeitando, portanto, aos 
termos e condições aqui apresentados com relação aos Créditos com 
Garantia Real. Propostas para pagamentos PRJ - Classe III – Quirografário 
- Os Credores Quirografários serão organizados e receberão seus créditos 
de acordo com as seguintes subclasses:

Subclasses                                       Forma de pagamento
Credores Quirografários detentores de crédito de até R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais) 

Pagamento sem incidência de deságio, sem correção monetária e Juros, 
mediante pagamento em única parcela em até 60 (sessenta) dias da Data 
de Homologação Judicial do Plano.

Credores Quirografários Pessoas Jurídicas Deságio de 90% (noventa por cento) sobre o valor de face, mediante 
pagamento em parcelas mensais, iguais e sucessivas, iniciando-se o 
pagamento tanto do principal quanto dos juros no 22º (vigésimo segundo) 
mês subsequente da Data de Homologação Judicial do Plano (sendo que os 
juros incidentes até referida data deverão ser incorporados ao valor principal), 
e se estendendo até o 17º (décimo sétimo) ano, último de previsões dos 
pagamentos, com a incidência de correção pela TR e acrescidos de juros de 
0,5% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, contados a partir da Data de 
Homologação Judicial do Plano.

Credores Quirografários Pessoas Físicas Deságio de 80% (oitenta por cento) sobre o valor de face, mediante pagamento 
em parcelas mensais, iguais e sucessivas, iniciando-se o pagamento tanto 
do principal quanto dos juros no 18º (décimo oitavo) mês após a Data de 
Homologação Judicial do Plano (sendo que os juros incidentes até referida 
data deverão ser incorporados ao valor principal), e se estendendo até o 
7º (sétimo) ano, último de previsões dos pagamentos, sem incidência de 
correção e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao ano, contados a 
partir da Data de Homologação Judicial do Plano.

Classe IV - Micro e Pequenas Empresas - Pagamento de forma igualitária dos 
créditos, aplicando deságio de 90% (noventa por cento) sobre o valor de face, 
iniciando-se o pagamento tanto do principal quanto dos juros no 22º (vigésimo 
segundo) mês subsequente da Data de Homologação Judicial do Plano (sendo que 
os juros incidentes até referida data deverão ser incorporados ao valor principal), e 
se estendendo até o 17º (décimo sétimo) ano, último de previsões dos pagamentos. 
Os pagamentos serão feitos em tranches mensais e iguais até o cumprimento 
integral das obrigações, com a incidência de correção pela TR e acrescidos de juros 
de 0,5% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, contados a partir da Data de 
Homologação Judicial do Plano. Classe V - Credores Extraconcursais - Credores 
detentores de alienações e/ou cessões iduciárias regularmente constituídas, que 
vierem a ser classiicados como extraconcursais a partir da Data de Homologação 
do Plano, não poderão ter os termos e condições de seus créditos realizados em 
condições mais benéicas do que o luxo de pagamento e/ou juros remuneratórios 
e/ou correções monetárias dos Créditos Concursais previsto para os Credores com 
Garantia Real Colaboradores Financeiros – Opção A e Credores Quirografários 
Colaboradores Financeiros – Opção A. Amortização acelerada - Corresponde a 
uma alternativa de pagamento a todos os Credores Concursais, respeitando a 
igualdade de condições ofertadas e desde que o Credor se manifeste favoravelmente 
a aprovação do Plano (ainda que com ressalvas manifestadas por escrito), propõem 
uma aceleração no recebimento dos seus créditos com objetivo de liquidarem seu 
passivo junto a estes Credores Concursais de forma mais célere, ao mesmo tempo 
em que obtém recursos e/ou matérias-prima/insumos/equipamentos para o fomento 
de suas atividades, propõe uma forma opcional de aceleração da amortização deste 
passivo, cujo início ocorrerá nos prazos e condições abaixo previstos. Desta forma, 
garantirá para a totalidade dos Credores Concursais, além da proposta comum 
apresentada, a possibilidade de participação na proposta adicional e de redução do 
prazo determinado na proposta comum. As formas de amortização acelerada são 
divididas nos tipos de Credores Concursais constantes na Lista de Credores da 
Recuperação Judicial, quais sejam: Credores Colaboradores Financeiros e 
Credores Quirografários Colaboradores Fornecedores. Credores Colaboradores 
Fornecedores - Opção os Credores Concursais fornecedores de insumos e/ou 
equipamentos que, no decorrer da Recuperação Judicial, comprometerem se a 
apoiar o novo business plan das Recuperandas, em condições comerciais 

favoráveis, de modo a assegurar a implementação da reestruturação prevista no 
Plano, receberão seu crédito de maneira acelerada, conforme disposições abaixo: 
a) Colaborador de Energia - pFornecer 45,710MWm de energia, ao preço de R$ 
100,00/MWh (cem reais por MWh), base abril/2010, corrigido pelo IPCA; pPrazo 
de pagamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao consumo; 
pCondições de recebimento: 10 (dez) anos, sem deságio, corrigido pela TR e juros 
de 1% (um por cento) ao ano a contar da Data de Homologação Judicial do Plano. 
pCarência: principal e juros de 12 (doze) meses. b) Colaborador Nacional 
Fornecedor de Aços - pConceder linha de crédito equivalente a 50% (cinquenta 
por cento) do valor que vier a ser pago do Crédito Concursal do respectivo credor, 
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias a contar do faturamento do material às 
Recuperandas, para pagamento desses novos pedidos, mantendo essas condições 
pelo prazo mínimo de 36. pPagamento das faturas após recebimento do respectivo 
material. pCondições de recebimento: 36 (trinta e seis) meses, em parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, sem deságio, corrigido pela TR e juros de 1% (um por 
cento) ao ano a contar da Data de Homologação Judicial do Plano. pCarência: 60 
(sessenta) dias. c) Colaborador Fornecedor Internacional de Máquinas, 
Equipamentos e Acessórios com Créditos listados em Euro - Opção A: Credores 
com Créditos superiores a € 2.000.000,00 (dois milhões de euros). pFornecimento 
de equipamentos e acessórios essenciais à manutenção das atividades das 
Recuperandas, se aplicável, montante mínimo de € 25.000.000,00 (vinte e cinco 
milhões euros), por prazo não inferior a 4 (quatro) anos. pRecebimento do seu 
Crédito sem deságio, com entrada equivalente a 20% (vinte por cento) do seu 
crédito em abril/2019 (desde que, até referida data, tenha ocorrido a Data de 
Homologação Judicial do Plano; pNo caso de fornecimento de novos equipamentos 
e acessórios não previstos em contratos comerciais anteriores, o Credor deverá 
aplicar preços e condições de mercado.pNa hipótese de adiamento dos 
pagamentos previstos acima em virtude da não homologação judicial do plano, o 
fornecimento também será adiado, não desenquadrando o credor dessa categoria. 
d) Colaborador Fornecedor Internacional de Máquinas, Equipamentos e Acessórios 
com Créditos listados em Euro - Opção B: Credores com Créditos inferiores a € 
2.000.000,00 (dois milhões de euros). p Fornecimento de equipamentos e 
acessórios essenciais à manutenção das atividades das Recuperandas, por prazo 
não inferior a 2 (dois) anos, sendo que os equipamentos, acessórios e consumíveis 
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(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em recuperação judicial
serão adquiridos pelas Recuperandas conforme suas necessidades. pRecebimento 
em 3 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem deságio, vencendo-se a 
primeira 60 (sessenta) dias da Data da Homologação Judicial do Plano, remunerado 
a taxa de 3% (três por cento) ao ano, com incidência também a partir da a contar da 
Data de Homologação Judicial do Plano. e) Fornecedor Internacional de Aço - 
pFornecer aço para as Recuperandas, respeitando-se os preços e prazos 
praticados pelo mercado. pRecebimento em 10 (dez) anos, com carência, tanto do 
principal quanto dos juros, de 18 (dezoito) meses a contar da Data de Homologação 
Judicial do Plano (sendo que os juros incidentes até referida data deverão ser 
incorporados ao valor principal), deságio de 70% (setenta por cento) sobre o valor 
de face e com taxa de remuneração do capital de 0,5% (cinquenta centésimos por 
cento) ao ano a contar também da Data de Homologação Judicial do Plano. f) 
Colaborador Seguradoras Internacionais - pPor serem sub-rogados em caso de 
inadimplência, se consultadas para concessão de crédito, poderão, se assim lhes 
aprouver, recomendar ou não as vendas, recebendo seu Crédito Concursal em 10 
(dez) anos, com carência, tanto do principal quanto dos juros,  de 18 (dezoito) 
meses a contar da Data de Homologação Judicial do Plano (sendo que os juros 
incidentes até referida data deverão ser incorporados ao valor principal), deságio de 
75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor de face e com taxa de remuneração 
do capital de 0,5% (cinquenta centésimos por cento) ao ano a contar também da 
Data de Homologação Judicial do Plano. Crédito Novo Extraconcursal - Caso a carta 
de crédito/linha de crédito emitida pelo Credor com Garantia Real Colaborador 
Financeiro e/ou Credor Quirografário Colaborador Financeiro – Opção A ou Credor 
Colaborador Financeiro – Opção B venha a ser exercida pelo(s) respectivo(s) 
beneiciário(s), o valor pago pelo Credor Colaborador Financeiro em favor das 
Recuperandas será considerado crédito extraconcursal e, portanto, não sujeito aos 
efeitos do Processo de RJ, nos termos do Plano e do art. 67 da LRFE, e seu 
pagamento será realizado nos moldes previstos no referido título, com prioridade 
sobre qualquer outra dívida das Recuperandas. Reestruturação - Para o 
cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial a 
Administração da Companhia vem tomando várias medidas, dentre elas a adoção 
de um Planejamento Estratégico Anual; redução do estoque de Matéria Prima, 
Produto Semi-acabado e Produto Acabado; obtenção de linhas de crédito para 
importação de Matéria Prima; emissão de Carta de Fiança através dos Credores 
Colaboradores Financeiros no intuito de obter linha de crédito para compra de 
Matéria Prima nacional; Implantação do Orçamento Base Zero; Implantação da Área 
de Planejamento de Demanda (S&OP); diversiicação nas linhas de inanciamentos 
de curto prazo (FIDCs e Bancos) e renegociação e alongamento das dívidas 
Extraconcursais. Impactos Covid-19 - A Covid-19 foi descoberta em dezembro de 
2019 na China e chegou a diversos países rapidamente, sendo declarada pandemia 
em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Diante disso, 
as companhias icaram expostas a uma série de riscos estratégicos e operacionais, 
como atrasos ou interrupção do fornecimento de matérias-primas, mudanças nas 
demandas de clientes, aumentos de custos, insuiciências logísticas que poderiam 
levar a atrasos em entregas, questões de saúde e segurança de colaboradores, 
força de trabalho insuiciente e desaios referentes a importação e exportação de 
produtos. A Companhia avaliou os impactos da COVID-19 em seus negócios em 
relação as premissas: i) Redução do valor recuperável (“impairment”) e contratos 
onerosos; ii) Passivos iscais diferidos; e iii) Valor justo de outros ativos e passivos 
e, concluiu que, no momento atual, os efeitos da pandemia não causaram ou 
causarão impactos signiicativos no valor das demonstrações contábeis decorrentes 
dos fatores acima. No geral, a Companhia constatou que apesar da magnitude da 
pandemia e dos impactos causados, não houve a necessidade de registro de efeitos 
que afetem signiicativamente as informações e continuidade das operações.
2. Base de preparação
2.1. Declaração de conformidade - As demonstrações contábeis foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão. A Diretoria da 
Companhia autorizou a conclusão dessas demonstrações contábeis em 24 de 
março de 2021. 2.2. Base de mensuração - As presentes demonstrações contábeis 
foram preparadas com base no custo histórico com exceção de certos instrumentos 
inanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional 
e moeda de apresentação - Essas demonstrações contábeis são apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações contábeis 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. 2.4. Aplicação de julgamento, estimativas 
contábeis e práticas contábeis críticas na elaboração das demonstrações contábeis 
- As demonstrações contábeis foram elaboradas com apoio em diversas bases de 
avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas 
na preparação das demonstrações contábeis foram apoiadas em fatores objetivos 
e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do 
valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens signiicativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do 
ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos 
inanceiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, estimativas 
do valor das propriedades para investimento, provisão para imposto de renda e 
contribuição social, estimativas do valor em uso dos terrenos e ediicações, análise 
do risco de crédito para determinação das perdas estimadas em créditos de 
liquidação duvidosa provisão para devedores duvidoso, assim como a análise dos 
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores signiicativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Companhia revisa suas estimativas pelo menos anualmente. 
3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. 
3.1. Reconhecimento de receita - O CPC 47 – Receita de Contratos de Clientes 
estabelece um modelo que evidência se os critérios para a contabilização foram 
satisfeitos observando as seguintes etapas: (i) A identiicação do contrato com o 
cliente; (ii) A identiicação das obrigações de desempenho; (iii) A determinação do 
preço da transação; (iv) A alocação do preço da transação; e (v) O reconhecimento 
da receita mediante o atendimento da obrigação de desempenho. Considerando 
esses aspectos, as receitas são registradas pelo valor que relete a expectativa da 
Companhia e suas controladas de receberem pela contrapartida dos produtos e 
serviços oferecidos aos clientes. A receita bruta é apresentada deduzindo os 
tributos, abatimentos, descontos e devoluções. Venda de produtos - A receita de 
venda de produtos é reconhecida quando for satisfeita a obrigação de desempenho, 
ou seja, quando houver a transferência física dos produtos prometidos e o cliente 

obtiver o controle desses bens, o que, geralmente ocorre no momento da entrega 
dos bens. A Companhia considera se há outras promessas no contrato com cliente 
que são obrigações de desempenho distintas, às quais uma parcela do preço da 
transação precisaria ser alocada (exemplos dessas obrigações de desempenho 
distintas seriam garantias, pontos de idelização do cliente, entre outras, as quais 
não se aplicam ao modelo de negócios da Companhia). Ao determinar o preço de 
transação para a venda de produtos a Companhia considera, quando aplicável, os 
efeitos da contraprestação variável, a existência de componentes de inanciamento 
signiicativos, a contraprestação não monetária e a contraprestação devida ao 
cliente. Contraprestação variável - Acréscimos e penalidades por atraso - A 
Companhia cobra de seus clientes acréscimos e penalidades por atrasos na 
liquidação do valor a receber sobre as vendas. Devido ao grau de incerteza no 
recebimento desses montantes (contraprestação variável), a Companhia reconhece 
as receitas de acréscimos e penalidades por atraso apenas no momento do 
recebimento efetivo de tais valores. 3.2. Transações em moeda estrangeira - Os 
ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda 
funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Ativos e passivos não 
monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são 
convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo 
foi determinado. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os 
ativos e os passivos monetários foram reconhecidos na demonstração de resultado. 
Itens não monetários mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas datas das 
transações iniciais. Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda 
estrangeira são convertidos utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em que 
o valor justo foi determinado. 3.3. Ativos e passivos inanceiros - i) Ativos inanceiros 
- Ativos inanceiros são classiicados, no reconhecimento inicial, como mensurados 
ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao 
valor justo por meio do resultado. A classiicação dos ativos inanceiros no 
reconhecimento inicial depende das características dos luxos de caixa contratuais 
do ativo inanceiro e do modelo de negócios da Companhia e suas controladas para 
a gestão destes ativos inanceiros. Todos os ativos inanceiros são reconhecidos a 
valor justo, acrescido, no caso de ativos inanceiros não contabilizados a valor justo 
por meio do resultado, dos custos de transação que são atribuíveis à aquisição do 
ativo inanceiro. Mensuração subsequente - Para ins de mensuração subsequente, 
os ativos inanceiros são classiicados em quatro categorias: • Ativos inanceiros ao 
custo amortizado; • Ativos inanceiros ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes com reclassiicação de ganhos e perdas acumuladas (instrumentos de 
dívida); • Ativos inanceiros designados ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes sem reclassiicação de ganhos e perdas acumuladas no momento de 
seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e • Ativos inanceiros ao valor 
justo por meio do resultado. A Companhia e suas controladas não possuem ativos 
inanceiros classiicados nas categorias de ativos inanceiros ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes com reclassiicação de ganhos e perdas 
acumuladas (instrumentos de dívida) e ativos inanceiros designados ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes sem reclassiicação de ganhos e perdas 
acumuladas no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais). 
Ativos inanceiros ao custo amortizado - A Companhia mensura os ativos inanceiros 
ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: • O ativo 
inanceiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos 
inanceiros com o im de receber luxos de caixa contratuais; e • Os termos 
contratuais do ativo inanceiro derem origem, em datas especiicadas, a luxos de 
caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o 
valor do principal em aberto. Os ativos inanceiros ao custo amortizado são 
subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos 
a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado 
quando o ativo é baixado, modiicado ou apresenta redução ao valor recuperável. 
Os principais ativos inanceiros da Companhia ao custo amortizado incluem, contas 
a receber de clientes, saldos com partes relacionadas e depósitos judiciais. Ativos 
inanceiros ao valor justo por meio do resultado - Ativos inanceiros ao valor justo por 
meio do resultado compreendem ativos inanceiros mantidos para negociação, 
ativos inanceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do 
resultado ou ativos inanceiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. 
Ativos inanceiros são classiicados como mantidos para negociação se forem 
adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Ativos inanceiros 
com luxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros 
são classiicados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, 
independentemente do modelo de negócios. Ativos inanceiros ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, com as 
variações líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do resultado. Os 
ativos inanceiros da Companhia classiicados valor justo por meio do resultado 
incluem caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. 
Desreconhecimento (baixa) - Um ativo inanceiro (ou, quando for o caso, uma parte 
de um ativo inanceiro ou parte de um grupo de ativos inanceiros semelhantes) é 
baixado principalmente quando: os direitos de receber luxos de caixa do ativo 
expirarem; a Companhia transferiu os seus direitos de receber luxos de caixa do 
ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os luxos de caixa 
recebidos, sem demora signiicativa, a um terceiro por força de um acordo de 
repasse; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios 
relativos ao ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem retiveram substancialmente 
todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiram o controle sobre o 
ativo. Redução do valor recuperável de ativos inanceiros (inclui a provisão para 
perdas esperadas com contas a receber de clientes) - Para os ativos inanceiros 
passíveis de análise de redução ao valor recuperável não foi reconhecida nenhuma 
perda esperada no exercício indo em 31 de dezembro de 2020, pois de acordo com 
a avaliação da Companhia, além do risco associado ser baixo, não há histórico de 
perdas. Um ativo inanceiro é baixado quando não há expectativa razoável de 
recuperação dos luxos de caixa contratuais. ii) Passivos inanceiros - Passivos 
inanceiros são classiicados, como reconhecimento inicial, como passivos 
inanceiros a valor justo por meio do resultado, passivos inanceiros ao custo 
amortizado, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um 
hedge efetivo, conforme apropriado. Passivos inanceiros são inicialmente 
reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e inanciamentos e contas a 
pagar, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Os principais 
passivos inanceiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, 
empréstimos e inanciamentos, debêntures e mútuos com partes relacionadas. 
Mensuração subsequente - Após reconhecimento inicial, empréstimos e 
inanciamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo 
amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são 
reconhecidos na demonstração do resultado durante o processo de amortização 
pelo método da taxa de juros efetivos. Desreconhecimento (baixa) - Um passivo 
inanceiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. 
Quando um passivo inanceiro existente for substituído por outro do mesmo 
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(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em recuperação judicial
mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo 
existente forem signiicativamente alterados, essa substituição ou alteração é 
tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, 
sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na 
demonstração do resultado. 3.4. Determinação do valor justo - Diversas políticas e 
divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto 
para os ativos e passivos inanceiros como para os não inanceiros. Os valores 
justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados 
em premissas que levam em consideração principalmente as condições de mercado 
existentes na data do balanço. Quando aplicável, as informações adicionais sobre 
as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas 
especíicas àquele ativo ou passivo. 3.5. Provisão para recuperação dos ativos - 
Conforme determinações do CPC 01 (R1), a Companhia analisa a recuperação dos 
ativos de vida longa, principalmente o ativo imobilizado e o intangível. Na data de 
cada encerramento das demonstrações contábeis, a Companhia analisa se existem 
evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperado. Caso se 
identiiquem tais evidências, a Companhia estima o valor recuperável do ativo. O 
valor recuperável de um ativo é o maior valor entre: (a) seu valor justo menos custos 
que seriam incorridos para vendê-lo; e (b) seu valor em uso. O valor em uso é 
equivalente aos luxos de caixa descontados derivados do uso contínuo do ativo até 
o inal da sua vida útil. Embora a Companhia esteja em recuperação judicial, a 
Administração da Companhia não identiicou necessidade de constituição de 
provisão para redução a valor recuperável desses grupos de ativos nas 
demonstrações contábeis dos exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019. 3.6. Estoques - Os estoques são avaliados com base no custo histórico de 
aquisição e/ou produção, ou pelo valor realizável líquido, dos dois, o menor. O custo 
dos estoques é atribuído pelo uso do critério do custo médio ponderado e inclui 
todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos 
para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. No caso de produtos 
industrializados, em processo e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de 
fabricação com base na capacidade normal de produção. Valor realizável líquido é 
o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos 
estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se 
concretizar a venda. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos 
são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração. 3.7. 
Investimentos - Os investimentos permanentes, por não representarem controladas 
e/ou coligadas, são avaliados ao custo de aquisição deduzidos de provisão para 
desvalorização, quando aplicável. 3.8. Propriedades para investimentos - 
Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo 
custos da transação. O valor contábil inclui o custo de reposição de parte de uma 
propriedade para investimento existente à época em que o custo for incorrido se os 
critérios de reconhecimento forem satisfeitos; excluindo os custos do serviço diário 
da propriedade para investimento. Após o reconhecimento inicial, propriedades para 
investimento são apresentadas ao valor justo, que relete as condições de mercado 
na data do balanço. 3.9. Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo 
custo histórico de aquisição ou construção, custo atribuído (deemed cost), deduzidos 
de depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) 
acumuladas, quando aplicável. A Companhia fez uso do dispositivo previsto no CPC 
37 e seguindo orientação da Interpretação “ICPC 10 - Interpretação sobre a 
Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos 
Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43”, avaliaram suas ediicações e 
terrenos para atribuir um novo custo (deemed cost). Os efeitos do custo atribuído 
aumentaram o ativo imobilizado tendo como contrapartida o patrimônio líquido, 
líquido dos efeitos iscais. A depreciação é calculada pelo método linear com base 
nas taxas mencionadas na Nota 10 e leva em consideração o tempo de vida útil 
estimado dos bens com os respectivos valores residuais. Outros gastos são 
capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do 
imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa 
quando incorrido. O valor residual e a vida útil estimada dos bens são mensurados 
e ajustados, se necessário, na data de encerramento do exercício. 3.10. Ativos 
intangíveis - Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da 
amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável, quando 
aplicável. Os ativos intangíveis correspondem a softwares e são amortizados por um 
prazo de cinco anos, deinido com base no tempo de vida útil estimado. 3.11. 
Provisões diversas - Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma 
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento 
passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a 
obrigação e uma estimativa coniável do valor da obrigação possa ser feita. A 
despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, 
líquida de qualquer reembolso. 3.12. Provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas - A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. 
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos 
judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar 
a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 
externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações 
nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções iscais ou exposições adicionais identiicadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. 3.12. Imposto de renda e contribuição social - No 
âmbito das regras de incentivos iscais de redução do imposto de renda, cujo valor 
é destinado a reserva de lucros - Reserva de incentivos iscais - a Companhia é 
beneiciária, de redução de 100% do imposto de renda sobre lucros operacionais 
derivados de suas atividades de venda de laminados e treilados (lucro da 
exploração). A despesa de imposto de renda e CSLL corrente é calculada com base 
nas leis e nos normativos tributários promulgados na data do encerramento do 
exercício, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros. A Administração 
avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de renda com respeito 
a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação 
que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando adequado, 
com base nos valores que espera pagar ao isco. Impostos diferidos ativos e 
passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, 
créditos e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável que o 
lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis 
possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados possam ser 
utilizados. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do 
balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis 
estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha 
a ser utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são revisados a cada data do 
balanço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros 
tributáveis futuros permitirão que os ativos tributários diferidos sejam recuperados. 
3.14. Subvenções governamentais - Subvenções governamentais são reconhecidas 

quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas as 
correspondentes condições serão satisfeitas. Quando se referir a um item de 
despesa, o benefício é reconhecido como receita ao longo do exercício de fruição, 
de forma sistemática, em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar. 
3.15. Receitas e despesas inanceiras - As receitas inanceiras abrangem receitas 
de juros sobre aplicações inanceiras e juros ativos decorrente de direitos da 
Companhia. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos 
juros efetivos. As despesas inanceiras abrangem variações cambiais passivas, 
despesas com juros sobre empréstimos e sobre outras obrigações e custos de 
empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de um ativo qualiicável, mensurados no resultado através do método de 
juros efetivos. 3.16. Demonstração do valor adicionado - A Companhia elaborou 
Demonstração do Valor Adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento técnico 
NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como 
informação complementar. 3.17. Demonstração dos luxos de caixa - A 
demonstração dos luxos de caixa foi preparada pelo método indireto e está 
apresentada de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica NBCT 
3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa (equivalente ao CPC 03 (R2)) emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A Companhia apresenta os juros 
pagos sobre empréstimos e inanciamentos como parte das atividades de 
inanciamento. 3.18. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira 
vez em 2020 - A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, 
que são válidas para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2020 ou após 
essa data. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra 
norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não 
estejam vigentes. (a) Alterações no CPC 15 (R1): Deinição de negócios - As 
alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado um negócio, um 
conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, um input - entrada 
de recursos e um processo substantivo que, juntos, contribuam signiicativamente 
para a capacidade de gerar output - saída de recursos. Além disso, esclareceu que 
um negócio pode existir sem incluir todos os inputs - entradas de recursos e 
processos necessários para criar outputs - saída de recursos. Essas alterações não 
tiveram impacto sobre as demonstrações contábeis da Companhia, mas podem 
impactar períodos futuros caso a Companhia ingresse em quaisquer combinações 
de negócios. (b) Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa 
de Juros de Referência - As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 
fornecem isenções que se aplicam a todas as relações de proteção diretamente 
afetadas pela reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de proteção é 
diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou o valor dos 
luxos de caixa baseados na taxa de juros de referência do item objeto de hedge ou 
do instrumento de hedge. Essas alterações não têm impacto nas demonstrações 
contábeis da Companhia, uma vez que não possui relações de hedge de qualquer 
natureza. (c) Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Deinição de material - As 
alterações fornecem uma nova deinição de material que airma, “a informação é 
material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode inluenciar, de modo 
razoável, decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis de 
propósito geral tomam como base nessas demonstrações contábeis, que fornecem 
informações inanceiras sobre relatório especíico da entidade”. As alterações 
esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude de 
informação, individualmente ou em combinação com outras informações, no 
contexto das demonstrações contábeis. Uma informação distorcida é material se 
poderia ser razoavelmente esperado que inluencie as decisões tomadas pelos 
usuários primários. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações 
contábeis, nem se espera que haja algum impacto futuro para a Companhia. 3.19. 
Novas normas e interpretações ainda não efetivas - As normas e interpretações 
novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das 
demonstrações contábeis da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia 
pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, 
quando entrarem em vigor: (a) IFRS 17 - Contratos de seguro - Em maio de 2017, 
o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida pelo CPC 
no Brasil, mas que será codiicada como CPC 50 - Contratos de Seguro e substituirá 
o CPC 11 - Contratos de Seguro), uma nova norma contábil abrangente para 
contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e 
divulgação. Assim que entrar em vigor, a IFRS 17 (CPC 50) substituirá a IFRS 4 - 
Contratos de Seguro (CPC 11) emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se a todos os 
tipos de contrato de seguro (como de vida, ramos elementares, seguro direto e 
resseguro), independentemente do tipo de entidade que os emitem, bem como 
determinadas garantias e instrumentos inanceiros com características de 
participação discricionária. Essa norma não se aplica à Companhia. (b) Alterações 
ao IAS 1: Classiicação de passivos como circulante ou não circulante - Em janeiro 
de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao 
CPC 26, de forma a especiicar os requisitos para classiicar o passivo como 
circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que signiica um direito 
de postergar a liquidação; • Que o direito de postergar deve existir na data-base do 
relatório; • Que essa classiicação não é afetada pela probabilidade de uma 
entidade exercer seu direito de postergação; e • Que somente se um derivativo 
embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os 
termos de um passivo não afetariam sua classiicação. As alterações são válidas 
para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas 
retrospectivamente. 
4. Caixa e equivalentes de caixa
              2020 2019
Caixa e bancos conta movimento 55.872 6.271
Aplicações inanceiras         109.308 927
         165.180 7.198
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as aplicações inanceiras referem-se 
exclusivamente a Certiicados de Depósitos Bancários (CDBs) pós-ixados e 
Operações compromissadas, remunerados pela variação do Certiicado de Depósito 
Interbancário (CDI) à rentabilidade média de 81,78% do CDI (90% do CDI em 2019) 
e garantem, substancialmente, liquidez imediata. Essas aplicações podem ser 
resgatadas antes do seu prazo de vencimento, podendo haver variação mínima nos 
rendimentos e por essa razão foram considerados como equivalentes de caixa nas 
demonstrações dos luxos de caixa.
5. Contas a receber de clientes
a) Composição do saldo
              2020 2019
Contas a receber de clientes - mercado interno 123.676 141.213
Partes relacionadas (Nota 8)           34.051 16.745
 157.727 157.958 
Provisão para perdas esperadas         (35.197) (38.332)
         (35.197) (38.332)
Total         122.530 119.626
Nenhum cliente isoladamente representa mais de 10% dos recebíveis. 
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(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em recuperação judicial

b) Por vencimento dos títulos
              2020 2019
A vencer 89.396 116.614 
Vencidos
1 a 60 dias 23.926 12.383 
61 a 120 dias 6.611 1.452 
121 a 180 dias 1.756 1.353 
Acima de 180 dias           36.038 26.156 
         157.727 157.958 
c) Movimentação de provisão para perdas esperadas 
              2020 2019
Saldo inicial (38.332) (27.916)
Adições (31.471) (36.326) 
Reversões 33.910 16.821
Baixas                696 9.089
Saldo inal         (35.197) (38.332)
Critério de mensuração da provisão - Com base na análise individual de seus 
clientes terceiros, a Administração constitui perdas esperadas em contas a receber 
em montante considerado suiciente para fazer frente às eventuais perdas por toda 
a vida dos títulos. Para mensuração da provisão, a Administração tem por base o 
histórico de perda e atrasos signiicativos, além da expectativa de perda esperada 
sobre os títulos em questão. Não há alteração nos critérios para constituição da 
provisão para os exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
6. Estoques
              2020 2019
Produtos acabados 94.364 76.053
Produto semiacabados 30.579 38.443
Matérias-primas 33.411 32.904
Adiantamento a fornecedores 167.338 63.962
Almoxarifado 59.515 94.320
Estoque em trânsito             8.711 5.810
         393.918 311.492
A Companhia, considerando a natureza de suas mercadorias, não possui 
indicadores que venham requerer a constituição de provisão para perdas sobre os 
estoques de produtos.
7. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 
a) Imposto de renda e contribuição social diferidos
               2020 2019
Ativo  
Prejuízo iscal e base negativa de contribuição social - 21.294
Diferenças temporárias   
 Provisão para perda com clientes 16.581 17.588
 Provisão para faturado e não entregue 3.495 528
 Outras provisões           14.494 2.545
            34.570 41.955
Passivo  
 Adoção do custo atribuído (6.516) (6.516)
 Vida útil do ativo imobilizado (33.664) (34.885)
 Valor justo de propriedades para investimentos (1.625) (1.433)
 Impostos diferidos recuperação judicial         (65.984) (65.984)
        (107.789) (108.818)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquido         (73.219) (66.863)

b) Conciliação da despesa - Para o ano de 2020, a Companhia optou pelo regime 
do Lucro Real Trimestral como forma de apuração do imposto de renda e da 
contribuição social.
               2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 425.664 297.011
Alíquota combinada               34% 34%
Impostos de renda e contribuição social pela alíquota
 iscal combinada       (144.726) (100.984)
Incentivo iscal – ICMS 55.533 46.160
Exclusões, líquidas           49.144 7.270
Imposto de renda e contribuição social         (40.049) (47.554)
Composição:  
 Corrente (33.693) -
 Diferido           (6.356) (47.554)
          (40.049) (47.554)
Alíquota efetiva 9% 16%

8. Partes relacionadas
As partes relacionadas, natureza das transações e saldos julgados relevantes por 
parte da Administração estão demonstrados a seguir:

a) Transações ativas
              2020 2019
Ativo   
Circulante   
Contas a receber de clientes (Nota 5)   
  Aço Cearense Comercial Ltda. - Em recuperação judicial 28.581 10.084
  Aço Cearense Industrial Ltda. - Em recuperação judicial 5.462 6.661
  Sinobras Florestal Ltda. - Em recuperação judicial                    8 -
           34.051 16.745
Outras contas a receber e conta corrente  
   WMA Participações S.A. - Em recuperação judicial 1.238 1.238
    Aço Cearense Comercial Ltda. - Em recuperação judicial 1.550 (2.267)
    Aço Cearense Industrial Ltda. - Em recuperação judicial                  13 (3.996)
             2.801 (5.025)
Estoque – adiantamentos a fornecedores   
    Sinobras Florestal Ltda. - Em recuperação judicial         102.377 65.835
         102.377 65.835
         139.229 77.555
Não circulante   
Mútuos ativos (i)   
  Aço Cearense Comercial Ltda. - Em recuperação judicial 5.816 5.820
  Aço Cearense Industrial Ltda. - Em recuperação judicial 263.277 186.818
  Sinobras Florestal Ltda. - Em recuperação judicial             6.631 6.142
         275.724 198.780
Vendas de participações societárias (ii)  
  WMA Participações S.A. - Em recuperação judicial         210.838 210.838
         210.838 210.838
         486.562 409.618
Total do ativo         625.791 487.173

b) Transações passivas
           2020 2019
Passivo   
Circulante   
 Fornecedores (Nota 11)   
   Aço Cearense Comercial Ltda. - Em recuperação judicial 613 5
   Aço Cearense Industrial Ltda. - Em recuperação judicial 22 171
   Varejão sucata          2.022 1.745
          2.657 1.921
Outras contas a pagar  
  Aço Cearense Comercial Ltda. - Em recuperação judicial          2.743 1.582
          2.743 1.582
          5.400 3.503
Não circulante   
 Dividendos a pagar   
   Aço Cearense Industrial Ltda. - Em recuperação judicial - 16.693
   Acionistas não controladores                  - 2.024
                  - 18.717
 Mútuos passivos   
   Aço Cearense Comercial Ltda. - Em recuperação judicial 1 660
   Aço Cearense Industrial Ltda. - Em recuperação judicial               59 129
               60 789
Adiantamento para futuro aumento de capital (iii)  
   Aço Cearense Industrial Ltda. - Em recuperação judicial        27.575 27.575
        27.575 27.575
        27.635 47.081
Total do passivo        33.035 50.584
c) Transações de resultado
     
                                                                               2020                        2019             
     Vendas Compras Vendas Compras
Resultado      
Aço Cearense Comercial Ltda. – 
  Em recuperação judicial 35.579 1.442 50.262       51 
Aço Cearense Industrial Ltda. – 
  Em recuperação judicial 11.951 3.758 19.606  1.125 
Sinobras Florestal Ltda. – 
  Em recuperação judicial                8 21.782 - 12.380 
       47.538 26.982 69.868 13.556

             2020 2019
Receitas inanceiras  
 
Aço Cearense Comercial Ltda. – Em recuperação judicial 8 15
Aço Cearense Industrial Ltda. – Em recuperação judicial 13.111 8.124
Sinobras Florestal Ltda. – Em recuperação judicial               392 356
          13.511 8.495
Despesas inanceiras  
 
   Aço Cearense Comercial Ltda. – Em recuperação judicial               (10) (180)
               (10) (180)
Resultado inanceiro          13.501 8.315
i. Referem-se a contratos de mútuos entre as partes relacionadas. Os contratos 
são atualizados pela variação da Taxa Referencial (TR), mais 0,5% ao mês, sendo 
reconhecido o IOF nas operações de crédito. Durante o exercício indo em 31 de 
dezembro de 2020, a Companhia reconheceu R$13.511 em receitas com juros sobre 
esses contratos (R$ 8.495 em 2019). ii. Em 31 de janeiro de 2014, a Companhia 
alienou, em favor da controladora WMA Participações S.A. – Em recuperação 
judicial, a totalidade das quotas de sua titularidade da Sinobras Florestal Ltda. – Em 
recuperação judicial, ou seja, 199.965 (cento e noventa e nove, novecentos e sessenta 
e cinto) quotas, que corresponde a 99,98% do capital social. O valor será pago 
pela WMA Participações S.A. – Em recuperação judicial, em favor da Companhia, 
conforme disponibilidade inanceira da WMA Participações S.A. – Em recuperação 
judicial. O saldo devedor não foi atualizado pelo índice da Taxa Referencial (TR) 
durante o exercício indo em 31 de dezembro de 2020, nem durante o exercício indo 
em 31 de dezembro de 2019, considerando que a TR foi “zero” nesses períodos. iii. 
Refere-se a adiantamento para futuro aumento de capital recebido do acionista Aço 
Cearense Industrial Ltda. – Em recuperação judicial. d) Outras partes relacionadas - A 
Companhia possui outras partes relacionadas, com as quais não efetuou transações 
no decorrer do exercício indo em 31 de dezembro de 2020, abaixo qualiicadas: • Cia. 
Geração de Energia Elétrica Paranapanema; • Elektro Eletricidade e Serviços S.A.; • 
União Participações Ltda.; • Simara Participações e Empreendimentos Ltda.; e • W 
Steel Industrial e Comércio Ltda. e) Remuneração do pessoal-chave da Administração 
- Anualmente, em Assembleia Geral Ordinária, é deinida a remuneração dos 
administradores da Companhia, que é distribuída aos membros do próprio Conselho 
e da Diretoria, conforme determina o Estatuto Social. A remuneração dos diretores 
e dos demais membros do pessoal-chave da Administração, registrada na rubrica 
de “despesas administrativas e gerais” em 31 de dezembro de 2020, foi de R$1.021 
(R$1.867 em 31 de dezembro de 2019). A Companhia não concede ao seu pessoal-
chave qualquer benefício de longo prazo, inclusive e especialmente, licença por anos 
de serviços, benefícios pós-emprego, tais como pensões e benefícios de aposentaria.
9. Investimentos
A Companhia para garantir a sustentabilidade energética de sua usina em Marabá/PA 
tem participação de 1% na SPE (Sociedade de Propósito Especíico) - Norte Energia 
S.A. - companhia responsável pela implantação e gestão da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte. Trata-se de investimento estratégico, pois assegura e possibilita (informações 
não auditadas pelos auditores independentes): • Suiciência energética para produção 
de até 600 mil toneladas de aço por ano; • Operação em horário de ponta, o que 
aumenta a utilização dos equipamentos em 20% nos dias úteis; • Melhor qualidade 
da energia disponibilizada; • Redução do custo energético e por consequência a 
redução do custo de produção; e • Maior competitividade. De acordo com o CPC 
48, todos os investimentos em instrumentos patrimoniais e contratos relativos a 
esses instrumentos devem ser mensurados ao valor justo. Contudo em circunstância 
limitada, o custo pode ser uma estimativa apropriada do valor justo. Esse pode ser o 
caso se não houver informações suicientes mais recentes disponíveis para mensurar 
o valor justo, ou se houver ampla gama de mensurações ao valor justo possíveis e o 
custo representar a melhor estimativa do valor justo nessa gama. Em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019, os saldos de R$101.528 e R$98.618 estão registrados ao custo 
de aquisição do investimento. No exercício indo em 31 de dezembro de 2020 foi 
realizado aporte de R$ 2.910 (R$ 0 no exercício indo em 31 de dezembro de 2019). 
Não há efeito de equivalência patrimonial, pois não representam controladas e/ou 
coligadas e seus saldos contábeis são mantidos a custo de aquisição e deduzidos de 
impairment, quando aplicável. 
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Em virtude da inexistência de mercado ativo não existem bases suicientes que proporcionem informação para subsidiar a mensuração do valor justo do investimento. Em 
31 de dezembro de 2020, não foi identiicado nenhum indício de impairment para registro no investimento. 
10. Imobilizado
a) Composição
                                                                                                                                                                                2020                                               2019     
 Taxas médias   
 de depreciação  Depreciação
                                                   (% a.a.)  Custo  acumulada Líquido Líquido  
Terrenos   20.721 - 20.721 20.721
Obras civis  4,03% 195.916 (73.346) 122.570 122.911
Instalações  9,22% 119.018 (94.935) 24.083 27.983
Máquinas e equipamentos  8,71% 460.409 (266.057) 194.352 181.010
Móveis, aparelhos e acessórios  10,25% 2.744 (1.818) 926 923
Veículos  16,10% 16.434 (15.821) 613 671
Equipamentos de processamentos de dados  20,99%          5.428 (3.950) 1.478 1.353
   820.670 (455.927) 364.743 355.572
Adiantamento a fornecedores   481 - 481 303
Imobilizações em andamento (a)        298.535 - 298.535 327.417
        299.016 - 299.016 327.720
     1.119.686 (455.927) 663.759 683.292
(a) Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de imobilizações em andamento refere-se, substancialmente, aos projetos de expansão da produção de laminados com a 
instalação de nova planta e construção de subestação e linhas de transmissão. 
A Administração estima que estes projetos estejam concluídos até o inal do exercício de 2022.
b) Movimentação
  Saldo em      Saldo em 
 31/12/2019	 Adições	 Baixas	 Depreciação	 Transferência	 Reclassiicação		 	31/12/2020	
Terrenos 20.721 - - - - - 20.721
Obras civis 122.911 120 (194) (7.616) 7.349 - 122.570
Instalações 27.983 220 (327) (3.978) 185 - 24.083
Máquinas e equipamentos 181.010 2.434 (449) (22.312) 33.669 - 194.352
Móveis, aparelhos e acessórios 923 66 (23) (198) 158 - 926
Veículos 671 107 - (190) - 25 613
Equipamentos de processamentos
   eletrônicos     1.353 414 (17) (509) 237 - 1.478
 355.572 3.361 (1.010) (34.803) 41.598 25 364.743
Adiantamento a fornecedores 303 1.803 - - (1.625) - 481
Imobilizações em andamento 327.417 11.091 - - (39.973) - 298.535
 683.292 16.255 (1.010) (34.803) - 25 663.759
c) Avaliação da vida útil do ativo imobilizado - A Companhia revisa e ajusta seus critérios quanto à determinação do tempo de vida útil dos bens do ativo imobilizado 
periodicamente. Durante o exercício indo em 31 de dezembro de 2020, a Administração não identiicou fatores que pudessem alterar signiicativamente a vida útil dos 
seus ativos imobilizados. d) Garantias - Parte do saldo do imobilizado foi dado em garantia de empréstimos e inanciamentos (Nota 12). e) Provisão para redução ao valor 
recuperável de ativos (impairment) - A Companhia analisa periodicamente a possibilidade de existência de indicadores de que determinados ativos desta poderiam estar 
reconhecidos contabilmente por montantes acima do valor recuperável. O ativo imobilizado da Companhia, após análise interna da Administração, não apresentou indício de 
perda, desvalorização ou dano ixo que pudesse comprometer o luxo de caixa futuro da Companhia. Dessa forma, a Administração da Companhia não identiicou necessidade 
de constituição de provisão para redução do valor recuperável desses grupos de ativos nas demonstrações contábeis dos exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019.
11. Fornecedores
              2020 2019
Fornecedores no país  
Partes relacionadas (Nota 8) 2.657 1.921
Fornecedores diversos nacionais 49.101 45.053
Fornecedores no exterior  
Fornecedores - recuperação judicial E 95.566 90.279
Fornecedores diversos estrangeiros                  81 2.392
         147.405 139.645
Circulante 98.572 78.857
Não circulante 48.833 60.788
Os fornecedores que estão no processo de recuperação judicial estão enquadrados nas categorias listadas no quadro abaixo:
Credores  Item   Deságio   Carência   Parcelas (m) 
Quirograf. até R$ 350MIL   7.3.a  - 60d à vista
Quirograf. pessoa jurídica  7.3.b  90% 22 182
Quirograf. pessoa física   7.3.c  80% 18 66
Colab. forn. energia   8.3.1  - 12 108
Colab. forn. nacional aço   8.3.2  - 60d 36
Colab. forn. int. equip A    8.3.3  20% 1 36
Colab. forn. int. equip B   8.3.4  - 60d 3
Colab. forn. int. de aço  8.3.5  70% 18 102
Colab. seguradores intern.   8.3.6  75% 18 102
12. Financiamentos e empréstimos
Modalidade Encargos médios (a.a.) 2020 2019
Finame – RJ TR + 0,5% 245 244
Arrendamentos inanceiros TR + 0,50% 35 35
Empréstimos bancários - capital de giro CDI + 3,80% -  45.919 
Empréstimos bancários - capital de giro - RJ TR + 0,50% 13.033  12.967 
Duplicatas descontadas 14,18%             3.776 112.967 
            17.089 172.132 
Circulante  4.611 127.386 
Não circulante  12.478  44.746 
Os bancos que estão no processo de recuperação judicial estão enquadrados nas categorias listadas no quadro abaixo. 
Credores Item Deságio Carência Prazo (m) Tx. Pré (a.a) Indexador Custo total (a.a)  
Garantia real   7.2  90% 22 182 0,50% TR  0,50%
Quirograf. até R$ 350MIL   7.3.a  - 60d à vista 0,00%  - -
Quirograf. Pessoa Jurídica   7.3.b  90% 22 182 0,50% TR  0,50%
Colab. Financeiro - Opção A   8.1.7  30%* 17 102 1,00% CDI  7,50%
Colab. Financeiro - Opção B   8.2.2  40%* 17 102 0,50% CDI  6,90%
* Nesses casos, trata-se de bônus de adimplência a ser concedido de forma parcelada, no 4º, 7º e 10º anos. Em virtude do cenário de recuperação judicial, parte das 
obrigações da Companhia relativas aos vencimentos contratuais de passivos inanceiros, incluindo pagamentos de amortização e juros sobre empréstimos, inanciamentos 
e debêntures, seguem as condições descritas no plano de recuperação judicial homologado em 30 de maio de 2019. a) Garantias - Os inanciamentos estão garantidos 
por alienação iduciária dos bens inanciados para a usina integrada de produção de aço, e os empréstimos por cessão iduciária de duplicatas e alienação iduciária 
de equipamentos, ambos avalizados pelos principais acionistas. Conforme comentado na Nota 10, em 31 de dezembro de 2020, alguns contratos de inanciamentos e 
empréstimos estão garantidos por bens do ativo imobilizado, cujo valor líquido contábil é R$48.150 (R$53.067 em 31 de dezembro de 2019).

           2020 2019
Saldo inicial  172.132 331.787
Pagamento de inanciamentos e empréstimos  (43.639) (12.235)
Pagamento de juros  (2.485) (4.583)
Deságio homologação – recuperação judicial  - (118.858)
Estorno de juros – negociação  - (25.209)
Perdão de dívida  (2.210) -
Juros inanciamentos e empréstimos   2.482 5.689
Duplicatas descontadas        (109.191) (4.459)
Saldo inal             17.089 172.132

13. Debêntures

a) Composição
 Parcelas  Encargos (a.a)        2020 2019
Terceira emissão (a)   
Debêntures não conversíveis 
em ações 100 CDI + 1%  a.a   237.175 238.035
     237.175 238.035
Circulante   19.503   3.939   
Não circulante   217.672      234.096 
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b) Movimentação
           2020 2019
Saldo inicial 238.035 270.504
Amortização (3.247) -
Juros pagos (6.886) -
Juros sobre as debêntures 9.273 (34.029)
Custo sobre as debêntures                   - 1.560
Saldo inal       237.175 238.035
Como mencionado na Nota 12, as obrigações da Companhia relativas aos 
vencimentos contratuais de passivos inanceiros, incluindo pagamentos de 
amortização e juros sobre empréstimos, inanciamentos e debêntures, foram 
negociados com os credores no âmbito do plano de recuperação judicial, tendo 
como alteração apenas o prazo de pagamento, que passou a ser em cento e treze 
meses, e com uma carência de dezoito meses. No período da carência será pago 
apenas o valor correspondente aos juros. c) Terceira emissão - A Companhia, 
dando sequência à sua política de captação de recursos mais adequados às suas 
operações, reunida em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 6 de 
agosto de 2015, deliberou pela emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, em série única, sob a forma nominativa, 
escritural, sem emissão de certiicados, sendo que, para todos os ins de direito, 
a titularidade das debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito 
emitido pelo escriturador. Adicionalmente, com relação às debêntures que estiverem 
custodiadas eletronicamente na CETIP, será expedido por extrato em nome do 
Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais debêntures. O 
valor total da emissão, ocorrida em 6 de agosto de 2015, foi de R$249.440, sendo 
24.944 debêntures, no valor nominal individual de R$10, em série única, não sendo 
conversíveis em ações da Companhia. O luxo de pagamento será renegociado com 
os credores no âmbito do plano de recuperação judicial. Em garantia do integral e 
pontual cumprimento das obrigações, pecuniárias ou não, principais e acessórias, 
decorrentes das debêntures, a Companhia constituiu: • Hipoteca de terceiro grau; e 
• Alienação iduciária de equipamentos. Os custos de emissão das debêntures estão 
sendo amortizados ao resultado pelo método do custo efetivo e estão apresentados 
na rubrica “Debêntures”, como redução da dívida, conforme determinado pelo CPC 
08 - Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários.
14. Impostos a recolher
            2020 2019
PIS e COFINS 2.604 1.912
ICMS 2.768 2.461
REFIS – Lei 12.996/2014 (a) - 3.345
Parcelamentos estaduais (b) 6.608 8.340
Parcelamentos federais RJ (c) 6.342 6.832
Outros Impostos           1.497 1.313
         19.819 24.203
Circulante 9.878 11.804
Não circulante 9.941 12.399
(a) Em 2014, a Companhia aderiu ao parcelamento REFIS da Lei 12.996/2014 e 
em seguida optou pela modalidade de quitação antecipada conforme Portaria 
Conjunta RFB/PGFN 15/2014. Após a homologação da quitação antecipada pela 
Receita Federal, o débito foi baixado em outubro de 2020. (b) A Companhia aderiu 
ao Parcelamento Ordinário do ICMS ST decorrente de operações interestadual, 
previsto na IN 15/2019. O parcelamento foi realizado em 60 parcelas mensais iguais 
e consecutivas. (c) Em 2019, a Companhia aderiu a Parcelamento de Empresário ou 

Sociedade Empresária em Recuperação Judicial da Receita Federal de débitos de 
PIS, COFINS, CSLL e MULTA ISOLADA. Conforme disposto na Lei nº 10.522/2012, 
Art. 10-A, e Instrução Normativa nº 1891/2019, Art. 17, os débitos foram parcelados 
em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-
se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada: 
• Da 1ª à 12ª prestação: 0,666%. • Da 13ª à 24ª prestação: 1%. • Da 25ª à 83ª 
prestação: 1,333%. •  84ª prestação: saldo devedor remanescente. Os débitos 
de natureza tributária, como é o caso daqueles incluídos em programas de 
reinanciamento, não estão sujeitos aos termos do processo de recuperação judicial. 
As parcelas registradas no passivo não circulante vencerão como segue:
Vencimentos 2020
2022 2.955
2023 2.955
2024 2.204
2025 1.153
2026              674
           9.941
15. Provisão para contingências
A Companhia é parte (polo passivo) em ações judiciais e processos administrativos 
perante alguns tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das 
operações, envolvendo questões trabalhistas e cíveis. A Administração, com base 
em informações de seus assessores jurídicos concluiu que existem causas cuja 
probabilidade de perda é estimada como provável em 31 de dezembro de 2020, 
no montante de R$ 37.830 (R$ 3.454 em 31 de dezembro de 2019). A seguir estão 
divulgadas as principais causas com probabilidade de perda possível, cujas práticas 
contábeis adotadas no Brasil não requerem a constituição de provisão. i. Ações 
trabalhistas - Para as ações trabalhistas, a Administração e seus assessores legais 
têm expectativa de perda classiicada como possível em 31 de dezembro de 2020, 
no montante de R$298 (R$ 3.633 em 31 de dezembro de 2019), para as quais não 
foram constituídas provisões conforme estabelecem as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Desse montante, a Companhia mantém depositado judicialmente o valor 
de R$229 (R$ 545 em 31 de dezembro de 2019). ii. Ações ambientais - Para as 
ações judiciais e administrativas de natureza ambiental, a Administração e seus 
assessores legais não têm expectativa de perda classiicada como possível em 
demandas que envolvem o montante de R$ 468.631 (R$497.186 em 31 de dezembro 
de 2019). Em função do estágio em que se encontram as demandas e em razão das 
tratativas de negociação com Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para conversão das multas 
administrativas em serviço ambiental por meio da implantação do Projeto Floresta 
Nativa (PFN), elaborado pela Companhia em conjunto com entidades de ensino 
e pesquisa, e com a participação de organizações não governamentais e órgãos 
públicos, na opinião dos assessores legais da Companhia, o desfecho inal dessas 
ações no momento é classiicado com chance possível, portanto, nenhuma provisão 
para perda foi contabilizada nas demonstrações contábeis. A Companhia mantém 
depósito judicial referente à Ação Anulatória de Auto de Infração lavrado pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
no valor de R$133 (R$1.803 em 31 de dezembro de 2019). iii. Ações tributárias - A 
Companhia possui demanda judicial decorrente de um Auto de Infração referente 
a cobrança de ICMS substituição tributária, avaliada como perda provável, no 
montante de R$ 32.797. Adicionalmente, a Administração e seus assessores legais 
não têm expectativa de perda classiicada como possível no exercício indo em 31 
de dezembro de 2020 (R$41.719 em 31 de dezembro de 2019).

16. Patrimônio líquido
a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$ 387.897, assim representado:
                                                                                                                                                         Quantidade de ações – 2020 e 2019                                        
                                                                        ON % PNA PNB PNC Total %  
Acionista       
WMA Participações S.A. – Em
   recuperação judicial  82.945.374 80,02 460.392 - 1.200.000 84.605.766 67,3
Demais acionistas     20.709.233 19,98 201.046 2.135.597 18.058.271 41.104.147 32,7
Total   103.654.607 100 661.438 2.135.597 19.258.271 125.709.913 100
• ON - Ações ordinárias nominativas; • PNA - Ações preferenciais nominativas classe 
“A”; • PNB - Ações preferenciais nominativas classe “B”; • PNC - Ações preferenciais 
nominativas classe “C”; As ações preferenciais classe “A” não têm direito a voto, e 
destinam-se, no primeiro momento, à subscrição e integralização com incentivos 
iscais administrados pelo Ministério da Integração Nacional, na forma do Decreto-
Lei nº 1.376/74, icando-lhes assegurados os seguintes direitos e restrições: (i) 
Prioridade no reembolso de capital, pelos mesmos valores que forem reembolsados 
as ações ordinárias em caso de liquidação da Companhia; (ii) Participação integral 
nos resultados sociais, na forma do Estatuto Social; (iii) Participação na capitalização 
de quaisquer reservas, em igualdade de condições com as de outras classes além 
das ordinárias; e (iv) Inalienabilidade, pelo prazo de quatro anos, a contar da data de 
sua conversão ou permuta, nos termos do artigo 19 do Decreto-Lei nº 1.376/74. As 
ações preferenciais classe “B” têm direito a voto, e destinam-se à subscrição por 
fundadores e/ou investidores portadores de opções para aplicação de recursos de 
incentivos iscais. As ações preferenciais classe “C” não têm direito a voto, e se 
destinam à subscrição, por fundadores, investidores em geral e/ou investidores do 
artigo 9º e/ou à conversão das debêntures subscritas pelo FINAM com base no 
artigo 5º e/ou com recursos previstos no artigo 9º, todos da Lei nº 8.167/91, 
assegurando aos seus detentores as seguintes vantagens: (i) Prioridade na 
distribuição do dividendo máximo que for atribuído a qualquer classe de ações; (ii) 
Prioridade no reembolso de capital, em caso de dissolução da Companhia; e (iii) 
Participação integral nos resultados da Companhia, de modo que a nenhuma outra 
espécie ou classe de ações poderão ser concedidas vantagens patrimoniais 
superiores, concorrendo em todos os eventos qualiicados como de distribuição de 
resultados, inclusive na capitalização de reservas disponíveis e lucros retidos a 
qualquer título. Também, as ações preferenciais classe “C” não têm preferência na 
subscrição de ações quando estas emissões objetivarem a absorção de incentivos 
iscais ou a conversão de debêntures, ambos originários da Lei nº 8.167/91, 
consoante disciplina o artigo 172, da Lei nº 6.404/76. b) Reserva de capital - Reserva 
de subvenção de investimento - Corresponde aos valores dos incentivos iscais de 
redução do imposto de renda, ao qual a Companhia é beneiciária de redução, 
atualmente, de 100% do imposto de renda sobre lucros operacionais derivados de 
suas atividades de produção de aço (lucro da exploração). Conforme as políticas 
contábeis vigentes, até 31 de dezembro de 2007, as reduções relativas às 
subvenções e assistências eram registradas diretamente no patrimônio líquido 
como reserva de capital - subvenções para investimento. Em 31 de dezembro de 
2020 e 2019, o saldo da reserva era de R$3.561. c) Reservas de lucros - Reserva 
legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social 
nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e 
constituída conforme artigo 31 do seu Estatuto Social. Em 31 de dezembro de 2020 

o saldo da reserva era de R$49.578 (R$29.361 em 2019). Reserva para 
contingências - É constituída à razão de 25% do lucro líquido apurado em cada 
exercício social, conforme artigo 31 do Estatuto Social, nos termos do artigo 195 da 
Lei nº 6.404/76, até que seu valor acumulado alcance 50% do patrimônio líquido. 
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da reserva era de R$246.068 (R$144.985 em 
2019). Reserva de incentivos iscais - A partir de 2008, as subvenções passaram a 
ser registradas diretamente no resultado do exercício e, posteriormente, transferidas 
para a reserva de lucros - incentivos iscais. Essa reserva somente poderá ser 
utilizada para absorção de prejuízos ou aumento de capital social. Em 31 de 
dezembro de 2020, saldo da reserva de incentivos iscais era de R$536.918 
(R$326.278 em 2019). Reserva de retenção de lucros - Em conformidade com o 
artigo 31 do Estatuto Social, a Companhia após destinação da reserva legal, reserva 
para contingências, reserva de lucros - incentivos iscais e dividendos, constituirá a 
reserva de retenção de lucros (artigo 196 da Lei nº 6.404/76) destinada à aplicação 
em investimentos previstos no orçamento de capital, até que o projeto de 
investimento receba o Certiicado de Empreendimento Implantado (CEI), que foi 
emitido em 16 de dezembro de 2016. Após destinação das reservas legal, de 
contingências e incentivos iscais nos percentuais de 5%, 25% e 75%, 
respectivamente, e dividendos, a Companhia constituiu reserva de retenção de 
lucros em 2020 de R$57.393. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dessa reserva 
de retenção de lucros era de R$74.249 (R$16.856 em 2019). d) Ajuste de avaliação 
patrimonial - Refere-se ao custo atribuído (deemed cost) dos terrenos, no montante 
de R$12.661, em 31 de dezembro de 2020 e 2019. e) Dividendos mínimos 
obrigatórios - A Companhia possui ações ordinárias e preferenciais e não tem 
diferenciação na distribuição dos dividendos. O Estatuto Social da Companhia 
determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do 
exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Considerando a 
situação inanceira atual da Companhia, a Administração não está propondo a 
distribuição do dividendo mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social da 
Companhia, amparada no Art. 202, § 4º, da Lei 6.404/76. f) Recursos para aumento 
de capital - A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de agosto de 1999, 
aprovou a emissão de 20.137.068 debêntures, sendo 15.123.051 debêntures 
conversível em ações, no montante de R$15.123, e 5.014.017 debêntures não 
conversíveis em ações, no montante de R$5.014.  As debêntures foram emitidas 
pela Companhia nas condições deinidas na Lei nº 8.167/91 e no Decreto nº 101/91, 
consoante deliberação da referida Assembleia. O prazo de carência original 
contratado seria de três anos e o vencimento em 6,5 anos, já incluindo o prazo de 
carência, a partir da data de emissão. A atualização prevista compreende TJLP - 
Taxa de Juros de Longo Prazo mais juros ixos de 4% ao ano. O único debenturista 
é o FINAM - Fundo de Investimentos da Amazônia. A Medida Provisória nº 2.199-14, 
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  de 24 de agosto de 2001, deiniu os seguintes benefícios e condicionantes às 
debêntures emitidas: i) Permitiu que as debêntures inconversíveis fossem 
resgatadas mediante a emissão de novas debêntures conversíveis em ações desde 
que a Companhia manifestasse interesse, o que ocorreu, no prazo, em 2012. Este 
resgate estava condicionado à obtenção do Certiicado de Empreendimento 
Implantado (CEI); ii) Estabeleceu que os novos prazos de carência e de vencimento 
das debêntures seriam equivalentes ao prazo de implantação do empreendimento; 
iii) Dispensou as debêntures dos encargos inanceiros, a partir de 23 de agosto de 
2000, desde que o atraso na implantação do projeto não pudesse ser imputado à 
beneiciária; iv) Condicionou que as operações de conversão das debêntures 
emitidas se realizassem no prazo máximo de um ano a contar da emissão do 
Certiicado de Empreendimento Implantado (CEI), indo o qual as debêntures seriam 
exigíveis; A dispensa dos encargos, até 24/08/2000, no valor de R$ 73.926 foi 
deferida através do Despacho do DFRP nº 620 e do Ofício nº 680/2012/CGIP/DFRP/
SFRI-MI, ambos de 13 de julho de 2012, do Ministério da Integração Nacional, 
homologada e contabilizada pelo BASA/FINAM, a qual foi aceita e conirmada 
consoante deliberação da AGE realizada em 16/11/2012. O saldo devedor de 
debêntures conversíveis e inconversíveis, na data de 24 de agosto de 2000, icou 
reduzido a R$ 23.007, o qual permaneceu congelado até a data de emissão do 
Certiicado de Empreendimento Implantado (CEI). O prazo de um (1) ano para a 
conversão, previsto na MP 2.199-14 é contado de 08 de dezembro de 2016. Obtido 
o CEI, em 16 de dezembro de 2016, a Companhia solicitou ao Departamento 
Financeiro de Recuperação de Projetos, do Ministério da Integração Nacional a 
elaboração do Parecer Técnico previsto no art. 63 da Portaria MI 53/2016 que 
substanciará a aprovação do pleito relativo ao Resgate das Debêntures não 
Conversíveis mediante a emissão de novas debêntures conversíveis; e, ratiicou a 
decisão de, simultaneamente, converter as debêntures conversíveis de origem e as 
novas debêntures emitidas, em ações preferenciais. O processo de conversão de 
todas as debêntures em ações preferenciais foi concluído em 10 de novembro de 
2017, quando, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado o aumento de 
capital da Companhia mediante a conversão de debêntures em ações preferenciais 
classe C, as quais foram subscritas pelo Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM). 
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo devedor de debêntures não conversíveis era de 
R$237.175 (R$238.035 em 31 de dezembro de 2019, vide Nota 13).
17. Receita operacional líquida
              2020 2019
Receita bruta de vendas 1.562.216 1.304.794
(-) Devoluções mercado interno (11.318) (12.309)
(-) Tributos incidentes sobre as vendas       (150.955) (128.416)
      1.399.943 1.164.070
Durante o exercício corrente, a Companhia registrou incentivos iscais de ICMS 
reduzindo as respectivas despesas, no montante de R$163.335 (R$ 135.764 em 31 
de dezembro de 2019).  
18. Custos (despesas) e receita por natureza e função
               2020 2019
Por natureza:  
 Matérias-primas e materiais de consumo (517.496) (600.480)
 Pessoal e encargos (101.509) (194.015)
 Fretes e carretos (80.042) (107.935)
 Energéticos – energia e combustíveis (103.605) (98.390)
 Depreciação e amortização (35.631) (35.489)
 Gastos compartilhados (20.343) (23.747)
 Ganhos (Perdas) em operações de crédito 2.298 (24.591)
 Deságio homologação recuperação judicial (a) - 172.489
 Créditos de PIS e Coins – extemporâneos (b) 50.428 21.422
 Contingências (34.376) (3.454)
 Aluguéis e condomínios (23.713) (24.056)
 Outras         (95.113) 3.058
        (959.102) (915.188)
Por função:  
 Custo da mercadoria vendidos (828.917) (882.275)
 Vendas (107.986) (167.631)
 Administrativas e gerais (36.125) (55.462)
 Outras receitas operacionais, líquidas (b)           13.926 190.180
        (959.102) (915.188)
(a) Refere-se a redução da dívida, em função da homologação da recuperação 
judicial, contemplando bancos e fornecedores em valores respectivos de R$ 
118.858 e R$ 53.631. Nas Notas 11 e 12 consta o percentual aplicado em cada 
classe. (b) A Companhia obteve decisão judicial transitada em julgado, em março 
de 2018, lhe concedendo o afastamento da exigência da inclusão do ICMS na base 
de cálculo da contribuição para o PIS e a Coins, e lhe garantindo, dessa forma, o 
direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a maior desde janeiro 
de 2004, no montante de R$ 128.330. Durante o exercício indo em 31 de dezembro 
de 2020, a Companhia contabilizou como “créditos tributários”, o montante de R$ 
75.576 (R$ 39.953 em 31 de dezembro de 2019), dos quais R$50.428 referem-
se ao valor do principal (R$ 21.422 em 31 de dezembro de 2019) e R$ 25.148 
referem-se a respectiva atualização monetária (R$ 18.531 no exercício indo em 31 
de dezembro de 2019), contabilizados como receitas inanceiras.

19.	Resultado	inanceiro
              2020 2019
Receitas inanceiras  
 Variações monetárias ativas 5 18
 Descontos obtidos 185 307
 Rendimentos de aplicações 1.595 729
 Juros ativos 4.516 2.471
 Juros ativos - créditos iscais extemporâneos (a) 25.148 18.531
 Juros ativos com empréstimos a partes relacionadas 13.511 8.495
 Outras receitas inanceiras                299 2
            45.259 30.553
Despesas inanceiras  
 Juros passivos (968) 453
 Encargos inanceiros de empréstimos e inanciamentos (2.482) (3.715)
 Encargos inanceiros de debêntures (9.273) 34.029
 Encargos inanceiros (recuperação judicial) (b) - 25.738
 Juros de empréstimos de partes relacionadas (10) (180)
 Descontos concedidos (1.638) (531)
 IOF (26) (129)
 IRRF (196) (65)
 Comissões e corretagens (297) (1.931)
 Encargos inanceiros sobre desconto de duplicatas (6.199) (18.455)
 Outras despesas           (6.237) (12.632)
          (27.326) 22.582

Variações cambiais e MtM, líquidas  
 Variações cambiais ativas 17.414 56.567
 Variações cambiais passivas (51.561) (61.573)
 Ganhos com instrumentos inanceiros             1.037 -
          (33.110) (5.006)
Resultado inanceiro          (15.177) 48.129
(a) Refere-se a atualização monetária de créditos tributários extemporâneos de PIS 
e Coins, conforme descrito na Nota 18.b. 
(b) Refere-se a reversão dos juros pagos e/ou incorrido desde início do processo de 
recuperação judicial até a sua homologação.
20.	Instrumentos	inanceiros	e	gerenciamento	de	riscos
a) Fatores de risco inanceiro - As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos 
inanceiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado (incluindo risco de 
moeda, risco de luxo de caixa ou valor justo associado a taxa de juros). A política 
de gestão de riscos da Companhia busca minimizar potenciais efeitos adversos no 
desempenho inanceiro da Companhia decorrente da volatilidade dos mercados. A 
Companhia segue sua política de gestão de riscos inanceiros mitigando fatores ou 
eventos, que podem impactar no retorno esperado dos ativos. No cerne da política 
de gestão de riscos inanceiros está a diversiicação do portfólio de operações, 
exigência de contrapartidas, atualizações de cadastros, controle de garantias, entre 
outras ações. b) Gerenciamento dos riscos - A política de gerenciamento de risco 
da Companhia foi estabelecida pela Diretoria Financeira juntamente com a Diretoria 
de Sustentabilidade, visando proteger a rentabilidade do negócio, ou o próprio, de 
riscos especíicos ou sistêmicos, sempre quando necessário e julgado pertinente 
à estratégia corporativa. A Companhia foca suas ações na volatilidade mensal e 
trimestral para medir o desempenho corporativo, mantendo, todavia, os valores em 
risco cambial de curto prazo naturalmente protegidos por operações de exportação, 
não necessitando, até o momento, se utilizar de instrumentos derivativos para 
restringir os riscos inanceiros. Os valores de mercado dos instrumentos inanceiros 
ativos e passivos, em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não 
diferem de forma signiicativa daqueles registrados nas demonstrações contábeis. 
Nos exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia não 
efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros 
ativos de risco.
c) Composição dos saldos
                                                                                 2020                           2019         
Descrição Valor  Valor Valor Valor
  contábil justo contábil justo
Instrumentos inanceiro     
Ativos inanceiros      
Ativos inanceiros mensurados ao
   valor justo através do resultado  
 Aplicações inanceiras 11.974 11.974 11.655 11.655
 Equivalentes de caixa 109.308 109.308 927 927
Custo amortizado     
 Contas a receber de clientes 122.530 122.530 119.626 119.626
 Partes relacionadas – 
 mútuos inanceiros          275.724 275.724 198.780 198.780
Total ativo inanceiro          519.536 519.536 330.988 330.988
Passivos inanceiros  
Custo amortizado  
 Financiamentos e empréstimos      17.089 17.089 172.132 172.132
   Fornecedores 147.405 147.405 139.645 139.645
   Debêntures 237.175 237.175 238.035 238.035
   Partes relacionadas – 
   mútuos inanceiros                   60 60 789 789
Total passivo inanceiro          401.729 401.729 550.601 550.601

d) Riscos de mercado - Risco de taxa de câmbio - Parte dos fornecedores da 
Companhia estão suscetíveis a variações cambiais, em função dos efeitos 
da volatilidade da taxa de câmbio sobre aqueles saldos atrelados a moedas 
estrangeiras, principalmente o Dólar americano e Euro. No exercício indo em 31 
de dezembro de 2020 foram veriicadas variações positivas em relação ao real 
de 28,92% e 40,82% respectivamente (em 31 de dezembro de 2019, variações 
positivas de 4,02% e 2,06%). A exposição da Companhia em moeda estrangeira 
pode ser identiicada conforme segue:
              2020 2019
Adiantamentos em moedas estrangeiras 21.855 1.981
Contas a pagar em moeda estrangeira        (95.647) (92.671)
Déicit apurado        (73.792) (90.690)
Análise de sensibilidade dos instrumentos inanceiros sujeitos à variação cambial. A 
Companhia elabora análise de sensibilidade dos ativos e dos passivos contratados 
em moeda estrangeira, em aberto no inal do exercício, demonstrados a seguir:
                                                                                               Moeda dólar ($000)    
               2020 2019
Ativos em moedas estrangeiras (a) 4.206 464
Passivo em moedas estrangeiras (dólar) (b) (2.769) -
Passivos em moedas estrangeiras (euro) (b)        (12.740) (21.707)
Exposição líquida (a-b)        (11.303) (21.243)
Dada a exposição ao risco de oscilação da cotação, a Companhia apresenta 
abaixo três cenários de variação do dólar e os respectivos resultados futuros que 
seriam gerados. São eles: (i) cenário provável e que é adotado pela Companhia: 
cotação do dólar em R$5,1967 e do euro R$6,3779 em 31 de dezembro de 2020; 
(ii) cenário possível: conforme prática de mercado e deliberação da Administração 
da Companhia, o cenário é construído considerando um aumento de 25% na 
cotação do dólar e euro, passando para R$6,4959 e R$7,9724, respectivamente; 
e (iii) cenário remoto, em que a cotação do dólar é elevada em 50% da utilizada no 
cenário provável, passando a R$7,7951 e R$9,5669. A moeda utilizada na análise 
de sensibilidade e os seus respectivos cenários estão demonstrados a seguir:
                                                                                                 2020                                                          
  Cenário Cenário Cenário 
        provável   possível remoto       
Moeda dólar Alta do dólar 5,1967 6,4959 7,7951 
Moeda euro Alta do Euro 6,3779 7,9724 9,5669 

                                                                                                  2019                                                           
   Cenário Cenário Cenário 
        provável   possível remoto
Moeda dólar Alta do dólar 4,0301 5,0376 6,0452 
Moeda euro Alta do Euro 4,5290 5,6613 6,7935 
Abaixo demonstramos a variação da exposição nos montantes de US$2,7 milhões 
e €12,7 milhões em 31 de dezembro de 2020 (US$20.514 em 31 de dezembro de 
2019), conforme o cenário demonstrado acima: 
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(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em recuperação judicial

                                                                                                         2020                     
     Cenário Cenário  Cenário                                              
Instrumentos Exposição Risco   provável  possível remoto  
Passivos em moeda
   estrangeira (2.769) Alta do Dólar - (3.598) (7.196)
Passivos em moeda
   estrangeira (12.740) Alta do Euro - (20.314) (40.628)
                                                                                                         2019                                               
   Cenário Cenário  Cenário                                              
Instrumentos Exposição Risco   provável  possível remoto  
Passivos em moeda
   estrangeira (2.784) Alta do Dólar - (2.805) (5.610)
Passivos em moeda
   estrangeira (17.730) Alta do Euro - (20.075) (40.150)
Risco de taxas de juros - O risco da taxa de juros da Companhia decorre de 
empréstimos e inanciamentos e debêntures. Os empréstimos e inanciamentos 
e debêntures, emitidos a taxas variáveis, expõem a Companhia ao risco de taxa 
de juros de luxo de caixa. Os empréstimos emitidos a taxas ixas expõem a 
Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros. Risco de taxas de 
juros - A Companhia não tem ativos signiicativos sobrem os quais incidem juros. 
A política inanceira da Companhia tem por objetivo mitigar os riscos desde que os 
custos justiiquem os benefícios trazidos pela operação na redução da exposição 
em determinado índice ou moeda. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as 
debêntures e os empréstimos e inanciamentos da Companhia, às taxas variáveis, 
eram denominados em reais. As taxas de juros contratadas para as debêntures e 
os empréstimos e inanciamentos no passivo circulante e não circulante podem ser 
demonstradas conforme a seguir:
          2020 % 2019 %
Financiamentos e empréstimos    
TR 13.313 5,30% 13.246 4,46%
CDI                 - -       45.919 15,45%
 13.313  59.165 
Debêntures
CDI 165.615 66,12% 166.338 55,97%
IPCA       71.560 28,58%       71.697 24,12%
     237.175      238.035 
     250.488 100%     297.200 100%
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia não possuía operações com 
derivativos. Análise de sensibilidade das variações nas taxas de juros. A Companhia 
elabora análise de sensibilidade dos ativos e passivos indexados à taxa de juros, 
considerando como cenário provável, o valor das taxas vigentes em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019. Os cenários possível e remoto foram calculados com deterioração 
de 25% e 50%, respectivamente, sobre as taxas em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
                                                                       2020                                                                          
          Taxa Cenário provável Cenário possível Cenário remoto 
CDI 2,15% 2,69% 3,23%
IPCA 3,00% 3,75% 4,50%
Análise de sensibilidade das variações nas taxas de juros
                                                                       2019                                                                          
          Taxa Cenário provável Cenário possível Cenário remoto 
TR - 0,50% 1,00%
CDI 6,40% 8,00% 9,60%
IPCA 4,00% 5,00% 6,00%
Os efeitos na despesa inanceira considerando os cenários provável, possível e 
remoto estão demonstrados a seguir:
                                                                       2020                                                                          
          Taxa Cenário provável Cenário possível Cenário remoto 
CDI (3.561) (4.451) (5.341)
IPCA (2.147) (2.684) (3.220)

                                                                       2019                                                                          
          Taxa Cenário provável Cenário possível Cenário remoto 
TR - (66) (132)
CDI (13.584) (16.981) (20.377)
IPCA (2.868) (3.585) (4.302)
As taxas de juros especíicas a que a Companhia está exposta, as quais são 
relacionadas a “Empréstimos e inanciamentos” e “Debêntures”, são apresentadas 
nas Notas 12 e 13. e) Risco de liquidez - O risco de liquidez da Companhia é 
representado pela possibilidade de insuiciência de recursos, caixa ou outro 
ativo inanceiro, para liquidar as obrigações nas datas previstas. Como política 
de gerenciamento para otimização do custo médio ponderado do capital e para 
mitigar os riscos de liquidez, a Companhia monitora permanentemente os níveis 
de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de 
índices (covenants) previstos em contratos de debêntures. Os valores relativos à 
recuperação judicial seguem o luxo de pagamento determinado no plano. Quanto 
as operações comerciais com fornecedores fora do âmbito de recuperação judicial 
seguem o luxo habitual de pagamento aplicado pelo Grupo Aço Cearense. Como 
os valores incluídos na tabela são os luxos de caixa não descontados contratuais, 
esses valores não serão conciliados com os valores divulgados no balanço 
patrimonial para fornecedores, empréstimos e inanciamentos, debentures e outras 
obrigações. f) Risco de crédito - A Companhia está exposta ao risco de crédito de 
clientes e de instituições inanceiras, decorrente de suas operações comerciais 
e da Administração de seu caixa. Tais riscos consistem na possibilidade de não 
recebimento de vendas efetuadas e de valores aplicados, depositados ou garantidos 
por instituições inanceiras. A gestão de risco de crédito da Companhia, no intuito 
de mitigar esses riscos, adota como prática a análise das situações inanceira e 
patrimonial de suas contrapartes, assim como a deinição de limites de crédito e 
acompanhamento permanente das posições em aberto. A exposição máxima ao risco 
de crédito dos instrumentos inanceiros não derivativos na data de apresentação do 
relatório é o somatório dos respectivos valores contábeis, deduzido de quaisquer 
provisões para perda do valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2020, a 
exposição máxima ao risco de crédito encontra-se, no montante de R$410.228 (R$ 
330.061 em 31 de dezembro de 2019) e refere-se a contas a receber de clientes, 
aplicações inanceiras e mútuos com partes relacionadas. Em 31 de dezembro de 
2020, o saldo do contas a receber de clientes encontra-se líquido de provisão para 
crédito de liquidação duvidosa. O montante dessa provisão em 31 de dezembro de 
2020 é de R$35.197 (R$38.332 em 31 de dezembro de 2019, conforme Nota 5). No 
que tange às instituições inanceiras, a Companhia somente realiza operações com 
instituições inanceiras de baixo risco. A Companhia mantém concentração máxima 
por banco de até 30% (trinta por cento) do total aplicado para o caso de bancos de 
grande porte e até 10% (dez por cento) do total aplicado para o caso de bancos de 
médio porte. Não serão admitidas aplicações em Bancos de pequeno porte. Para 
ins de classiicação de porte será considerada a listagem publicada anualmente pelo 
Banco Central do Brasil, de acordo com o ativo total da instituição, considerando os 

dez primeiros bancos como bancos de grande porte, do 11º ao 30º como de médio 
porte, e 31º em diante como de pequeno porte. Aplicações inanceiras com prazo 
de indisponibilidade de liquidez superior a 360 dias deverão contar com aprovação 
especíica do Conselho de Administração. Qualidade do crédito - Contas a receber 
de clientes - Não há uma classiicação de risco concedida por agências avaliadoras. 
Dessa forma, as comissões de crédito avaliam a qualidade do crédito levando em 
consideração, entre outros aspectos, o ramo de atuação do cliente, relacionamento 
comercial, histórico inanceiro com a Companhia, situação inanceira e conceito 
junto ao mercado, assim deinindo limites de crédito, ao quais são monitorados 
regularmente. Para fazer face às possíveis perdas com créditos de liquidação 
duvidosa foram constituídas provisões, cujo montante é considerado suiciente pela 
Administração, para a cobertura de eventuais perdas com a realização dos ativos. g) 
Controles relacionados aos riscos - A Companhia visa controlar os riscos mediante a 
avaliação desses, considerando riscos de crédito das contrapartes, monitoramento 
do nível dos ativos frente aos passivos inanceiros. Não ocorreram alterações dos 
referidos controles durante o exercício. h) Níveis de valor justo - Os valores justos 
estimados de ativos inanceiros da Companhia foram determinados por meio de 
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. 
Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de 
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequado. Como 
consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes 
que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes 
metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização 
estimados. O CPC 40 (R1) - Instrumentos Financeiros: Evidenciação estabelece uma 
hierarquia de três níveis para o valor justo: • Nível 1 - preços negociados (sem ajustes) 
em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; • Nível 2 - inputs diferentes 
dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados 
dos preços); • Nível 3 - inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em 
variáveis observáveis de mercado (inputs não observáveis). Os valores justos dos 
inanciamentos registrados nas demonstrações contábeis aproximam-se dos valores 
contábeis em virtude das operações serem em sua maioria efetuadas a juros pós-
ixados e as aplicações apresentarem disponibilidade imediata. O valor justo dos 
ativos e passivos inanceiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser 
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma 
venda ou liquidação forçada. A mensuração dos valores justos demonstrados abaixo 
foi classiicada como Nível 2 baseado na observação dos preços de mercado:
                                                                                               2020                                                   
    Valor contábil  Valor justo                               
Ativos inanceiros   Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativos inanceiros mensurados ao
   valor justo através do resultado  
   Aplicações inanceiras 11.974 - 11.974 -
   Equivalentes de caixa 109.308 - 109.308 -
Custo amortizado     
   Contas a receber de clientes 122.530 - 122.530 -
   Partes relacionadas - 
    mútuos inanceiros      275.724 -      275.724 -
Total ativo inanceiro      519.536 -      519.536 -
 
Passivos inanceiros     
Custo amortizado     
   Financiamentos e empréstimos 17.089 - 17.089 -
   Fornecedores 147.405 - 147.405 -
   Debêntures 237.175 - 237.175 -
   Partes relacionadas - 
mútuos inanceiros               60 -               60 -
Total passivo inanceiro      401.729 -      401.729 -
                            2019                                                   
    Valor contábil  Valor justo                               
Ativos inanceiros     Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativos inanceiros mensurados ao
   valor justo através do resultado  
   Equivalentes de caixa 927 - 927 -
   Aplicações inanceiras 11.655 - 11.655 -
Custo amortizado     
   Contas a receber de clientes 119.626 - 119.626 -
   Partes relacionadas - 
   mútuos inanceiros      198.780 -      198.780 -
Total ativo inanceiro      330.988 -      330.988 -
     
Passivos inanceiros    
Custo amortizado
   Financiamentos e empréstimos 172.132 - 172.132 -
   Fornecedores 139.645 - 139.645 -
   Debêntures 238.036 - 238.036 -
   Partes relacionadas - 
   mútuos inanceiros             789 -             789 -
Total passivo inanceiro      550.601 -      550.601 -
i) Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar o seu capital são 
os de salvaguardar sua capacidade de continuidade para oferecer retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, e para manter uma adequada 
estrutura de capital. 
21. Cobertura de seguros
As apólices de seguros mantidas pela Companhia proporcionam coberturas 
consideradas como suicientes pela Administração. Em 31 de dezembro de 2020, a 
Companhia dispõe das seguintes modalidades de seguros: a) Seguro de veículos: 
Cobertura contra os riscos de incêndio, colisão e roubo, assegurado pelo valor de 
mercado. b) Seguro transporte nacional: Cobertura contra os riscos do transporte 
nacional, assegurado pelos seguintes valores: máquinas e peças R$1.500. c) Seguro 
transporte internacional: Cobertura contra os riscos do transporte internacional, pelo 
seguinte valor US$1.000.

Composição do Conselho de Administração
José Vilmar Ferreira - Presidente

Wander Jean Matos Ferreira - Vice-presidente
Rose Marie Matos Ferreira - Conselheira

Maria de Jesus Ferreira Corrêa - Conselheira
Composição da Diretoria

José Vilmar Ferreira - Presidente
Francisco Ian de Vasconcelos Corrêa - Vice-presidente de Operações

Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Guimarães 
 Vice-presidente Comercial e Financeira

Responsável técnico
Renan Lacerda Lima - CPF nº 618.990.973-68 

Contador CRC-CE nº 13.516/O-0
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(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em recuperação judicial

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 
Aos Acionistas, Administração e Conselho de Administração da Siderúrgica Norte Brasil S.A. – Em recuperação judicial. 
Marabá - PA
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em recuperação judicial (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos luxos de caixa para o exercício indo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e inanceira da Companhia em 31 de 
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus luxos de caixa para o exercício indo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.
Base para opinião com ressalva
Conforme descrito nas notas explicativas 18 e 19 às demonstrações contábeis, em 21 de maio de 2018, a Companhia obteve decisão judicial 
transitada em julgado lhe concedendo o afastamento da exigência da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e a Coins, e lhe 
garantindo, dessa forma, o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a maior desde janeiro de 2004. Durante o exercício indo em 
31 de dezembro de 2020, a Companhia contabilizou os créditos tributários decorrentes dessa decisão judicial, os quais foram totalmente compensados 
com tributos a recolher, no montante de R$ 75.576 mil (R$ 39.953 mil em 31 de dezembro de 2019), por entender que estes créditos deixaram de 
ser considerados ativo contingente nesse período, conforme descrito nas notas explicativas 18 e 19. Entretanto, o Pronunciamento Técnico NBC TG 
25 (R2) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes determina que se for praticamente certo que ocorrerá uma entrada de benefícios 
econômicos, o ativo e o correspondente ganho são reconhecidos nas demonstrações contábeis do exercício em que ocorrer a mudança de estimativa 
que, em nosso julgamento, corresponde a data em que a ação judicial transitou em julgado, ou seja, os referidos créditos tributários deveriam 
ter sido contabilizados integralmente no exercício indo em 31 de dezembro de 2018. Desta forma, o lucro líquido da Companhia, correspondente 
ao exercício indo em 31 de dezembro de 2020 está registrado a maior em R$ 48.345 mil (R$ 25.079 mil em 31 de dezembro de 2019), líquido 
dos efeitos tributários. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proissional 
do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suiciente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
Chamamos a atenção a nota explicativa 1 às demonstrações contábeis, que descreve que a Companhia ajuizou pedido de recuperação judicial, 
na Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, buscando equacionamento da sua dívida junto aos diversos credores. Conforme apresentado na nota 
explicativa 1, esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida signiicativa quanto a capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Principais assuntos de auditoria 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento proissional, foram os mais signiicativos em nossa auditoria do exercício 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Com exceção dos assuntos descritos 
na seção Base para opinião com ressalva e parágrafo de incerteza signiicativa quanto à continuidade operacional, não existem outros principais 
assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício indo em 31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração 
da Companhia e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações 
contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios deinidos no Pronunciamento Técnico 
NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção intitulada “Base para opinião 
com ressalva”, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios deinidos 
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento proissional e mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsiicação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signiicativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modiicação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações signiicativas de auditoria, 
inclusive as deiciências signiicativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identiicadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais signiicativos 
na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de 
tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

Recife, 24 de março de 2021.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S.- CRC-2SP015199/O-6

Francisco da Silva Pimentel - Contador CRC-1SP171230/O-7-T-PE

Protocolo: 640671
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TRAMONTINA BELÉM S/A CNPJ: 14.068.605/0001-29 - NIRE 153.000.148-24 Relatório da Diretoria. Srs. Acionistas: Cumprindo disposições 
legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstrativos do Resultado do Exercício, Das 
Mutações do Patrimônio Líquido, Dos Resultados Abrangentes, Do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas encerrados em 31.12.2020. Colocamo-nos a 
disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. 
Belém (Pa.), 15 de março de 2021.       A DIRETORIA. 

BALANÇO PATRIMONIAL EM (R$) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA   
                                              2020 2019 MÉTODO DIRETO EM (R$) 
ATIVO 120.957.502,18 97.209.938,07  2020 2019 
Circulante 79.868.987,40 65.468.616,58 LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E   
Disponibilidade 4.251.906,89 2.463.162,02 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 901.118,38 675.295,31 
Bancos disponível 4.250.443,17 2.461.740,52 Fluxos de Caixa das Atividades   
Bancos investimentos 1.463,72 1.421,50 Operacionais. Ajustes por:   
   Depreciação do exercício 2.924.533,88 3.212.127,26 
Créditos 31.576.625,07 21.032.893,19 Amortização do exercício 119.745,84 97.272,32 
   Provisões do exercício 5.573.946,82 (1.299.101,82) 
Clientes 25.511.077,95 13.735.091,84 Juros e encargos sobre    
(-) Provisão créditos    empréstimos 606.746,12 1.096.157,72 
liquidação duvidosa (300.948,10) (564.285,03) Res. na alienação/baixa de ativos imobilizados 0,00 0,00 
Impostos a recuperar 1.246.872,38 305.208,56 Variações cambiais sobre empréstimos,   
Importação   clientes e fornecedores 1.161.693,16 (180.575,99) 
mais andamento 1.068.767,34 1.498.013,08 Exaustão do exercício 0,00 0,00 
Adiantamentos diversos 3.706.016,35 5.832.951,33 Variações nos ativos e passivos   
Despesas do   (Aumento/Redução) em contas a receber (17.157.459,29) 600.081,41 
exercício seguinte 344.839,15 225.913,41 (Aumento/Redução) nos estoques (955.931,23) 2.252.168,12 
Ativo Mantido para venda 9.104.501,73 8.947.939,92 (Aumento/Redução) em    
Estoques 34.935.953,71 33.024.621,45  outras contas a receber 1.425.558,76 (2.007.605,81) 
Não Circulante 41.088.514,78 31.741.321,49 (Aumento/Redução) em fornecedores 11.836.436,69 276.457,57 
Realizável a longo prazo 2.296.880,93 164.811,23 (Aumento/Redução) em contas a pagar 893.171,03 515.351,40 
Depósitos judiciais 164.811,23         164.811,23 Impostos de renda e contribuição social   
Impostos diferidos ativos 2.132.069,70 - Pagos e diferidos 0,00 7.613,49 
Imobilizado 38.430.391,49 31.238.557,96 CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS   
Intangível         361.242,36       337.952,30  ATIVIDADES OPERACIONAIS 5.527.323,40 3.894.650,36 
    Fluxos de Caixa das Ativ. de Investimento   
   Aquisição de Ativo Imobilizado (10.116.367,41) (4.640.842,17) 

   Aquisição de Ativo Intangível (143.035,90) (156.210,17) 
 PASSIVO 120.957.502,18 97.739.768,75 Investimentos    
Circulante 49.866.565,97 40.844.053,30  Aquisição de ativo mantido para venda (156.210,17) (216.994,75) 
Fornecedores 18.433.020,05 6.121.589,84  Operação de mútuo com partes relacionadas    
    CAIXA LÍQUIDO USADO NAS    
Financiamento e    ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (10.415.613,48) (5.014.047,09) 
empréstimos  23.926.118,64   31.532.471,96    Fluxo de caixa das atividades de   
Obrigações     Financiamento   
a pagar 7.122.383,08 4.951.060,47  Empréstimos tomados 28.286.390,55 42.753.981,31 
Credores diversos 385.044,20 (1.761.068,97)  Pagamentos de empréstimos (19.613.646,42) (39.016.834,78) 
Não Circulante 32.839.330,76 19.981.137,39  Juros pagos por empréstimos (1.849.199,92) (1.428.305,40) 
Prov. para Contingências 173.979,97 69.552,98  Mútuos tomados com partes relacionadas (146.509,26) (55.179,41) 
Financiamentos    CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS   
e empréstimos 32.665.350,79 19.154.773,09  ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (6.677.034,95) 2.253.661,72 
Impostos diferidos passivos 0,00 756.811,32  AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTE   
Patrimônio    DE CAIXA NO EXERCÍCIO 1.788.744,87 1.134.264,99 
Liquido 38.251.605,45 36.384.747,38  Caixa e Equivalente de   
Capital    Caixa no Início do Exercício 2.463.162,02 1.328.897,03 
Social 66.586.612,98 66.586.612,98  Caixa e Equivalente de   
Capital integralizado 66.586.612,98 66.586.612,98  Caixa ao fim do Exercício 4.251.906,89 2.463.162,02 
Prej. acumulados (28.335.007,53) (30.201.865,60)  VARIAÇÃO DAS DISPONIPILIDADES 1.788.744,87 1.134.264,99  

DEMONSTRAÇÃO  DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
 2020 2019 ABRANGENTES EM (R$) 
RECEITA BRUTA    2020 2019 
DE VENDAS E SERVIÇOS 105.277.086,73 92.278.405,70 Lucro ou prejuízo liquido   
Receitas de vendas 105.277.086,73 92.278.405,70 do exercício 1.987.762,64 (531.457,01) 
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (22.390.469,50 (20.276.810,90) Resultado abrangente -  
RECEITA LIQUIDA 82.886.617,23 72.001.594,80 total 1.987.762,64 (531.457,01) 
Custo das mercadorias e produtos vendidos (63.869.207,80) (56.743.851,11)  
LUCRO BRUTO 19.017.409,43 15.257.743,69 NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
DESPESAS OPERACIONAIS   ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Despesas com vendas (11.750.887,76) (10.989.037,45)  Nota 1. Atividades Operacionais: A empresa tem por  
Despesas  administrativas e gerais (13.192.698,78) (12.409.752,35)  principal atividade a industrialização e comercialização de tacos 
Outras receitas 9.423.868,13 9.913.517,03  de madeira para a fabricação de cabos  para facas e  
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS     ferramentas agrícolas, cabos prontos,  pranchas para cortar 
E DESPESAS FINANCEIRAS 3.497.691,02 1.772.470,92  alimentos, ferramentas montadas, estojos para utensílios 
Despesas financeiras (5.601.623,04) (3.188.372,70)  de cozinha, utilidades em   madeiras   e  móveis. Nota 2.  
Receitas financeiras 1.202.813,64 740.606,47  Apresentação das Demonstrações contábeis: As  
RESULTADO ANTES DOS    demonstrações contábeis foram elaboradas com observância 
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (901.118,38) (675.295,31)  das disposições contidas na Lei 6.404/76 com as práticas  
Imposto de renda e contribuição social 2.888.881,02 143.838,30  contábeis adotadas no Brasil, bem como com as modificações 
RESULTADO LÍQUIDO    introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009    

 DO PERIODO 1.987.762,64 (531.457,01)  Nota 3.  Principais  Práticas Contábeis: a) As presentes     
 Demonstrações  Contábeis  compreendem   o   período   de  atividade  iniciado  em  01 de janeiro e encerrado em  31  de dezembro  de  2020. 
 b) Estoque No   exercício social encerrado  em  31/12/2020 os  estoques de  insumos e   embalagens    foram    avaliados   pelo  custo  médio 
 de aquisição. Os  de  produtos  elaborados  e  os  produtos em elaboração  foram  avaliados pelo custo médio de produção. Em  ambos  os  casos, 
 não  superam  o  valor  de  mercado. c) Contas do Ativo Imobilizado As depreciações  sobre o imobilizado foram  calculadas pelo método 
 linear, às  taxas adequadas  dos   bens,   respeitados    os   limites fiscais. d) Intangível O valor registrado neste grupo refere-se softwares 
 contabilizados pelo valor de custo e) O Imposto  de   Renda  e a Contribuição  Social foram apurados pelo critério de lucro real anual com 
 utilização durante os doze meses do exercício social do balanço de suspensão ou redução, nos moldes da Lei 9.430/96 e IN SRF 93/97. 
 Em função de utilização de incentivos fiscais, não houve provisão para imposto de renda e contribuição social a contabilizar. 
 Nota 4. Passivo Não Circulante: a) Banco Conta Empréstimos: Finames cujas as taxas de juros variam entre 2,50% a.a. e 5,5% a.a. cédula 
 de crédito do Banco da Amazônia com FNO e encargos através da taxa de juros dos fundos constitucionais – TFC. Nota 5. Capital Social: O capital 
 social está  representado por 206.143.957 de ações  nominativas, sendo 182.270.982 ações ordinárias e 23.872.975 ações preferenciais, no valor  
 nominal de R$ 0,19 cada uma e, pertencentes a acionistas residentes ou domiciliados no país. Belém, Pa. 31 de dezembro de 2020.   
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Continua... Demonstrações Financeiras 
 

TRAMONTINA BELÉM S.A. CNPJ. 14.068.605\0001-29 Nire: 153.000.148-24 
 
 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO EM (R$)  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 
     Reservas de lucros   
 Capital Res. de Ações  Res. de Res. p/ Res. de Lucros  
 social capital em Legal incentivos aum. de lucros a (prej. acum.) Total 
   tesouraria  fiscais Capital disposição   

 Saldo em 31/12/2018 66.586.612,98       (29.723.768,47) 36.862.844,51 
 Lucro do exercício         (531.457,01) (531.457,01) 
 Dividendos adicionais propostos          
 Aumento de capital          
 Ajuste de exercícios anteriores        53.359,88        53.359,88 
 Destinações:          
 Reserva de lucros          
 Reserva para aumento de capital          
 Dividendo mínimo obrigatório          
          
 Saldo em 31/12/2019 66.586.612,98       (30.201.865,60) 36.384.747,38 
 Lucro do exercício          1.987.762,64    1.987.762,64 
 Dividendos adicionais propostos          
 Aumento de capital          
 Ajuste de exercícios anteriores        (120.904,57)      (120.904,57) 
 Destinações:          
 Reserva de lucros          
 Reserva para aumento de capital          
 Dividendo mínimo obrigatório          
 Saldo em 31/12/2020 66.586.612,98       (28.335.007,53) 38.251.605,45          

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Clovis Tramontina - Presidente, Joselito Gusso - Vice-Presidente, 
Eduardo Scomazzon, Ildo Paludo, Inácio Chies  

 
DIRETORIA EXECUTIVA: Antônio Pagliari, Artur Denicol, André Guerra 

CONTADORA: Elaine Cristina Padilha Amorim Diniz  (CRC - PA 011.455) 
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A  T  I  V  O
2020 2019
R$ R$

CIRCULANTE  35.329.423,76  29.969.845,73 
Disponivel  4.750.806,91  2.142.594,55 
Duplicatas a Receber  14.928.476,80  9.529.865,69 
Adiantamentos a Fornecedores  2.714.191,23  10.019.519,91 
Impostos Recuperáveis  5.097.162,06  4.060.876,50 
Impostos a Ressarcir/Compensar  789.999,87  639.339,92 
Adiantamento a Funcionários  20.095,66  22.640,74 
Outros Creditos  2.620.085,03  626.207,39 
Estoques  4.408.606,20  2.928.801,03 
NÃO CIRCULANTE  22.375.245,45  22.229.616,26 
Consorcios  98.172,73  67.537,89 
IMOBILIZADO  22.175.850,47  22.061.107,22 
Terrenos  75.000,00  75.000,00 
Edificações e Instalações  19.260.169,94  17.974.132,29 
Móveis e Utensílios  82.442,00  73.833,60 
Veículos  2.717.650,38  2.717.650,38 
Máquinas e Equip. Industriais  16.859.841,18  16.051.041,88 
Máquinas e Equipamentos  228.539,76  67.717,97 
Equipamento de Info. e Com.  234.276,78  185.835,18 
Imobilizações em Andamento  156.897,68  156.897,68 
Plantios  1.656.247,25  1.646.647,25 
(-) Depreciações Acumuladas  (19.095.214,50)  (16.887.649,01)
INTANGIVEL  101.222,25  100.971,15 
Marcas e Patentes  3.886,75  3.886,75 
Licenças de uso de Softwares  97.335,50  97.084,40 
TOTAL DO ATIVO  57.704.669,21  52.199.461,99 

P  A  S  S  I  V  O
2020 2019
R$ R$

CIRCULANTE  19.338.995,80  12.870.301,40 
Fornecedores  10.273.018,57  3.575.738,02 
Obrigações Sociais  1.528.400,98  903.533,60 
Obrigações Fiscais  840.075,83  347.673,34 
Adiantamento de Clientes  896,00  1.954.986,75 
Outras Obrigações a pagar  19.039,68  107.807,66 
Emprestimos e Financiamentos  6.677.564,74  5.980.562,03 
NÃO CIRCULANTE  16.126.074,52  16.118.072,79 
Emprestimos e Financiamentos  14.983.898,54  12.048.346,10 
Participações Societarias  -  1.554.809,01 
Parcelamento Previdenciario e Demais  1.130.464,99  2.495.399,13 
Consorcios  11.710,99  19.518,55 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  22.239.598,89  23.211.087,80 
CAPITAL SOCIAL  5.010.931,93  5.010.931,93 
Capital Social Subscrito e Integralizado  5.010.931,93  5.010.931,93 
Reserva de Lucro  12.990.941,66  12.990.941,66 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS  4.237.725,30  5.209.214,21 
Resultados acumulados  2.697.468,74  3.138.134,12 
Resultado do Exercício  1.540.256,56  2.071.080,09 
TOTAL DO PASSIVO  57.704.669,21  52.199.461,99 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
2020 2019
R$ R$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  96.345.813,92  72.525.745,06 
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS  (14.072.145,95)  (9.726.741,18)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  82.273.667,97  62.799.003,88 
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS  (74.620.052,25)  (54.671.479,46)
LUCRO BRUTO  7.653.615,72  8.127.524,42 
DESPESAS OPERACIONAIS  (17.122.750,93)  (14.547.618,20)
Despesas Administrativas  (3.860.301,57)  (3.139.363,16)
Despesas Comerciais  (6.692.391,78)  (4.790.071,06)
Despesas Tributárias  (2.870.180,97)  (3.195.229,23)
Despesas Financeiras Líquidas  (3.699.876,61)  (3.422.954,75)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  11.005.635,17  8.431.173,87 
RESULTADO OPERACIONAL  1.536.499,96  2.011.080,09 
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  3.756,60  60.000,00 
RESULTADO DO EXERCÍCIO  1.540.256,56  2.071.080,09 
LUCRO POR AÇÃO  2,56  3,44 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

COMPONENTES CAPITAL
RES.CORR. LUCRO/PREJ 

RESERVAS TOTAL
MONETÁRIA ACUMULADOS

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  5.010.931,93  (11.304,15)  4.356.308,67  12.990.941,66  22.346.878,11 
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL  -  -  -  -  - 
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS  -  11.304,15  (1.218.174,55)  -  (1.206.870,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO  -  -  2.071.080,09  -  2.071.080,09 
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  5.010.931,93  -  5.209.214,21  12.990.941,66  23.211.087,80 
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL  -  -  -  -  - 
LUDROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS  -  -  (2.511.745,47)  -  (2.511.745,47)
RESULTADO DO EXERCÍCIO  -  -  1.540.256,56  -  1.540.256,56 
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  5.010.931,93  -  4.237.725,30  12.990.941,66  22.239.598,89 

DEMONSTRAÇÃO  DO FLUXO DE CAIXA
2020 2019
R$ R$

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
LUCRO DO EXERCÍCIO  1.540.256,56  2.071.080,09 
AJUSTES GERADOS PELA ATIVIDADE OPERACIONAL
Depreciação do imobilizado  2.207.565,49  1.718.488,31 
Sub - Total  3.747.822,05  3.789.976,62 
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
Fornecedores  5.142.471,54  2.187.105,62 
Contas a Pagar                        -  81.452,54 
Estoques                           (1.479.805,17)  (445.385,43)
Duplicatas a Receber          (5.398.611,11)  (4.241.253,78)
Adtos a Fornecedores      7.307.873,76  (5.147.037,15)
Outras ctas a Receber       (1.993.877,64)  396.988,88 
Adto de Clientes                -  574.892,45 
Imp. Ress. recuperáveis  (1.186.945,51)  2.385.642,59 
Obrigações Sociais            624.867,38  (198.812,62)
Ef. Líq. de O. Ctas Ativ. e Pass.)  (2.511.745,47)  4.601.065,69 
Obrigações Fiscais                492.402,49  58.613,27 
Particip. Societárias                      -  5.183.688,77 
Sub -Total  996.630,27  9.226.937,15 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Result. em Ativ Imob.inv  (2.353.194,68)  (8.638.403,19)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Valores Líquidos          216.954,72  309.120,85 
Sub - Total  2.608.212,36  (8.329.282,34)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS NA ATIV. FINANCIAMENTO
Redução/Aumento Liquido Aplicados na Ativ. de Financiamento  2.608.212,36  897.654,81 
(+) Caixa ou Equivalente de Caixa No Início do Período  2.142.594,55  1.244.939,74 
(=) Caixa ou Equivalente de Caixa No Fim do Período  4.750.806,91  2.142.594,55 
Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. Igarapé-Açu-PA, 31 de dezembro de 2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2020 E 2019. 
1 - CONTEXTO OPERACIONAL: As principais atividades da Sociedade consistem no cultivo 
de dendezeiros e na extração e comercialização de óleo de palma bruto, a partir do exercício 
de 2019 iniciou-se a produção de óleo de palma refinado, mediante a instalação de uma 
usina de refino e seus derivados. 2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINAN-
CEIRAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
observância das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976), 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis no Brasil (BR GAAP), que seguem 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3-PRIN-
CIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 3.1-BALANÇO PATRIMONIAL: Compreende o período 
de atividades em 01 de janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2020. 3.2- ATIVO NÃO 
CIRCULANTE: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, 
deduzido da depreciação calculada com taxas de depreciação aplicada, dentro dos limites 
fiscais. 3.2.1- Os ativos a longo prazo foram ajustados a valor presente; 3.2.2- ALMOXA-
RIFADO: Estão registrados ao custo de aquisição e não superam o valor de mercado. 3.3 
– ESTOQUES: demonstrados pelo custo médio de formação e ou produção, os quais são 
inferiores ao valor líquido de comercialização. 3.4 - CAPITAL SOCIAL: A Sociedade possui 
um capital social subscrito de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), e um Capital a inte-
gralizar de R$1.989.068,07 (um milhão e novecentos e oitenta e nove mil e sessenta e oito 
reais e sete centavos), representados por 2.913.806 ordinárias nominativas e de 2.097.125 
ações preferenciais classe “A”. 3.5 – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS/FINANCIAMENTOS: 
Representam contratos de empréstimo de capital de giro, PESA (Programa Especial de Sa-
neamento de Ativos) e Construção da Refinaria. 3.6 – TRIBUTOS PARCELADOS: São 
decorrentes de débitos Previdenciário e Tributário previstos na Lei nº 10.522/2002. 3.7-DE-
MONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: A companhia está apresentando o fluxo de caixa. 
A demonstração reflete as modificações no caixa comparativo que ocorreram nos exercícios 
2020 e 2019, e apresentada utilizando-se o método indireto.

Estoques Empréstimo e Financiamentos
Ano 2020 2019 Ano 2020 2019

Produto Acab  1.067.640,40  686.854,23  Empréstimo Bancário  21.661.463,28  18.028.908,13 
Almoxarifado  1.623.337,14  1.896.688,39 Parcelamento Previdenciário   113.352,88  617.494,18 
TOTAL 2.690.977,54  2.583.542,62  Parcelamento Demais  1.581.664,15  2.035.563,15 

 TOTAL 23.356.480,31  20.681.965,46 

Ativo Imobilizado
2020 2019

DESCRIÇÃO  Vr. Original  Reavaliação  Total  Vr. Original  Reavaliação  Total 
Terrenos  65.435,78  9.564,22  75.000,00  65.435,78  9.564,22  75.000,00 
Edificações e Instalações 17.101.221,91 2.158.948,03  19.260.169,94 15.815.184,26  2.158.948,03  17.974.132,29 
Móveis e Utensílios  80.448,03  1.993,97  82.442,00  71.839,63  1.993,97  73.833,60 
Veículos  2.247.688,74  469.961,64  2.717.650,38  2.247.688,74  469.961,64  2.717.650,38 
Máq. e Equip. Indust.  15.297.748,37  1.735.272,81  17.033.021,18  14.418.069,07  1.632.972,81  16.051.041,88 
Máq. e Equipamentos  55.359,76  -  55.359,76  67.717,97  -  67.717,97 
Equipamentos de Info. e Com.  227.994,05  6.282,73  234.276,78  179.552,45  6.282,73  185.835,18 
Plantios  1.656.247,25  -  1.656.247,25  1.646.647,25  -  1.646.647,25 
Imobiliz. em Andam.  156.897,68  -  156.897,68  156.897,68  -  156.897,68 
(-)Deprec.Acumulada -15.324.016,15 -3.771.198,35 -19.095.214,50 -13.116.937,23 -3.770.711,78 -16.887.649,01 
TOTAL  21.565.025,42  610.825,05  22.175.850,47  21.552.095,60  509.011,62  22.061.107,22 
Total do Ativo Imobil. 21.408.127,74  610.825,05 22.018.952,79 21.395.197,92  509.011,62 21.904.209,54 
Mônica Tiyuki Watanabe - Diretora Presidente - Eliza Sachiko Umemura -  CRC 007150/O-PA

AGROINDUSTRIAL PALMASA S/A-CNPJ 15.282.791/0001-67, RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras do Exercício encerrado em 31/12/2020, acompanhado do parecer dos auditores independentes. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessárias. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Protocolo: 640682
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