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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.390, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
cooperativa dos Trabalhadores de reciclagem do Sul e Sudeste do Pará 
(cooPErliMPa).
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, na forma da lei n° 4.321, de 03 de setembro de 1970 e 
suas alterações, a cooperativa dos Trabalhadores de reciclagem do Sul e 
Sudeste do Pará (cooPErliMPa), cNPJ n° 08.725.402/0001-65, com sede 
na av. amazonas, n° 3.777, Bairro itamaraty, Município de Xinguara/Pa.
Parágrafo único. a inobservância das disposições legais fará cessar a qual-
quer tempo a presente utilidade pública.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.391, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o ins-
tituto de Estudos Sustentáveis e Tecnológicos da amazônia - amazônia Tec.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, na forma da lei n° 4.321, de 03 de setembro de 1970, 
e suas alterações, o instituto de Estudos Sustentáveis e Tecnológicos da 
amazônia - amazônia Tec, cNPJ n° 27.250.267/0001-93, com sede e foro 
no Município de Belém/Pa.
art. 2° o instituto de Estudos Sustentáveis e Tecnológicos da amazônia 
- amazônia Tec gozará de todos os benefícios concedidos pela legislação 
vigente às entidades consideradas de utilidade pública.
art. 3° a inobservância das disposições legais fará cessar, a qualquer tem-
po, a presente utilidade pública.
art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.392, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, 
a cooperativa Nacional agroindústria e comercial da agricultura familiar 
(coNacaf).
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei: art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade 
pública para o Estado do Pará, na forma da lei n° 4.321, de 03 de setem-
bro de 1970 e suas alterações, a cooperativa Nacional agroindústria e 
comercial da agricultura familiar (coNacaf), cNPJ n° 08.531.648/0001- 
04, com sede na Travessa Josefina, n° 368-B, Bairro Vila Santa Terezinha, 
Município de itupiranga/Pa, com foro na comarca de itupiranga.
Parágrafo único. a inobservância das disposições legais fará cessar, a qual-
quer tempo, a presente utilidade pública.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.393, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação dos Produtores agrícolas de castanheiro de Bujaru (aPacB).
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, na forma da lei n° 4.321, de 03 de setembro de 1970 e 
suas alterações, a associação dos Produtores agrícolas de castanheiro de 
Bujaru (aPacB), cNPJ n° 03.646.116/0001-90, com sede na localidade de 
castanheiro, rodovia Pa-140 km 20, Zona rural, Município de Bujaru/Pa, 
com foro na comarca de Bujaru.
Parágrafo único. a inobservância das disposições legais fará cessar, a qual-
quer tempo, a presente utilidade pública.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.394, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública do Estado do Pará, a asso-
ciação Jacundaense de Bombeiro civil (aJBc).
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sanciono 
a    seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Esta-
do do Pará, na forma da lei n° 4.321, de 03 de setembro de 1970 e suas 

alterações, a associação Jacundaense  de  Bombeiro civil  (aJBc), cNPJ n° 
39.145.043/0001-09, com sede na rua Goias, n° 04, Bairro  Eletronorte, 
Município de Jacundá/Pa, com foro na comarca de Jacundá.
Parágrafo único. a inobservância das disposições legais fará cessar, a qual-
quer tempo, a presente utilidade pública.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.395, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação obra Social Nossa Senhora da Glória - fazenda da Esperança. 
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Esta-
do do Pará, a associação obra Social Nossa Senhora da Glória - fazenda da 
Esperança, com sede provisória na rua Santos dumont, S/N, cEP 68600-
000, no Município de Bragança/Pa.
Parágrafo único. A entidade de que trata este artigo, obriga-se ao fiel cum-
primento do que preceituam os arts. 2° e 5° da lei Estadual n° 4.321 de 
03 de setembro de 1970.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.396, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o 
instituto de desportos açaí e Miriti de igarapé Miri (idaM).
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei: art. 1° fica declarado e reconhecido como de utilidade 
pública para o Estado do Pará, o instituto de desportos açaí e Miriti de 
igarapé Miri (idaM), cNPJ n° 13.198.383/0001-04, entidade associati-
va com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com 
atividades voltadas à promoção da cidadania, dos direitos humanos, do 
desenvolvimento econômico, social e da prevenção das drogas, através 
da prática de esportes, da defesa, preservação e conservação do meio am-
biente, promoção do desenvolvimento sustentável, da cultura, da saúde e 
do esporte e lazer, dentre outras.
Art. 2° A entidade beneficiária da utilidade pública objeto desta Lei, fica 
submetida ao império da legislação federal e estadual pertinentes, devendo 
observar e cumprir as disposições constantes da lei Estadual n° 4.321/70, 
sob pena de revogação desta lei concessiva.
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.397, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
feira livre da agricultura familiar do Município de Trairão. 
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei: 
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, a feira livre da agricultura familiar do Município de Trairão, 
CNPJ: 34.843.900/0001-12, entidade filantrópica com personalidade ju-
rídica de direito privado, sem fins lucrativos, com atividades na área de 
prestação de apoio, assistência e orientação na defesa dos direitos difusos 
de seus associados e familiares do setor agropecuário e comerciantes com 
feiras livres, podendo ainda, efetivar trabalhos na área de ensino, pesqui-
sa, e promoção de cursos de aprendizado de novas técnicas de cultivo com 
maior produtividade, no Município de Trairão/Pa.
Art. 2° A entidade beneficiária da utilidade pública objeto desta Lei, fica 
submetida ao império da legislação federal e estadual pertinentes, devendo 
observar e cumprir as disposições constantes da lei Estadual n° 4.321/70, 
sob pena de revogação desta lei concessiva.
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.398, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação dos Pequenos Produtores rurais do furo de Muaná (aProMU).
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, a associação dos Pequenos Produtores rurais do furo de 
Muaná (aProMU).
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.399, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação dos agricultores familiares da Batata (aSafaB).
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei: art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade 
pública para o Estado do Pará, a associação dos agricultores familiares da 
Batata (aSafaB), cNPJ N° 03.724.362/0001-13, entidade associativa com 



diário oficial Nº 34.806  5Quarta-feira, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com ativi-
dades voltadas para a área social de apoio e incentivo, visando contribuir 
com seus associados em suas diversas atividades no campo, nas áreas 
da agropecuária, de hortifruti e outras culturas vegetais e animais, e na 
disseminação de resultados de novas pesquisas e novas tecnologias para 
melhorias e aumento da produtividade e redução de custos e maximização 
dos lucros. Por outro lado, na área social, promover cursos, palestras e 
atuar mediando ações profissionalizantes e campanhas educativas, dentre 
outras de interesse da oNG e seu quadro de associados, na Vicinal do Ba-
tata, no Município de Trairão/Pa.
Art. 2° A entidade beneficiária da utilidade pública objeto desta Lei, fica 
submetida ao império da legislação federal e estadual pertinentes, devendo 
observar e cumprir as disposições constantes da lei Estadual n° 4.321/70, 
sob pena de revogação desta lei concessiva.
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.400, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
cooperativa dos Motoristas de Táxi com aplicativo (MoBcaN).
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei: 
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Esta-
do do Pará, na forma da lei n° 4.321, de 03 de setembro de 1970 e suas 
alterações, a cooperativa dos Motoristas de Táxi com aplicativo (MoBcaN), 
cNPJ n° 34.454.711/0001-58, com sede na avenida Weyne cavalcante, n° 
755, sala B, Bairro centro, no foro da comarca de canaã dos carajás/Pa.
§1° a cooperativa dos Motoristas de Táxi com aplicativo (MoBcaN) goza-
rá de todos os benefícios concedidos pela legislação vigente às entidades 
consideradas de utilidade pública.
§2° a inobservância das disposições legais fará cessar, a qualquer tempo, 
a presente utilidade pública.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.401, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o 
instituto Servos da amazônia. 
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei: 
art. 1° fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, o instituto Servos da amazônia, com sede na Tv. almirante 
Wandenkolk, n° 811, Ed. Village Millenium, Sala 202, Bairro de Nazaré, 
cEP: 66055-030, no Município de Belém/Pa.
Parágrafo único. a entidade de que trata este artigo, obriga-se ao cum-
primento da lei Estadual n° 4.321, de 03 de setembro de 1970 e suas 
alterações.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.402, de 20 de deZeMBro de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação de afro Envolvimento casa Preta. 
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei: 
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, na forma da lei nº 4.321, de 03 de setembro de 1970 e 
suas alterações, a associação de afro Envolvimento casa Preta, cNPJ n° 
19.244.750/0001-37, com sede na rua roso danin, 780, Bairro de canu-
dos, cEP: 66.070-602, na cidade de Belém/Pa.
Parágrafo único. a entidade que trata este artigo gozará de todos os be-
nefícios concedidos pela legislação vigente às entidades consideradas de 
utilidade pública.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 745075

d e c r e t o    Nº 1.751, de 2 de Maio de 2017
concede Pensão Policial-Militar em favor de WaNilZa daS dorES MoraiS 
GoMES, viúva, SaMira adriElY MoraiS GoMES e SaBriNa adriENY 
MORAIS GOMES, filhas do Cabo PM RG 27639 GILBERTO MARTINS GOMES 
da SilVa.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos iii e V, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 77, combinado ao art. 79, alíneas “a” e 
“b”, da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, com a redação dada 
pela lei Estadual nº 6.049, de 11 de junho de 1997; e art. 48, inciso ii, da 
constituição Estadual;
considerando as informações constantes no processo nº 2015/526812,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Policial-Militar mensal, no valor de r$ 
1.867,84 (mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro cen-
tavos), em favor de WaNilZa daS dorES MoraiS GoMES, SaMira 
adriElY MoraiS GoMES e SaBriNa adriENY MoraiS GoMES, viúva e 

filhas menores do Cabo PM RG 27639  GILBERTO MARTINS GOMES DA 
SilVa, falecido em serviço no dia 6 de maio de 2014, na cidade de ananin-
deua (Pa), cabendo a cada uma das dependentes quotas-partes do mon-
tante do benefício nas seguintes datas e proporções:
i - 50% (cinquenta por cento) a SaMira adriElY MoraiS GoMES e 50% 
(cinquenta por cento) a SaBriNa aNdriENY MoraiS GoMES, desde 6 de 
maio de 2014 (data do óbito do instituidor) até 29 de novembro de 2015 
(véspera da protocolização do pedido);
ii - 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) a WaNilZa daS 
dorES MoraiS GoMES, 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por 
cento) a SaMira adriElY MoraiS GoMES e 33,33% (trinta e três vírgula 
trinta e três por cento) a SaBriNa adriENY MoraiS GoMES, a contar de 
30 de novembro de 2015, (data de protocolização do benefício).
§ 1º A filha SAMIRA ADRIELY MORAIS GOMES faz jus à quota-parte de 
Pensão Especial Policial Militar até completar 21 anos em 4 de março de 
2024, salvo se comprovar condição de estudante, caso em que o direito se 
estenderá até completar 24 anos em 4 de março de 2027.
§ 2º A filha SABRINA ADRIENY MORAIS GOMES faz jus à quota-parte de 
Pensão Especial Policial Militar até completar 21 anos em 3 de outubro de 
2028, salvo se comprovar a condição de estudante, caso em que o direito 
se estenderá até completar 24 anos em 3 de outubro de 2031.
art. 2º a Pensão Policial-Militar mencionada corresponde ao soldo e demais 
vantagens de graduação de 3º Sargento PM, a que o policial foi promovido 
“post-mortem”, assim discriminados:
Soldo de 3º Sargento PM     r$    868,77
Gratificação de Risco de Vida - 80%    R$    695,01
Habilitação de Policial Militar - 20%     r$    173,75
Gratificação de Tempo de Serviço Militar -15%    r$    130,31
Provento Mensal      r$ 1.867,84
Parágrafo único. a Pensão Policial-Militar de que trata este artigo será rea-
justada na mesma proporção e data dos aumentos concedidos aos policiais 
militares da ativa.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 
financeiros retroagindo de acordo com as datas constantes no art. 1º deste ato. 
Palácio do GoVErNo, 2 de maio de 2017.

siMÃo JateNe
Governador do Estado

Protocolo: 745076

d e c r e t o  Nº 2094, de 21 de deZeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 12.679.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 12.679.000,00 (doze Milhões, Seis-
centos e Setenta e Nove Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011751214897480 - SEdoP 0130 449051 12.100.000,00
161011212215097603 - SEdUc 0131 449051 179.000,00

431010824415058863 - SEaSTEr 0301 339030 400.000,00
ToTal 12.679.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011751214897567 - SEdoP 0130 449051 3.600.000,00
071011751214897568 - SEdoP 0130 449051 8.500.000,00
161011212215097674 - SEdUc 0131 449051 179.000,00

431010812212978338 - SEaSTEr 0301 339039 400.000,00
ToTal 12.679.000,00

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 2095, de 21 de deZeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo 
dE arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 90.000.000,00 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
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o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 90.000.000,00 (Noventa Milhões de 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071010481114997659 - SEdoP 0101 449051 40.000.000,00

291012678214867429 - SETraN 0101 449051 10.372.194,26

291012678214867432 - SETraN 0101 449051 163.205,42

291012678214867433 - SETraN 0101 449051 294.045,61

291012678214867505 - SETraN 0101 449051 14.170.554,71

542010830215088888 - iaSEP 0101 339039 25.000.000,00

ToTal 90.000.000,00

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 2096, de 21 de deZeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 288.894,30 para atender à programação constante 
nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 288.894,30 (duzentos e oitenta e oito Mil, oitocentos e Noventa 
e Quatro reais e Trinta centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030215077684 - fES 0103 339092 288.894,30

ToTal 288.894,30

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011012212978338 – fES 0103 339039 288.894,30

ToTal 288.894,30

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 745077

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

coNtrato
.

eXtrato –  coNtrato Nº 44/2021-ccG/Pa.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: NoVidadES caBaNo coM dE arTiGoS dE PaPElaria Ei-
rEli EPP, inscrita no cNPJ sob o nº 05.194.705/0001-00.
ENdErEÇo: Travessa Padre Eutíquio, n°850, Térreo, Bairro: campina, 
cEP: 66015-000 - Belém/Pa.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE MaTE-
rial dE EXPEdiENTE, para atender a casa civil da Governadoria do Estado 
do Pará, para o período de 12 (doze) meses.
fUNdaMENTo: lei nº. 8.666/93, lei nº. 8.078/90, lei complementar nº. 
123/2006 e demais regras do direito Público e Privado, aplicáveis à matéria 
que o subsidiarem.
daTa da aSSiNaTUra: 20/12/2021.
ViGÊNcia: 20/12/2021 a 19/12/2022.
Valor GloBal: r$ 19.835,40 (dezenove mil e oitocentos e trinta e cinco 
reais e quarenta centavos).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339030; ação: 213476;
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 744830

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.192/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1456507, de 20 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor a abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 20/12/2021.

servidor objetivo

lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-
cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 

lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii- conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.193/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n°2021/1454943, de 20 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 21/12/2021.

servidor objetivo

GErSoN aNToNio dE aNdradE raiol, cPf 307.346.652-53, 
matrícula funcional nº 5946828/1, ocupante do cargo secretário 

de diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a fundação ParáPaZ, no referido 
município.
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ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1194/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1456515, de 20 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 20/12/2021.

servidor objetivo

aJaX dE SoUSa loPES, cPf 011.418.782-75, matrícula funcional 
nº 5952258/2, assessor do cerimonial, lotado na diretoria de 

cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1195/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1456500, de 20 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 20/12/2021.

servidor objetivo
PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo, matrícula funcional nº 
57188838/ 3, cPf 715.722.442-91, cargo Mestre de cerimônia, 

lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública de Governo, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1196/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1456770, de 20 de dezembro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no dia 21/12/2021.

servidor objetivo
JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.
acompanhar a agenda do Governo, no referido 

município.

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

Protocolo: 744897
Portaria Nº 1197/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1456526, de 20 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 20/12/2021.

servidor objetivo

adria liaNa riBEiro da SilVa PEraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de 

Eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1198/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1456557, de 20 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 20/12/2021.

servidor objetivo

aNa ElSa ElaJE dE aZEVEdo, cPf 539.588.704-06, matrícula 
funcional nº 5945813/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo iV, lotada na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1199/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1456493, de 20 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o colaborador Eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de caSTaNHal/Pa, no dia 20/12/2021.

colaborador objetivo

faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15. cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na agenda 
pública do Governo do Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1200/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1456513, de 20 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 20/12/2021.

servidor objetivo
raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 172.903.922-

72, matrícula funcional nº 5952612/1, ocupante do cargo de 
assessor de Gabinete, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1201/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1456497, de 20 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 20/12/2021.

servidor objetivo

faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 
funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial,  no 
referido município.
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ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1202/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1456765, de 20 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no dia 21/12/2021.

servidor objetivo
flaVio BraNdÃo da SilVa, cPf 393.820.012-04, matrícula  funcional  
nº 5945655/ 1, ocupante do cargo de assistente operacional ii, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao NUrMEc, no referido 
município.

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

Protocolo: 744899

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.186/2021-crG, de 20 de dezembro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/1453957, de 20/12/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 20 (ViNTE) dias de férias regulamentares, ao servidor Már-
cio alfrEdo  rodriGUES dE oliVEira, id. funcional nº. 57189643/2, 
para gozo no período de 03/01/2022 a 22/01/2022, interrompidas através 
da Portaria nº. 502/2021, publicada no doE nº. 34.631, de 08/07/2021, 
referente ao período aquisitivo 2020/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 20 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 744713

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

errata
.

eXtrato de errata ao 4º terMo aditiVo 
de PraZo ao coNtrato adM. Nº 005/2018-cMG/Pa

ProtocoLo NÚMero: 744286
PUBLicado No doe Nº 34.804, de 21 de deZeMBro de 2021.
onde se lê:
Valor Global: r$ 822,50 (cento e doze mil oitocentos e vinte e dois reais 
e cinquenta centavos).
Leia-se:
Valor Global: r$ 112.822,50 (cento e doze mil oitocentos e vinte e dois 
reais e cinquenta centavos).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 21 de dezembro de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 744836
errata de eXtrato de Portaria N° 091/2021 – sF/cMG, d

e 25 de oUtUBro de 2021
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 720887
PUBLicado No doe Nº 34.747 de 26/10/2021
oNde se LÊ:
Prazo p/ aplicação: 30 (trinta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 10 
(dez) dias;
Leia-se:
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 05 
(cinco) dias;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE dEZEMBro dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 744788

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 1162/2021 – di/cMG, 
de 21 de deZeMBro de 2021

objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 1104/2021 – di/cMG, a 
serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: 
altamira/Pa;Período: 12 a 13/12/2021;Quantidade de diárias: 1,0 
(alimentação) 1,0 (pousada);Servidores: 1° TEN QoPM Marcio da cunha 
cardoso, Mf nº 4220585/2, 2º SGT PM francisco de lima cordeiro, Mf 
nº 5386659/3, cB PM rafael de Jesus Barreto, Mf nº 4220254/3, Sd PM 
Kenny Souza carvalho, Mf nº 6402259/2;ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 744786
eXtrato de Portaria Nº 1163/2021 – di/cMG, 

de 21 de deZeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: altamira/Pa;Período: 12 a 15/12/2021;Quantidade de diárias: 
4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidor: cB PM Ulisses Pampolha Bráz, 
Mf nº 4220310/2;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 744906
eXtrato de Portaria Nº 1164/2021 – di/cMG, 

de 21 de deZeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: igarape miri/Pa;Período: 20 a 22/12/2021;Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);Servidores: 2º SGT BM artur Ve-
ronico ribeiro filho, Mf nº 4220310/2; Sd PM Marília castro alves, Mf nº 
6401403/2;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 744907
eXtrato de Portaria Nº 1165/2021 – di/cMG, 

de 21 de deZeMBro de 2021
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas ineren-
tes ao Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: Baião/
Pa;Período: 20 a 23/12/2021;Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 
3,0 (pousada);Servidor: inácio de Souza, Mf nº 3369986/2;ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 744909

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 586/2021-PGe.G. Belém, 17 de dezembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo os Processos administrativos Eletrônicos nº 2021/1246737 
e nº 2021/1381063;
rESolVE:
EXclUir, o Procurador do Estado Edson dos Santos Matoso, matrícula 
nº 57201787/2, da PorTaria Nº 524/2021-PGE.G., do dia 03.11.2021, 
publicada no doE nº 34.757 do dia 05.11.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 745026

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 587/2021-PGe.G., de 21 de dezembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, a servidora, Katia Maria Bezerra cavalcante, id. funcional 
nº 2010038/1, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio 
2013/2016, no período de 22.12.2021 a 20.01.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 744735

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 588/2021 – PGe. G.  Belém (Pa), 21 de dezembro de 2021.
o ProcUrador-GEral do ESTado,no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i - dESiGNar, o servidor roberto andré Souza Santos, Gerente, Matrícula 
5958598/1, para acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo discriminado:
contrato nº 024/2021 – PGE e NadJa MariNa PirES
II -  As atribuições de fiscalização estão insertas na Cláusula Quarta – DA 
fiScaliZaÇÃo
iii – dESiGNar como fiscal Substituto o servidor leon James dos Santos, 
assistente de Procuradoria, matrícula nº 57193742/2.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 744894
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Portaria Nº 589/2021 – PGe Belém (Pa), 21 de dezembro de 2021.
o ProcUrador-GEral do ESTado, no uso de suas atribuições legais, 
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor Paulo roberto de Souza lopes, motorista, Matrí-
cula nº 5889481, em substituição à servidora ana cláudia Mallet da Silva, 
para acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo discriminado:
coNTraTo Nº 028/2016 – PGE/Pa e claro BraSil S/a.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 744862

coNtrato
.

extrato de contrato: 024/2021-PGe
Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico nº 008/2021– PGE/Pa
data da assinatura: 21/12/2021
Vigência: 21/12/2021 a 21/12/2022.
Valor Global: r$ 23.964,00 (vinte e três mil e novecentos e sessenta e 
quatro reais)
dotação orçamentária: funcional programática 25101.03.092.1508.8893, 
Elemento de despesa 449052, fonte de recurso 0340.
objeto: aquisição de aparelhos de videoconferência
contratada: NadJa MariNa PirES.
cNPJ/Mf: 12.130.958/0001-86
Endereço: Qi 33 Bloco a Sala nº 118, Edifício Senador Pedro Teixeira, 
GUará ii, cEP 71.065-330, GUará, distrito federal.
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 744890
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

errata
.

errata da Portaria Nº 271 de 01 de deZeMBro de 2021 PU-
BLicada No d.o.e. Nº 34.783, PG 11 - ProtocoLo 736555
onde se lê:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias (conforme distri-
buição feita abaixo) a servidora daNUZia SilVa dE SoUZa, MaTrÍcUla N° 
54192979/2, que viajou para realização de ações cidadania nos municípios 
de Santa luzia e Ponta de Pedras.
• Concessão de 03 (três) diárias e ½ (meia) para o município de Santa 
luzia no período de 19 a 22 de novembro de 2021;
• Concessão de 03 (três) diárias e ½ (meia) para o município de Ponta de 
Pedras no período de 26 a 29 de novembro de 2021.
Leia-se:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 10 (dez) diárias e ½ 
(meia) a servidora daNUZia SilVa dE SoUZa, MaTrÍcUla N° 54192479/2, 
que viajou para realização de ações cidadania nos municípios de Santa lu-
zia, augusto corrêa, Tracuateua e Ponta de Pedras, no período de 19 a 29 
de novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 744760

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0216-Gs/sePLad, de 20 de deZeMBro de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº. 2021/1196598;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora aMaNda riBEiro cordoVil, Matrícula nº 
5899481/1, do cargo de Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura, lotada 
na Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
SEdaP, a contar de 26/10/2.021, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 
de 24/01/94, resguardando o direito à recondução nas hipóteses do art. 
57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 de 
dezembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 745032

Portaria N° 0217-Gs/sePLad, de 20 de deZeMBro de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2021/1433572;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora JUliaNa SoUZa SaBiNo, Matrícula nº 
5940369/2, do cargo de Perito Médico, lotada na Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração – SEPlad, a contar de 20/12/2.021 de 
acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 de 
dezembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 745036

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1224/2021-daF/sePLad, de 21 de deZeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/1454977,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Maria GorETE crUZ dE SoUZa, id. funcional 
nº. 35572/1, ocupante do cargo de Gerente, para responder pela coor-
denadoria de Gestão de Pessoas cGEP/daf, durante o impedimento legal 
da titular Maria da coNcEiÇÃo PErEira da cUNHa, id. funcional nº. 
57193849/1, no período de 27/12/2021 a 15/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
dEZEMBro dE 2021
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria N°. 1225/2021-daF/sePLad, de 21 de deZeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/1454977,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor PaUlo roBErTo dE alMEida riBEiro, id. fun-
cional nº. 3281051/1, ocupante do cargo de auxiliar de Escritório, para 
responder pela Gerencia de Gestão de Pessoas GEPS/daf, durante o impe-
dimento legal da titular Maria GorETE crUZ dE SoUZa, id. funcional nº. 
35572/1, no período de 27/12/2021 a 15/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
dEZEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria N° 1226/2021-daF/sePLad, de 21 de deZeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/1454430
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor daNiEl NaSciMENTo ValENTE, id. funcional nº. 
57196981/1, ocupante do cargo de Gerente, para responder pela coor-
denadoria de Patrimônio imobiliário cPa/dGP/SEPlad, durante o impedi-
mento legal da titular MoNica aMaral PiEdadE MaraNE, id. funcional 
nº. 6403728/1, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
dEZEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 744864

coNtrato
.

coNtrato Nº 62/2021- sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMi-
NiSTraÇÃo – SEPlad, órgão da administração direta do Estado, com 
sede nesta cidade de Belém, Estado do Pará, na Travessa do chaco, 
nº 2350, bairro Marco, cEP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
35.747.782/0001-01.
coNTraTada: TraNSPorTES rodaJ EirEli, com sede na cidade de Be-
lém, estado do Pará, na Estrada velha do outeiro, s/n, Porto Norte log, 
quadra 1, lotes 4 e 5, campina de icoaraci, Belém/Pa, cEP: 66815-902, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 06.017.398/0001-55.
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oBJETo: contratação de empresa especializada em auxílio operacional, 
planejamento e logística de escolta armada para a guarda de transporte de 
carga interestadual doada pela receita federal do Brasil – rBf (brinque-
dos, vestuário, calçados, cosméticos, celulares, materiais de informática, 
etc), e demais custos necessários à prestação do serviço, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência e 
seus anexos.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica
Valor: r$ 31.310,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 29/11/2021.
ViGÊNcia: 29/11/2021 a 28/05/2022.
ordENadora:
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 744697
coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 35/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, nº 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, inscrita no cNPJ/Mf nº 35.747.782/0001-01 e a aSSociaÇÃo doS 
MiliTarES ESTadUaiS do oESTE do Pará - aSMEoP, pessoa jurídica  de 
direito privado, sem fins lucrativos, regendo-se pelo Estatuto atualmente 
vigente, conforme aprovado em ata da assembleia Geral, com sede em 
Santarém-Pa, na rodovia fernando Guilhon n°110, sala 02, bairro Santa-
renzinho, cEP 68.035-000, inscrita no cNPJ/Mf nº 04.540.338/0001-17.
oBJETo: consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, 
conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos do 
decreto nº 2.071/2006, com as alterações introduzidas pelos decretos nº 
1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006 – SEad.
daTa da aSSiNaTUra: 21/12/2021.
ViGÊNcia: 21/12/2021 a 20/12/2023 - 24 (vinte e quatro) meses.
ordENadora: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 744938

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 29/2017
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contra-
to pelo prazo de 12 (doze) meses.
U.o: 91101
ação: 04.126.1508.8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza de despesa: 33.90.40 – Serv. de Tecnologia da informação e 
comunicação - PJ
Valor/Mensal: r$ 80.942,50
fonte: 0101000000
recursos do Tesouro Estadual.
data de assinatura: 21/12/2021
Vigência: 22/12/2021 a 21/12/2022.
contratado: TEcHNE ENGENHaria E SiSTEMaS lTda, empresa estabele-
cida na cidade de São Paulo/SP, com sede na av. alfredo Egídio de Souza 
aranha, nº 100, Bloco B, 8º andar, cEP nº 04726-170, telefone (11)2149-9200, 
fax (11) 2149-9222, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 50.737.766/0001-21.
ordenador: irÍS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças.

Protocolo: 744832

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato de Nº 14/2021
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SE-
Plad, com sede na Trav. do chaco, nº 2350, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
35.747.782/0001-01, neste ato representada pela Secretária de Estado de 
Planejamento e administração HaNa SaMPaio GHaSSaN, brasileira, por-
tadora da cédula de identidade nº 2313755 e do cPf nº 297.292.202-63, 
residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada locaTária, 
RESOLVE APOSTILAR o Contrato nº 14/2021 firmado com a EMPRESA DE 
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará - 
ProdEPa, inscrita no cNPJ sob o nº 05.059.613/0001-18, conforme cláu-
sulas e condições abaixo:
cLÁUsULa PriMeira – oBJeto do aPostiLaMeNto
• O presente Termo Apostilamento tem por objeto a correção do quantita-
tivo de páginas para digitalização, de 2.000.000 para 1.000.000, constante 
na cláusula primeira do contrato nº 14/2021, conforme quadro abaixo:

descriÇÃo UNidade QUaNtidade esti-
Mada

Serviço de recebimento, migração, digitalização, conferência, validação, 
indexação de documentos, com gestão de qualidade e descarte, digitalização 
e indexação de Serviço de recebimento, migração, digitalização, conferência, 

gestão de qualidade, descarte, validação e indexação de documentos. 
Hospedagem de documentos em sistema web, com possibilidade de dispo-
nibilização a qualquer tempo, seja para consulta ou backup pontual para 

disponibilização ao coNTraTaNTE.

Página útil 1.000.000 (um milhão) 
de páginas

Treinamento da equipe da coNTraTaNTE na solução web disponibilizada 
pela coNTraTada Pessoa treinada 20

cLÁUsULa seGUNda – ratiFicaÇÃo
7.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas do 
contrato inicial, firmado entre as partes.
Belém, 20 de dezembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 744977

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo da coNcorreNcia Nº 005/2021
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, atra-
vés da comissão Especial de licitação, comunica aos interessados que a 
licitação referente a concorrência Pública nº 005/2021, que tem como ob-
jeto “a contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especializa-
da na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, pro-
cessamento e resultado final para homologação de Concurso Público para 
seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em cargos de Nível 
Médio e Superior do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
– iGEPrEV, do Hospital ophir loyola – Hol, da fundação Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna – fHcGV e da fundação Santa casa de Misericórdia do 
Pará – fScMP, assim como toda e qualquer logística necessária à execução 
dos serviços”, está suspensa em virtude de adequações técnicas do edital.
o Edital será republicado com nova data para abertura do certame, através 
dos meios de comunicação oficiais, sendo disponibilizado no Portal Eletrô-
nico: www.compraspara.pa.gov.br .
Maiores informações através do email: concorrencia.dgl@seplad.pa.gov.br .
Belém, 21 de dezembro de 2021.
aNdrÉ fErNaNdES dE PoNTES
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 744839
GoVerNo do estado do ParÁ

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo

secretaria de estado da FaZeNda
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de 

aUditor e FiscaL de receitas estadUais da secretaria 
de estado da FaZeNda

coNcUrso PÚBLico c-213
editaL N.º 01/2021-sePLad/seFa, de 21 de deZeMBro de 2021.

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SE-
Plad/Pa e a SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa, no uso de 
suas atribuições legais, TorNaM PÚBlica a realização de concurso Público 
para provimento de vagas, e formação de cadastro de reserva, para os 
cargos de auditor fiscal de receitas Estaduais – caT-af-01 e de fiscal de 
receitas Estaduais – caT-f-02 das carreiras da administração Tributária da 
SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa, observadas as disposições 
constitucionais da república federativa do Brasil; constituição do Estado 
do Pará; lei Estadual n.º 5.810/94 e suas alterações (regime Jurídico Úni-
co dos Servidores Públicos civis da administração direta, das autarquias e 
das fundações Públicas do Estado do Pará); lei complementar n. 078, de 
28 de dezembro de 2011, e suas alterações, e demais normas pertinentes.
1.  das disPosiÇÕes PreLiMiNares
• O concurso público será regido pelas normas contidas neste Edital e e 
seus anexos, bem como por eventuais retificações e/ou aditamentos, e 
será executado pela fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da 
PESQUiSa – fadESP.
• O acompanhamento e a supervisão de todo o processo de seleção pú-
blica, bem como as deliberações que se fizerem necessárias objetivando o 
regular desenvolvimento do certame, serão feitos pela comissão do con-
curso, designada mediante Portarias n.º 144  de 21 de setembro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Pará n.º 34.706 de  22 de novem-
bro de 2021 e nº 180 de 08 de novembro de 2021, publicada no diário 
Oficial do Estado do Pará nº 34.760 de 09 de novembro de 2021.
• O Concurso público destina-se a selecionar candidatos visando ao preen-
chimento do número total de 48 (quarenta e oito) vagas para provimen-
to imediato de cargos efetivos do quadro das carreiras da administração 
Tributária do Estado do Pará, caT-af-01 e caT-f-02, além de cadastro de 
reserva, conforme previsto no item 3.3 deste Edital.
• O concurso público será realizado em uma única etapa, constituída de Exa-
me de avaliação de conhecimento, com aplicação de Provas objetivas de 
conhecimento gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório.
• As provas referente ao concurso público serão aplicadas nas cidades de 
Belém (Pa), Marabá (Pa), altamira (Pa), Santarém (Pa), itaituba (Pa) e 
redenção (Pa).
• Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao Regime Jurídico Único do 
Estado do Pará, instituído pela lei n.º 5.810, de 24 de janeito de 1994, 
bem como à lei complementar n. 078, de 28 de dezembro de 2011, e 
suas alterações, além das demais normas aplicáveis, inclusive as internas 
da SEfa.
• As nomeações estão condicionadas à ordem final de classificação dos 
candidatos aprovados no concurso público, à necessidade de serviço e à 
disponibilidade orçamentário-financeira do Estado do Pará, durante o pra-
zo de validade do concurso, qual seja 2 (dois) anos, a contar da data de 
publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração.
• Os horários mencionados no presente Edital e nos demais Editais e co-
municados a serem publicados para este concurso público obedecerão ao 
horário oficial de Brasília.
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• São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
1. aNEXo i – das atribuições dos cargos;
2. aNEXo ii – do conteúdo Programático;
3. aNEXo iii – do cronograma de execução;
4. ANEXO IV – Da Distribuição das vagas para fins de lotação.
o É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 
todos os atos, editais e comunicados referente a este concurso público no 
Diário Oficial do Estado do Pará (https://www.ioepa.com.br), bem como 
aqueles que forem divulgados na internet, no endereço eletrônico do portal 
da fadesp (https://www.portalfadesp.org.br).
o O candidato ficará responsável por todas as despesas decorrentes de sua 
participação neste concurso público.
o o cronograma de execução para a realização deste concurso público é o 
descrito no anexo iii deste Edital, sujeito a eventuais alterações posteriores.
2.  da iMPUGNaÇÃo ao editaL
2.1 É facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação de impugnação 
ao presente edital e(ou) eventuais retificações, a partir da sua publicação 
no Diário Oficial do Estado até o dia 10 de janeiro de 2022, conforme pre-
visto no anexo iii.
2.2.  o pedido de impugnação deverá ser Protocolado na central de atendi-
mento da fadesp localizada na Universidade federal do Pará – UfPa na rua 
augusto correa, s/n – Guamá, Belém – Pa 66075-110, no Prédio da fadesp 
(Horário de funcionamento de 09:00 às 16:00 horas).
• Os pedidos de impugnação serão analisados e julgados pela Comissão do 
concurso e pela fadesp.
• Após apreciação, o resultado do julgamento dos pedidos de impugnação 
será divulgado pela fadesp em seu sítio eletrônico, endereço https://www.
portalfadesp.org.br, na data prevista no anexo iii.
• Não caberá recurso administrativo sobre o resultado do julgamento dos 
pedidos de impugnação.
3.  das VaGas
3.1.o concurso público destina-se a selecionar candidatos visando o pro-
vimento de 38 (trinta e oito) vagas imediatas para o cargo de auditor 
fiscal de receitas Estaduais e 112 (cento e doze) vagas para formação de 
cadastro de reserva e 10 (dez) vagas imediatas para o cargo de fiscal de 
receitas Estaduais e 40 (quarenta) vagas para formação de cadastro de 
reserva ficando as nomeações condicionadas ao preenchimento dos re-
quisitos estabelecidos no subitem 3.3, à ordem final de classificação dos 
candidatos aprovados nas provas objetivas, à necessidade de serviço e 
à disponibilidade orçamentário-financeira do Governo do Estado do Pará 
durante o prazo de validade do concurso.
3.2do total das vagas ofertadas em cada cargo, 5% (cinco por cento) serão 
reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD), na forma do parágrafo único 
do art. 15 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
• Os requisitos para investidura nos cargos de Auditor Fiscal de Receitas 
Estaduais – caT-af-01 e fiscal de receitas Estaduais – caT-f-02, bem 
como os respectivos: remuneração e carga horária de trabalho (cH) encon-
tram-se descritos no quadro abaixo:

carGos e reGiMe de 
traBaLHo reQUisitos Para Posse reMUNeraÇÃo VaGas

auditor fiscal de receitas 
Estaduais

(30 horas semanais)

a) ter sido aprovado e classificado no concurso 
público, dentro do número de vagas;

b) ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os 
direitos inerentes a tal nas condições previstas no 
artigo 12, §1º da constituição federal; no caso de 
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo es-
tatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, 
com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, 

nos termos do §1º do artigo 12 da constituição 
da república federativa do Brasil e na forma do 

disposto no artigo 13 do decreto nº 70.436, de 18 
de abril de 1972;

c) ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos 
completos, na data da posse;

d) provar o cumprimento das obrigações eleitorais 
e, no caso de candidato do sexo masculino, das 

obrigações militares;
e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;

f) possuir diploma de conclusão de curso de gradua-
ção de nível superior reconhecido pelo Ministério da 

Educação – MEc;
g) apresentar declaração de bens que constituem 

o seu patrimônio, na forma do decreto Estadual nº 
1.712, de 12 de julho de 2021;

h) apresentar declaração de que não acumula 
cargo, emprego ou função pública, ou proventos 
de inatividade; ressalvadas as possibilidades de 

acumulação lícita previstas no inciso XVi do art. 37 
da constituição federal;

i) ser considerado apto, física e mentalmente, para o 
exercício do cargo no exame médico pré-admissional 
realizado pela perícia médica oficial, devendo o can-
didato apresentar os exames clínicos e laboratoriais, 

os quais correrão às suas expensas;
j) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício 

de cargo público por qualquer órgão público ou enti-
dade, da esfera federal, estadual ou municipal; e

k) reputação ilibada.
 

r$ 15.076,58

38 Vagas 
imediatas + 

112 de cadastro 
reserva

fiscal de receitas Estaduais
(30 horas semanais) r$ 11.910,51

10 Vagas 
imediatas+ 40 

de cadastro 
reserva

 

• A remuneração é composta por vencimento base e gratificações legais 
e outras vantagens previstas na lei complementar nº 078, de 28 de de-
zembro de 2011.
• As atribuições dos cargos de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais – CA-
T-af-01 e fiscal de receitas Estaduais – caT-f-02 correspondem, respec-
tivamente, às previstas nos arts. 29 e 30 da lei complementar nº 078, 
de 28 de dezembro de 2011, conforme descritas no anexo i deste Edital.
• Caso Caso aprovado, o candidato deverá apresentar os documentos com-
probatórios dos requisitos de investidura especificados acima, durante o 
prazo de habilitação à posse, previsto no artigo 22 da lei n. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, sob pena de sua nomeação ser tornada sem efeito.
4.  das iNscriÇÕes
• Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá assinalar, em campo 
específico, que concorda com os termos deste edital, bem como, em con-
formidade com a lei n. 13.709/2018, que autoriza expressamente a divul-
gação de alguns de dados pessoais em listagens e resultados no decorrer 
do certame, para o fim específico de execução do concurso público, tendo 
em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da 
publicidade dos atos atinentes ao concurso público.
• O período de inscrição será de 19 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 
2022, conforme previsto no anexo iii deste Edital.
• Haverá cobrança de valor da taxa de inscrição:
1. Para seleção ao cargo de fiscal de receitas Estaduais – r$ 75,00 (se-
tenta e cinco reais);
2. Para seleção ao cargo de auditor fiscal de receitas Estaduais – r$ 75,00 
(setenta e cinco reais).
o o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até às 23h59min 
do dia 11 de fevereiro de 2022. Não serão aceitos pagamento após a data 
de vencimento, o que implicará no cancelamento da inscrição.
o as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no portal da 
fadesp na página do concurso público da SEfa, no endereço eletrônico 
https://www.portalfadesp.org.br, iniciando às 16h00min do primeiro dia e 
encerrando às 23h59min do último dia do período de inscrições, conforme 
anexo iii deste edital.
• ao preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá:
1. a) inserir seus dados corretamente;
2. b) informar se optará por solicitar isenção da taxa de inscrição por Hipossu-
ficiência Financeira, conforme item 5 e seus subitens correspondentes;
3. c) informar se optará em concorrer às vagas destinadas à Pessoa com 
Deficiência – PcD e isenção da taxa de inscrição conforme item 5 e seus 
subitens correspondentes;
4. d) informar o cargo que irá concorrer;
5. e) optar pela cidade na qual deseja prestar as provas de que trata este 
concurso, dentre as indicadas no subitem 1.5 deste Edital.
4.7. Ao finalizar a inscrição, o candidato deverá verificar se suas informa-
ções foram preenchidas corretamente, assim como os anexos em arquivo 
único no formato de Pdf, quando for o caso.
4.8. as informações de cadastro poderão ser alteradas até o último dia de 
inscrição conforme previsto no anexo iii deste edital.
4.9. No processo de inscrição, o candidato deverá, primeiramente, cadas-
trar-se e preencher, em seguida, o formulário eletrônico de requerimento 
de inscrição, seguindo as instruções ali contidas.
4.10. após conclusão da inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto 
bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio do docu-
mento de arrecadação Estadual (daE), pagável nos bancos, caixa Econô-
mica, Banco do Brasil, Bradesco, itaú, Banpará e Banco da amazônia, no 
período constante no anexo iii deste edital.
4.11. As inscrições só serão efetivadas após a confirmação de quitação do 
valor da taxa de inscrição, salvo para os candidatos isentos.
• A Fadesp não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida 
por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados, exceto nos casos em que 
tenham sido comprovadamente gerados pela fadesp.
• Os cartões de inscrição, contendo os dados dos candidatos e os locais de 
realização das provas, estarão disponíveis no endereço eletrônico https://
www.portalfadesp.org.br no prazo informado no anexo iii deste edital.
• A inscrição do candidato implicará conhecimento e a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento.
• o requerimento de inscrição com o boleto de pagamento (daE) deverão 
ser impressos imediatamente pelo candidato após a conclusão do preen-
chimento online do formulário de inscrição.
• O deferimento da inscrição dependerá do completo preenchimento do 
requerimento e da confirmação pelo banco arrecadador do recebimento do 
valor da taxa, ou do deferimento do seu pedido de isenção.
• Só haverá isenção total do valor da taxa de inscrição ao candidato cuja 
inscrição for deferida na condição especial de Pessoa com Deficiência (PcD) 
e ao candidato hipossuficiente, nos termos do item 5 deste edital.
o após o pagamento da Taxa de inscrição, o candidato deverá manter em 
segurança o comprovante de pagamento, que deverá ser conservado até a 
data de realização das provas objetivas.
o o comprovante do requerimento de inscrição do candidato estará dis-
ponível no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br, por meio 
da página de acompanhamento, após o acatamento da inscrição, sendo 
de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.
o Em caso de o candidato ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição 
e por algum motivo não ter recebido a confirmação desse pagamento, 
deverá informar o erro material à fadESP por meio do e-mail concursos@
fadesp.org.br, até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições.
• A taxa de inscrição será válida somente para o candidato que efetuou seu 
pagamento no período definido neste edital, sendo vedada sua transferên-
cia a terceiros ou para outros concursos.
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• Será indeferido qualquer pedido de devolução da importância paga a 
título de taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento ou anulação do 
certame, por conveniência ou interesse da administração.
• O preenchimento correto do formulário de inscrição e dos dados cadas-
trais são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo aos executores 
do concurso o direito de excluir do certame aquele que preenchê-la com 
dados incorretos, inverídicos ou utilize documentos falsos, ainda que o 
fato seja constatado posteriormente à realização do concurso, podendo o 
candidato responder por crime contra a fé pública, sem prejuízo da res-
ponsabilidade civil pelos eventuais prejuízos que causar à administração 
Pública e à fadesp.
• O candidato que, mesmo tendo efetuado o pagamento da taxa de ins-
crição, não preencher o requerimento de inscrição conforme instruções 
no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br, não terá sua ins-
crição validada e não poderá participar do concurso, não tendo também 
direito à devolução da taxa paga.
• Será vedada a inscrição condicional, extemporânea, por via postal, por 
fax ou correio eletrônico.
• Informações complementares acerca da inscrição via Internet estarão 
disponíveis no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br.
• A partir do dia previsto no Anexo III deste Edital, o candidato deverá 
acessar o endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br para iden-
tificar e emitir o seu “Cartão de Confirmação de Inscrição”, no qual cons-
tará o local, o dia e o horário de realização das provas objetivas, devendo 
o mesmo ser apresentado pelo candidato por ocasião da realização destas, 
juntamente com documento original de identificação.
• É facultado ao candidato fazer a inscrição simultânea nos dois cargos 
ofertados por este concurso, limitado a um único requerimento de inscrição 
para cada cargo.
• Uma vez efetivada o pagamento da taxa de inscrição ou deferida a sua 
isenção, não será permitida nenhuma alteração posterior.
• O nome social constará por escrito nos documentos do concurso, antes 
do respectivo nome civil, separado por um “hífen”.
• O candidato que optar por utilizar seu nome social deverá, obrigatoria-
mente, apresentar um documento oficial, que lhe garanta essa situação, no 
dia da aplicação da prova objetiva, nos termos deste edital.
5.  da iseNÇÃo da taXa de iNscriÇÃo Para Pessoas coM deFicieN-
cia (Pcd) e Para Pessoas coM HiPossUFiciÊNcia ecoNÔMica.
• Em conformidade com a legislação em vigor, a isenção da taxa de inscri-
ção será concedida para:
6. a) o candidato que estiver inscrito no cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo federal (cadÚnico), nos termos do decreto federal no. 
6.135/2007; e (ou)
7. b) a pessoa com deficiência, de acordo com o item 6.4 deste edital, 
terá direito à isenção da taxa de inscrição nos termos da lei Estadual nº. 
6.988/2007.
• O candidato que desejar a isenção da taxa de inscrição deverá assinalar 
essa opção em campo específico, no momento do preenchimento do for-
mulário de inscrição, o mesmo disponível a todos os candidatos no endere-
ço https://www.portalfadesp.org.br.
• As solicitações de isenção da taxa de inscrição, acompanhadas dos docu-
mentos exigidos, quando for ocaso, deverão ser realizadas no período pre-
visto no anexo iii deste Edital. as solicitações e/ou documentos enviados 
após esse período não serão conhecidos.
• DA ISENÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
5.4.1. Os candidatos com deficiência que solicitarem a isenção de paga-
mento da taxa de inscrição, deverão anexar laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como 
a provável causa da deficiência; ou, alternativamente, requerimento espe-
cífico acompanhado de documento de identidade e carteira/declaração de 
cadastramento da(s) instituição(ões) à(s) qual(is) pertence.
• DA ISENÇÃO PARA PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
o os candidatos inscritos no cadÚnico que solicitarem a isenção da taxa 
de inscrição deverão preencher os dados relacionados à esta solicitação, 
indicando o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico;
• A FADESP deverá consultar o órgão gestor do CadÚnico, a fim de conferir 
a veracidade das informações prestadas pelo candidato. a declaração fal-
sa sujeitará o candidato às sanções previstas na legislação, aplicando-se, 
ainda, o disposto no art. 10, paragráfo único, do decreto nº 83.936, de 6 
de setembro de 1979, no que concerne à ocorrência de fraude ou falsidade 
documental ou de declaração.
• As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato.
• A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção 
será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a 
qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas 
ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acar-
reta a eliminação do concurso público, aplicando-se, ainda, o disposto no 
parágrafo único do art. 10 do decreto federal no. 83.936/1979.
• O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da 
isenção de taxa de inscrição não garante ao interessado a sua concessão, a 
qual estará sujeita à análise e deferimento do pedido por parte da fadESP, 
conforme o caso.
• O deferimento do pedido de isenção ficará condicionado à comprovação 
da condição de inscrito ativo no CadÚnico e (ou) à comprovação da defici-
ência ou necessidade especial, nos termos previstos neste edital.
• Será considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao 
candidato que:
1. a) omitir informações e (ou) apresentar informações inverídicas; e (ou)
2. b) fraudar e (ou) falsificar documentação.
• Nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do subitem 5.11 deste 
Edital, o candidato terá sua situação informada à autoridade policial com-
petente para as providências cabíveis.

• O DAE deverá ser impresso pelo candidato que solicitou isenção para 
comprovar a solicitação de inscrição no concurso.
• Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção da taxa de ins-
crição e dos respectivos documentos, a fadESP divulgará, no endereço ele-
trônico https://www.portalfadesp.org.br e no Diário Oficial do Estado do Pará, 
no período previsto no anexo iii deste Edital, a listagem preliminar contendo 
o resultado da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição.
• Do resultado preliminar dos requerimentos de isenção da taxa de inscri-
ção caberá recurso, no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a 
divulgação do resultado preliminar.
• Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar do 
requerimento de isenção da taxa de inscrição, a fadESP divulgará na data 
prevista neste edital, no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.
org.br e no Diário Oficial do Estado do Pará, a listagem contendo o resulta-
do final dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição.
• O resultado final dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição ga-
rante a inscrição automática dos candidatos cuja solicitação foi deferida.
6.  das VaGas destiNadas a caNdidato Portador de deFiciÊNcia
• Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco) por cento das 
vagas destinadas a cada cargo deste certame, desde que a deficiência seja 
compatível com as atribuições do cargo a que se inscreveu, observando-
se as disposições da lei federal n. 7.853/1989, do decreto federal nº 
3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo decreto nº 5.296/2004, 
e das leis federais nº 7.853/1989, nº 12.764/2012, nº 13.146/2015 e do 
enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça(STJ).
• Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro nú-
mero inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) 
das vagas oferecidas por cargo, nos termos do artigo 15, parágrafo único, 
da lei nº 5.810/1994.
• A pessoa com deficiência participará do concurso público em igualdade 
de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de 
aplicação das provas e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto 
no presente edital.
• São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do 
decreto federal n° 3.298/1999, alterado pelo decreto n° 5.296/2004, nos 
termos da lei nº 7.853/1989, da lei federal nº 12.764/2012 e da lei fede-
ral nº 13.146/2015 as que se enquadram nas categorias de i a Vi a seguir; 
e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça: “o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Sele-
ção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmen-
tos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, mo-
noparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemi-
paresia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desem-
penho de funções;
II -  deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do cam-
po visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente in-
ferior à média, com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recur-
sos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e 
trabalho; e
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
Vi - a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa 
com deficiência, para todos os efeitos legais, conforme a Lei Federal n. 
12.764/2012.
• O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, se 
aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em 
lista à parte e, caso obtenha a classificação necessária, figurará também 
na lista de classificação geral e terá a identificação Pessoa com Deficiência 
posta ao lado de seu nome.
• As vagas definidas no subitem 6.1 deste edital que não forem providas 
por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação na perícia mé-
dica ou no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem de classificação do cargo.
• O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de 
condições com os demais candidatos.
• As atividades dos cargos não serão modificadas para se adaptarem à(às) 
condição(ões) especial(is) dos candidatos com deficiência.
• O candidato que queira concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência deverá, no ato de inscrição:
1. a) declarar-se com deficiência;
2. b) postar no ato da inscrição o laudo médico original, ou cópia auten-
ticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, anteriores à publicação do 
presente Edital, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível 
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência, na forma deste 
edital, e o formulário/Pcd disponível no endereço eletrônico https://www.
portalfadesp.org.br, na página de acompanhamento do concurso.
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• A FADESP divulgará, no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.
org.br e no Diário Oficial do Estado do Pará, na data prevista no anexo III 
deste edital, a listagem contendo o resultado preliminar da apreciação das 
solicitações para concorrer às vagas específicas para pessoas com deficiência.
• Do resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas espe-
ciais caberá recurso de forma online no período compreendido de 2 (dois) 
dias úteis após a divulgação do resultado preliminar.
• Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar 
das solicitações para concorrer às vagas especiais, a fadESP divulgará, 
no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br e no Diário Oficial 
do Estado do Pará, na data prevista no anexo iii deste edital, a relação 
definitivados candidatos cuja documentação comprobatória foram aceitas 
para concorrer às vagas específicas de PcD.
7.  do caNdidato QUe Necessitar de ateNdiMeNto esPeciaL
• O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das 
provas deverá indicar a sua opção no formulário eletrônico de inscrição e, 
ainda, enviar impreterivelmente no prazo previsto no anexo iii deste Edi-
tal, para o endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br:
o requerimento indicando os recursos especiais necessários (ver modelo 
disponível na página de acompanhamento do concurso público) e;
o laudo médico, original ou em cópia simples, que justifique o atendimento 
especial solicitado, se for o caso.
• Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força 
maior devidamente comprovada e acolhida pela executora do concurso.
• As condições específicas disponíveis para realização das provas são: pro-
va em braile, prova ampliada (fonte 25), fiscal ledor, auxilio de computa-
dor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de 
até 1 (uma) hora para realização das provas (somente para os candidatos 
com deficiência). O candidato com deficiência, que necessitar de tempo 
adicional para realização das provas, deverá requerê-lo com justificativa 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiên-
cia, conforme prevê o § 2º do artigo 4° do decreto no 9.508/2018
• Candidatos com deficiência visual serão atendidos, em sua solicitação de 
atendimento especial, conforme prevê a lei Estadual n° 8774/2018.
• O laudo médico referido no subitem 7.1.2 deste Edital não será devolvi-
do, tampouco será fornecida cópia do laudo.
• No caso de lactante, o laudo médico de que trata o subitem 7.1.2 deverá 
ser substituído pela cópia autenticada da certidão de Nascimento do re-
cém-nascido de até 6 (seis) meses de idade, salvo se o nascimento ocorrer 
após a data estabelecida neste edital, quando então deverá portar no dia 
da prova a certidão de Nascimento original ou cópia autenticada, ou ainda, 
documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo crM, que ates-
te a data provável do nascimento.
• A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompa-
nhante maior de idade, sob pena de ser impedida de realizar as provas. o 
acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reserva-
da para amamentação. durante a amamentação, é vedada a comunicação 
da lactante com o acompanhante.
• Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer equipamentos 
eletrônicos não permitidos durante a realização das provas.
• Nos horários previstos para amamentação, a cada intervalo de 2 (duas) ho-
ras, a candidata lactante poderá ausentar-se, até 30 (trinta) minutos, da sala 
de prova, acompanhada de um fiscal. Será concedido tempo adicional para 
a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante o 
período de realização das provas, conforme lei Estadual nº 7.613/2012.
• O tempo despendido para amamentação será compensado durante a 
realização da prova em igual período.
• O lactente deverá ter até 6 (seis) meses de vida.
• O acompanhante se submeterá às mesmas instruções contidas neste 
edital previstas aos candidatos.
• O candidato que necessitar fazer uso do porte de arma deverá apresen-
tar documentação que comprove estar amparado pelo art. 6º da lei nº 
10.826/2003, em especial o Certificado de Registro de Arma de Fogo ou 
autorização de Porte. Nesse caso, o candidato que estiver armado será 
encaminhado à coordenação de local de Prova, para desmuniciamento da 
arma, antes do início da realização das provas.
• Em nenhuma hipótese, será permitido o ingresso de candidato portando 
arma de fogo na sala de aplicação da prova. a Polícia civil do Estado do 
Pará, em conjunto com a fadESP, garantirá a devida guarda e o acautela-
mento das armas, em ambiente seguro, até a finalização das provas pelo 
candidato, desde que o pedido tenha sido previamente solicitado (de acor-
do com o prazo indicado no subitem 7.1 do presente edital) e justificado
• A FADESP reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que 
atestem a condição que motiva a solicitação do atendimento declarado.
• O candidato que fizer uso de aparelho auditivo por orientação médica 
deverá solicitar permissão para uso do referido aparelho, de acordo com as 
instruções contidas neste edital.
• Todas as solicitações de atendimento especial serão atendidas segundo 
os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
• Ao término da apreciação dos requerimentos de atendimento especial e 
dos respectivos documentos, a fadESP divulgará, no endereço eletrônico 
https://www.portalfadesp.org.br e no Diário Oficial do Estado do Pará, na 
data prevista no anexo iii deste edital, a listagem contendo o resultado da 
apreciação dos pedidos de atendimento especial.
• Do resultado preliminar dos requerimentos de atendimento especial ca-
berá recurso, no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a divul-
gação do resultado preliminar.
• Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar do 
requerimento de atendimento especial, a fadESP divulgará, no endereço 
eletrônico https://www.portalfadesp.org.br e no Diário Oficial do Estado 
do Pará, na data prevista no anexo iii deste edital, a listagem contendo o 
resultado final dos requerimentos de atendimento especial para realização 
da prova.

8.  das ProVas
• O concurso, com classificação em âmbito estadual, visa ao provimento de 
vagas para os cargos de auditor fiscal de receitas Estaduais – caT-af-01 e 
de fiscal de receitas Estaduais – caT-f-02 nas quantidades estabelecidas 
no subitem 3.1 deste Edital, cujo processo de seleção dar-se-á mediante o 
exame de conhecimentos por meio da aplicação de 2 (duas) provas obje-
tivas, de caráter eliminatório e classificatório, para ambos os cargos,com-
preendendo:
1. Prova 1 - conhecimentos Gerais – 100 (cem) questões;
2. Prova 2 - Conhecimentos Específicos – 80 (oitenta) questões.
• A aplicação das provas objetivas citadas no subitem 8.1 deste Edital 
ocorrerá nas cidades de Belém (Pa), Marabá (Pa), altamira (Pa), Santarém 
(Pa), itaituba (Pa) e redenção (Pa).
• Os conteúdos programáticos das disciplinas previstas para o exame de 
conhecimentos (provas objetivas) para ambos os cargos, encontram-se 
descritos no anexo ii deste Edital, cujo número de questões será distribu-
ído conforme os quadros a seguir:
1. aUditor FiscaL de receitas estadUais – cat-aF-01

ProVas disciPLiNas
NÚMero de 
QUestÕes Pesos

PoNtUaÇÃo PoNderada

MÍNiMa Por 
disciPLiNa 

(40%)

MÁXiMa 
Por 

ProVa

MÍNiMa 
do coN-

JUNto das 
ProVas 
(60%)

1 - conhecimentos Ge-
rais - 100 Questões

d1 - Português 20 0,1 0,8

10

12

d2 - Matemática financei-
ra e Estatística 20 0,1 0,8

d3 - administração e Ética 
na Gestão Pública 10 0,1 0,4

d4 - direito (administrati-
vo, civil e Penal) 20 0,1 0,8

d5 - direito constitucional 20 0,1 0,8
d6 - Tecnologia da

informação 10 0,1 0,4

2 - conhecimentos
Específicos - 80 

Questões

d7 - direito Tributário 20 0,15 1,2

10

d8 - legislação Tributária 
do Estado do Pará 20 0,15 1,2

d9 - contabilidade Geral, 
avançada e de custos 20 0,1 0,8

d10 - auditoria 15 0,1 0,6
d11 - Economia 05 0,1 0,2

1. FiscaL de receitas estadUais – cat-F-02

ProVas disciPLiNas
NÚMero de 
QUestÕes Pesos

PoNtUaÇÃo PoNderada

MÍNiMa Por 
disciPLiNa 

(40%)

MÁXiMa 
Por 

ProVa

MÍNiMa 
do coN-

JUNto das 
ProVas 
(60%)

1 - conhecimentos Ge-
rais - 100 Questões

d1 - Português 20 0,1 0,8

10

12

d2 - Matemática financei-
ra e Estatística 20 0,1 0,8

d3 - administração e Ética 
na Gestão Pública 20 0,1 0,8

d4 - direito (administrati-
vo, civil e Penal) 20 0,1 0,8

d5 - Tecnologia da
informação 20 0,1 0,8

2 - conhecimentos
Específicos - 80 

Questões

d6 - direito Tributário 20 0,15 1,2

10
d7 - legislação Tributária 

do Estado do Pará 20 0,15 1,2

d8 - contabilidade Geral 20 0,1 0,8
d9 - Economia 5 0,1 0,2   

d10 - direito consti-
tucional 15 0,1 0,6   

• Será considerado APROVADO nas provas objetivas o candidato que, 
cumulativamente e nessa ordem:
1. tenha obtido, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos pontos ponde-
rados em cada uma das disciplinas que integram as provas objetivas 1 e 2;
2. tenha obtido, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do somatório dos 
pontos ponderados do conjunto das provas objetivas 1 e 2; e
3. tenha alcançado até a 150ª (centésima quinquagésima) colocação no 
cargo de auditor fiscal de receitas Estaduais e até a 50ª (quinquagésima) 
colocação no cargo de fiscal de receitas Estaduais, em decorrência do so-
matório dos pontos ponderados obtidos nas provas objetivas, observados 
os critérios de desempate constantes do item 11 deste Edital.
o Será considerado aprovado e classificado o candidato posicionado até 
a 38ª (trigésima oitava) colocação do cargo de auditor fiscal de receitas 
Estaduais e até a 10ª (décima) colocação do cargo de fiscal de receitas 
Estaduais.
o Será considerado aprovado e não classificado, integrando o cadastro de 
reserva, o candidato posicionado a partir da 39ª (trigésima nona) até 150ª 
(centésima quinquagésima) colocação do cargo de auditor fiscalde recei-
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tas Estaduais e da 11ª (décima primeira) até 50ª (cinquagésima) coloca-
ção do cargo de fiscal de receitas Estaduais.
o Será considerado EliMiNado do concurso, para todos os efeitos, o candida-
to que não atender a todos os critérios de aprovação fixados no subitem 8.4.
o As provas objetivas terão caráter seletivo, eliminatório e classificatório, e 
serão compostas de questões que avaliarão conhecimentos, habilidades e 
competências, valorizando a capacidade de raciocínio do candidato.
o as questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com (5) 
cinco opções e uma única alternativa correta, de acordo com o comando 
da questão, observados os pesos e os pontos ponderados que trata o su-
bitem 8.3.
o o candidato deverá transcrever as respostas das questões das provas 
objetivas para o cartão de respostas, que será o único documento válido 
para a correção das provas, não havendo em hipótese alguma substituição 
deste cartão.
o Será de inteira responsabilidade do candidato a perda dos pontos das 
questões cujas marcações sejam feitas incorretamente no cartão de res-
postas, tais como dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e/ou 
campo de marcação não preenchido integralmente.
o o candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer 
modo, danificar o seu Cartão de Respostas, sob pena de ser eliminado do 
certame no caso de impossibilidade de realização da leitura óptica, disso 
decorrente.
o Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam 
feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicita-
do atendimento especial para esse fim, nos termos do subitem 7.1 deste 
Edital. Neste caso, o candidato será acompanhado por fiscal da FADESP 
devidamente treinado.
o o candidato terá seu cartão de respostas corrigido por meio de proces-
samento eletrônico.
o Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados 
na internet, no endereço eletrônico da fadESP (https://www.portalfadesp.
org.br) em até 48 horas após a realização das provas.
9.  da reaLiZaÇÃo das ProVas oBJetiVas
• As provas objetivas para os cargos de Auditor Fiscal de Receitas Estadu-
ais – caT-af-01 e de fiscal de receitas Estaduais – caT-f-02 serão apli-
cadas simultaneamente nas cidades de Belém (Pa), Marabá (Pa), altamira 
(Pa), Santarém (Pa), itaituba (Pa) e redenção (Pa), em conformidade com 
a opção do candidato no ato da inscrição, nas seguintes datas, horários e 
tempo de duração assim definidos:
- Prova objetiva 1 (fiscal de receitas Estaduais) - conhecimentos Gerais: 
no dia 20 de março de 2022, domingo, no horário de 8h às 13h, com du-
ração de 5(cinco) horas;
- Prova objetiva 2 (fiscal de receitas Estaduais) - conhecimentos Especí-
ficos: no dia 20 de março de 2022, Domingo, no horário de ‘15h, às 20h, 
com duração de 5(cinco) horas;
- Prova objetiva 1 (auditor fiscal de receitas Estaduais) - conhecimentos 
Gerais: no dia 27 de março de 2022, domingo, no horário de 8h às 13h, 
com duração de 5(cinco) horas;
- Prova objetiva 2 (auditor fiscal de receitas Estaduais) - conhecimentos 
Gerais: no dia 27 de março de 2022, Domingo, no horário de ‘15h às 20h, 
com duração de 5 (cinco) horas;
• Os locais de realização das provas objetivas serão publicados no Diário 
Oficial do Estado do Pará e disponibilizados na Internet, no endereço ele-
trônico https://www.portalfadesp.org.br, no período constante no anexo 
iii deste Edital, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta de seu local de realização de prova e o comparecimento 
no horário determinado.
• O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da 
prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu 
início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do Cartão de 
Confirmação de Inscrição e do documento de identificação original.
• Serão considerados documentos oficiais de identificação, aqueles que 
contenham foto, tais como: carteiras expedidas pelos comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação 
e pelos corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Públi-
co; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habili-
tação (somente o modelo aprovado pelo art. 159 da lei federal n.º 9.503, 
de 23 de setembro de 1997).
• Não serão aceitos como documentos oficiais de identificação: certidões 
de nascimento; cPf; títulos eleitorais; carteira nacional de habilitação (mo-
delo antigo); carteiras de estudante; carteira de meia passagem; carteiras 
funcionais sem valor de identidade; documentos ilegíveis, não-identificá-
veis e/ou danificados; qualquer um não especificado no subitem anterior.
• Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar do-
cumento de identificação original, na forma definida no subitem 9.4 deste 
edital, não poderá fazer a prova e será automaticamente excluído do con-
curso, ressalvado o disposto no subitem 9.7 deste edital.
• caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da reali-
zação das provas objetivas, documento de identidade original, por motivo 
de perda, roubo ou furto, o mesmo deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
noventa dias, ocasião em que o candidato será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão 
digital em formulário próprio.
• A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo docu-
mento de identificação apresente dúvidas tais como as relativas à fisiono-
mia e/ou à assinatura do portador.

• Para a segurança do candidato e a garantia da lisura do concurso, a FA-
DESP poderá proceder como forma de identificação, a coleta da impressão 
digital de todos os candidatos no dia de realização da prova, assim como, 
proceder à revista por autoridade competente.
• No dia da realização da prova, se o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova pré-estabelecidos e mediante 
a apresentação do Cartão de Confirmação de Inscrição pelo candidato, a 
fadESP procederá a inclusão do referido candidato por meio do preenchi-
mento de identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assi-
naturas e se necessário de impressão digital em formulário próprio, ficando 
condicionada a inclusão do candidato à posterior confirmação pela FADESP, 
antes da publicação do resultado preliminar do certame.
• Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova 
após o horário fixado para o seu início.
• O candidato só poderá retirar-se do local de realização da prova após 2 
(duas) horas do seu início.
• O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova, 
levando o caderno de prova, faltando 30 (trinta) minutos para o final do 
tempo destinado à realização da prova objetiva
• A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção da prova 
e, consequentemente, a eliminação do candidato do concurso público.
• O candidato que se retirar do estabelecimento onde está realizando a 
prova objetiva não poderá retornar em hipótese alguma, durante a realiza-
ção da prova objetiva da qual se retirou.
• Não será permitida a entrada de candidato na sala de prova portando 
arma, sob pena de ser eliminado do
• Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso 
público o candidato que, durante a sua realização:
1. for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova;
2. utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, di-
cionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou 
aquele que se comunicar com outro candidato;
3. for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como: bip, te-
lefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, tablet, etc;
4. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação da prova, para com as autoridades presentes ou para com os 
demais candidatos;
5. recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo desti-
nado à sua realização;
6. afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
7. ausentar-se da sala, a qualquer tempo, levando o cartão de respostas 
ou o boletim de questões;
8. descumprir as instruções contidas no boletim de questões ou no cartão 
de respostas;
9. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido;
10. utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter apro-
vação própria ou de terceiros no concurso público;
11. for surpreendido usando óculos escuros ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc;
12. não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão digital, 
quando solicitado pela coordenação do concurso;
13. se recusar ao registro fotográfico realizado pela FADESP, se for o caso, para 
confirmação da presença e da identidade quando da realização das provas;
14. se recusar a passar por inspenção de segurança aplicado pela fadESP 
com a utilização de detectores de metais.
• No dia de realização da prova, a FADESP não disponibilizará espaço para 
a guarda dos objetos especificados no subitem anterior.
• A FADESP não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem 
por danos neles causados.
• A qualquer tempo, se for constatado por meio eletrônico, estatístico, 
visual, grafológico ou por investigação policial, que o candidato utilizou 
quaisquer processos ilícitos, sua prova será anulada, acarretando automa-
ticamente a sua eliminação do concurso.
• Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em 
razão de afastamento de candidato da sala de prova, mesmo que autori-
zado por motivo de força maior, salvo na hipótese prevista para Pcd neste 
Edital e lactante.
• No dia de realização da prova não será fornecida, por qualquer membro 
da equipe de aplicação da prova e/ou pelas autoridades presentes, infor-
mações referentes ao conteúdo da prova e/ou a critérios de avaliação/
classificação.
• O Boletim de Questões será disponibilizado no endereço eletrônico https://
www.portalfadesp.org.br, no prazo de até 48 horas após a sua realização.
o Não serão dadas por telefone, informações a respeito de datas, de locais, 
e de horários de realização de prova, sendo de inteira responsabilidade 
do candidato, observar rigorosamente os Editais e comunicados na forma 
previstas neste Edital, e as informações contidas no cartão de confirmação 
de inscrição.
o Não será aplicada prova em local, data ou horário diferente dos pre-
determinados em edital ou em comunicado oficial, ressalvado o disposto 
neste Edital.
• O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova, 
levando o caderno de prova, faltando 30 (trinta) minutos para o final do 
tempo destinado à realização da prova objetiva.
• O não comparecimento a qualquer uma das provas objetivas implicará 
na eliminação automática do candidato, não havendo possibilidade de rea-
lização de segunda chamada, mesmo em situações comprovadas de casos 
fortuitos e força maior.
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• Os três (03) últimos candidatos de cada sala de prova só poderão sair 
juntos, após registro e assinatura no relatório próprio do concurso.
o o cronograma inicial para a realização deste concurso público é o descri-
to no anexo iii deste edital, sujeito a alteração posteriores, devidamente 
motivadas.
• A FADESP, quando da realização das provas, poderá submeter os candi-
datos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, 
a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está por-
tando material não permitido.
• Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concurso, a 
FADESP poderá proceder a coleta de registro fotográfico de todos os candi-
datos, de forma individual ou coletiva, para confirmação da presença e da 
identidade quando da realização das provas.
• No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação e/ou autoridades presentes, informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação, correção e 
classificação.
• Em atendimento à Lei nº 13.979, de 06/02/2020, alterada pela Lei 
14.019, de 02/07/2020; à lei Estadual n° 9.051, de 13/05/2020, como 
medidas de enfretamento ao novo coronavírus (coVid 19), será obriga-
tório o uso de máscara durante todo o período de permanência nas de-
pendências das unidades de aplicação das provas, bem como será aferida 
a temperatura de todos os candidatos quando do ingresso nas mesmas.
• A fiscalização da FADESP tomará providências de forma a evitar aglo-
merações de candidatos no interior das unidades de aplicação das provas.
• Candidatos que não estiverem de máscaras protetoras de boca e nariz, 
e aqueles que se recusarem à aferição de temperatura, serão eliminados 
do processo seletivo.
• candidatos cuja temperatura medida for igual ou superior a 37.5ºc serão 
encaminhados à coordenação da unidade para as devidas providências.
10.  doS criTÉrioS dE aValiaÇÃo E dE claSSificaÇÃo
• Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de 
processamento eletrônico do cartão de respostas.
• Será considerada como correta a questão cuja alternativa marcada no 
cartão resposta corresponda ao gabarito oficial definitivo.
• A pontuação ponderada do candidato em cada disciplina será igual ao 
número de questões corretas, multiplicadas pelo peso correspondente.
• A pontuação do candidato em cada prova objetiva será igual a somatória 
da pontuação ponderada do conjunto das disciplinas que a compõe.
• A pontuação final do candidato aprovado no concurso, conforme disposto 
no subitem 8.4, será igual à soma das pontuações ponderadas obtidas no 
conjunto das provas objetivas de conhecimentos gerais e especificos.
• Os candidatos aprovados no concurso serão ordenados por cargo de 
acordo com os valores decrescentes das pontuações finais, observados os 
critérios de desempate do item 11, deste Edital.
11.  dos critÉrios de deseMPate
• Apurada a pontuação final e na hipótese de empate entre os candidatos, 
serão adotados os seguintes critérios de desempate, na respectiva ordem:
10. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto 
no parágrafo único do artigo 27 da lei federal nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 (Estatuto do idoso);
11. tenha obtido o maior número de pontos ponderados, sucessivamente 
e nessa ordem, das disciplinas d7, d8, d10 e d4, para o cargo de auditor 
fiscal de receitas Estaduais, e d6, d7, d8 e d4, para o cargo de fiscal de 
receitas Estaduais;
12. tenha obtido o maior número de pontos ponderados no total da prova 
2 (Conhecimentos Específicos);
13. possuir maior idade, considerando-se o dia, o mês e o ano de nasci-
mento, contados até a data da publicação deste Edital.
12.  dos recUrsos
• É facultado a qualquer candidato interpor recursos pessoalmente ou por 
procurador com poderes específicos a respeito de atos e resultados prelimi-
nares ou finais deste Concurso Público, podendo fazê-lo no prazo máximo 
de 02 (dois dias) úteis, a partir da data da ocorrência do fato ou da publi-
cação do ato questionado, desde que:
1. o faça através do Protocolo da fadESP, situado aV. augusto corrêa,s/n, 
campus da UfPa, Guamá, cEP 66075-110, Belém – Pará, no horário de 
9 às 16 horas, em envelope a4, devidamente lacrado e etiquetado com o 
nome completo e cPf do candidato, ou enviar via SEdEX para o Protocolo 
da fadESP - concurso SEfa (rEcUrSoS); e,
2. instrua o pedido com argumentos consistentes, podendo juntar docu-
mentos que subsidiem o recurso interposto.
o o candidato que encaminhar os documentos citados na letra “a” do su-
bitem 12.1 deste Edital via SEdEX, deverá comunicar sobre esse envio à 
fadESP através do e-mail concursos@fadesp.org.br.br, dentro do mesmo 
período concedido para a entrega no protocolo da fadESP.
• O Recurso interposto fora do prazo definido no subitem 12.1 deste Edital, 
ou que não contenha fundamentação do pedido a respeito do fato ou do 
ato contestado, não será conhecido, sendo indeferido liminarmente, não 
cabendo novo recurso.
• O Recurso conhecido será apreciado pela FADESP.
• Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e os cadernos de 
questões serão divulgados na internet, no endereço eletrônico https://
www.portalfadesp.org.br, em até 48h após a realizaçao da prova.
• O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar das 
provas objetivas, ou de qualquer outro resultado de fase ou etapa, divul-
gado em caráter preliminar, disporá de até 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, 
a contar do dia subsequente ao da sua divulgação no endereço eletrônico 
https://www.portalfadesp.org.br e no Diário Oficial do Estado do Pará.
• Os recursos contra os resultados preliminares poderão ser interpostos 
online, através do endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br.

• Não serão aceitos recursos diferentes do estabelecido neste edital e (ou) 
enviados fora dos prazos estipulados neste e nos demais editais. Não serão 
aceitos recursos enviados via postal, via fax, por correio eletrônico e (ou) 
qualquer outro meio via internet, fora do ambiente da fadESP.
• O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito e 
preencher devidamente todos os campos solicitados no(s) formulário(s) 
de recursos disponibilizados pela fadESP. recursos incompletos, inconsis-
tentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido e (ou) fora das 
especificações estabelecidas neste Edital e em outros editais serão consi-
derados não conhecidos.
• O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qual-
quer palavra ou marca que o identifique, sob pena de não conhecimento.
• Não será aceita documentação complementar durante o período de recurso.
• Se do exame de recursos das provas objetivas resultar anulação de 
questão (ões), a pontuação correspondente a essa (s) questão (ões), será 
(ão) atribuída (s) a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de 
recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial defini-
tivo. Em hipótese alguma, o quantitativo de questões das provas objetivas 
sofrerá alteração.
• Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso, tam-
pouco recurso de recurso ou recurso contra o(s) gabarito(s) e (ou) resulta-
do(s) oficial(is) definitivo(s).
• Recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora não será conhecido.
• Não serão apreciados recursos que forem apresentados com argumenta-
ção idêntica à argumentação constante de outro(s) recurso(s).
• A resposta do recurso indeferido do candidato será disponibilizada no en-
dereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br, pelo prazo de 6 (seis) 
meses a contar da data de sua disponibilização. Não serão encaminhadas 
respostas individuais aos candidatos.
• Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos 
de disponibilização da resposta do recurso indeferido.
• Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anu-
lações do gabarito oficial preliminar das provas objetivas serão divulgadas, 
no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br e no Diário Oficial do 
Estado do Pará na mesma data de divulgação do gabarito oficial definitivo.
• A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo so-
berana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
13.  da LotaÇÃo das VaGas oFertadas
• A lotação do candidato aprovado e classificado dentro do limite das vagas 
ofertadas para provimento imediato por este Concurso Público será defini-
da de acordo com a ordem de classificação do resultado final, observada 
a indicação por ordem de preferência das unidades fazendárias onde pre-
tende exercer suas atividades, manifestada por ocasião do ato de posse.
• O candidato aprovado na condição especial de Pessoa com Deficiência 
(Pcd) terá preferência em sua lotação, respeitada a alternância de vagas 
de 1:1 (um para um) com os demais candidatos.
• Caberá ao Secretário de Estado da Fazenda a publicação do ato que ho-
mologará a lotação dos servidores, conforme estabelece o art. 52 da lei 
complementar nº 078, de 28 de dezembro de 2011.
• A lotação do candidato aprovado em cadastro de reserva, convocado 
dentro do prazo de validade do concurso público, não será mais observada 
a indicação por ordem de preferência de lotação do candidato, ficando a 
escolha restrita exclusivamente à Secretaria de Estado da fazenda em uni-
dade abrangida pelo anexo iV deste Edital.
• Após a homologação do resultado final do certame e a investidura no car-
go, o candidato já na condição de servidor participará de curso de forma-
ção, requisito necessário ao exercício das atribuições dos cargos de auditor 
fiscal de receitas Estaduais – caT-af-01 e de fiscal de receitas Estaduais 
– caT-f-02, conforme estabelece o artigo 49, iii da lei complementar nº 
078, de 28 de dezembro de 2011.
• O curso de formação terá o mínimo de 160 (cento e sessenta) horas/aula 
e será realizado na cidade de Belém – Pa ou em pólos descentralizados, 
localizados nos municípios do interior do estado, podendo ser ministrado, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados e, ainda, em horário noturno.
o concluído o curso de formação, o candidato, na condição de servidor, se 
apresentará à unidade administrativa na qual foi lotado, as suas expensas, 
para exercer as atribuições do cargo.
• Somente terá direito a requerer a remoção da lotação inicial o servidor 
que adquirir a condição de estável, conforme estabelece o caput do art. 41 
da constituição federal de 1988, combinado com o art. 54 da lei comple-
mentar nº 078, de 28 de dezembro de 2011.
• O quadro contido no Anexo IV deste Edital encontra-se apenas para fins 
de conhecimento a respeito das vagas que serão objetos de escolha segun-
do os critérios estabelecidos nos itens 13.1 e 13.4 deste Edital. o candidato 
no momento da inscrição no concurso não terá a opção de escolha de local 
de lotação, apenas de realização da prova de conhecimento.
14.  da VaLidade do coNcUrso PÚBLico
• O concurso público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da publi-
cação da Homologação do Concurso no Diário Oficial do Estado do Pará, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Secretaria de Estado da fazenda - SEfa.
15.  dos eNdereÇos dos ÓrGÃos citados Neste editaL
• FADESP – Av.. Augusto Corrêa,s/n, Campus da UFPA, Guamá, CEP 66075-
110, Belém – Pará, Belém – Pará – https://portalfadesp.org.br.
• Secretaria de Estado de e Planejamento - SEPLAD – Travessa do Chaco, 
Nº 2350 – Bairro Marco – cEP: 66.093-542 – Belém – Pará – https://
seplad.pa.gov.br
• Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA – Av. Visconde de Souza Franco. 
Nº. 110 - reduto - cEP: 66035-000 Belém/Pará – http://sefa.pa.gov.br
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16.  das disPosiÇÕes FiNais
• A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o con-
curso público contidas neste Edital e em outros a serem publicados.
• É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 
todos os atos, Editais e comunicados referentes a este concurso público no 
Diário Oficial do Estado do Pará e disponibilizados na Internet, no endereço 
eletrônico https://portalfadesp.org.br.
• A aprovação no concurso público dentro do número de vagas gera para 
o candidato direito subjetivo à nomeação. durante o período de validade 
do concurso, a SEfa/Pa reserva-se o direito de proceder às nomeações em 
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acor-
do com a disponibilidade orçamentário-financeira até o número de vagas 
existentes, na conformidade do disposto no art. 169, § 1º, inciso ii, da 
constituição federal de 1988.
• A convocação do candidato aprovado obedecerá rigorosamente à ordem 
de classificação final do concurso público.
• O resultado final do concurso será homologado pela Secretaria de Estado 
de Administração e Planejamento - SEPLAD, com publicação no Diário Ofi-
cial do Estado do Pará, e disponibilizado no endereço eletrônico. https://
www.portalfadesp.org.br.
• Enquanto estiver participando do concurso público, o candidato deve-
rá manter atualizado seu endereço junto à fadESP, por meio de reque-
rimento, a ser enviado à fadESP, e, se aprovado, junto à SEPlad. São 
de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não 
atualização de seu endereço.
• A SEPLAD, FADESP e SEFA não arcarão com quaisquer despesas de des-
locamento de candidato para a realização das provas e/ou mudança de 
domicílio para a investidura no cargo, bem como despesas relacionadas à 
participação no curso de formação.
• A SEPLAD, FADESP e SEFA não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações que venham a ser comercializadas, 
referentes à preparação de candidato a este concurso Público.
• Decorrido 1 (um) ano após a homologação do Resultado Final, e não 
se caracterizando qualquer óbice, é facultada a reciclagem das provas e 
demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do 
concurso, os registros eletrônicos.
• Fica assegurada a fiscalização do concurso público, em todas as suas 
fases, pelas entidades sindicais representativas de servidores públicos, 
conforme §3º do art. 11 da lei Estadual nº 5.810/94.
• Toda documentação comprobatória enviada via SEDEX, junto a Empresa 
Brasileira de correios e Telégrafos, será considerada como válida quando 
postada dentro das datas estabelecidas neste Edital.
• Não será fornecido ao candidato, pela FADESP, qualquer documento com-
probatório de classificação no concurso público, valendo para este fim a 
homologação divulgada no Diário Oficial do Estado do Pará.
• Legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, 
bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, 
não serão objetos de avaliação nas provas do concurso.
• Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão 
ser feitas por meio de outro Edital.
• Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso, em con-
junto com a fadESP.
• O foro da Comarca de Belém - PA é o competente para decidir quaisquer 
ações judiciais interpostas com respeito ao presente Edital e respectivo 
concurso Público.
• O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
rENÉ  dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

aNeXo i
das atriBUiÇÕes dos carGos

• – aUditor FiscaL de receitas estadUais – cat-aF-01:
ao auditor fiscal de receitas Estaduais, que desenvolve atividades de nível 
superior, de complexidade e responsabilidade elevadas, compreendendo 
direção superior da administração tributária, assessoramento especializa-
do, orientação, supervisão e controle das atividades inerentes às áreas de 
tributação, arrecadação e fiscalização de receitas estaduais de competên-
cia da administração Tributária, e, ainda, o desenvolvimento de estudos 
e pesquisas, com vistas à compatibilização das políticas de tributação e 
arrecadação ao desenvolvimento econômico do Estado, compete:
I - executar a política de fiscalização e auditoria de tributos e demais recei-
tas de competência da administração Tributária, inclusive no que se refere 
ao exame da escrita, livros e documentos fiscais e contábeis, inventário de 
mercadorias, demonstrações contábeis e financeiras, confeccionados e/ou 
declarados por quaisquer meios, além de ações que visem coibir a evasão 
ou fraude no pagamento de tributos e demais receitas estaduais;
ii - constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e não tributário;
iii - elaborar e proferir decisão em processo do contencioso administrativo tributário;
iV - analisar as propostas apresentadas pelas entidades empresariais e de 
classes, bem como orientá-las quanto à interpretação da legislação tribu-
tária estadual;
V - emitir pareceres e opinar sobre questões de arrecadação, fiscalização e le-
gislação tributária, observada a competência da Procuradoria Geral do Estado;
Vi - propor e/ou opinar quanto a regimes especiais de tributação;
Vii - emitir parecer em processos de restituição, ressarcimento e/ou com-
pensação de tributos;
Viii - assessorar o representante do Estado no conselho Nacional de Polí-
tica fazendária - coNfaZ;
iX - representar o Estado na comissão Técnica Permanente do icMS - co-
TEPE e em grupos de trabalho e conselhos técnicos e/ ou deliberativos da 
administração Tributária;

X - realizar estudos visando aprimorar e subsidiar as ações fiscais;
Xi - apresentar subsídios necessários às decisões superiores, quanto à 
adequação das políticas tributária, fiscal, financeira e de arrecadação, com-
patibilizando-as com as demais medidas em execução, em termos de de-
senvolvimento estadual;
Xii - promover estudos e análises sobre o alcance e repercussão da carga 
tributária na conjuntura estadual, examinando os reflexos e questões sur-
gidas na aplicação da legislação tributária, objetivando sua uniformidade;
Xiii - assessorar autoridades fazendárias estaduais e órgãos de arrecada-
ção e fiscalização em assuntos atinentes ao Sistema Tributário Estadual;
XiV - elaborar pesquisas e análises relacionadas com a administração tri-
butária e estatística econômica e financeira do Estado, e propor medidas 
tendentes a aperfeiçoar o Sistema Tributário;
XV - realizar estudos comparativos da legislação tributária estadual com a 
de outros Estados e da União, visando ao aperfeiçoamento, modificação, 
adequação e correção de distorções porventura existentes no Sistema Tri-
butário Estadual;
XVi - analisar, revisar e supervisionar trabalhos executados por setores su-
bordinados, discutindo alternativas, com vistas a solucionar os problemas 
apresentados;
XVii - prestar assessoramento técnico, inspecionar, acompanhar e avaliar 
os resultados das atividades arrecadadoras e fiscais dos órgãos de arreca-
dação estadual;
XVIII - exercer a chefia de unidade administrativa da estrutura oficial da 
Secretaria de Estado da fazenda, quando designado;
XiX - elaborar a programação de arrecadação de receitas estaduais, tendo 
em vista a política e diretrizes da administração Estadual;
XX - realizar a fiscalização de tributos e demais receitas estaduais;
XXi - constituir, mediante lançamento, o crédito tributário relativo às infrin-
gências à legislação pertinente; XXII - proceder à fiscalização, nos portos e 
aeroportos, de mercadorias importadas e exportadas, bem como fiscalizar 
o embarque e desembarque dessas mercadorias;
XXiii - participar da elaboração e execução de programas de treinamento;
XXiV - realizar a auditoria da rede bancária credenciada arrecadadora das 
receitas estaduais;
XXV - emitir pareceres e manifestações em processos de sua competência, 
e executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas
• – FiscaL de receitas estadUais – cat-F-02:
ao fiscal de receitas Estaduais, que desenvolve atividades de nível supe-
rior de grande responsabilidade e média complexidade, abrangendo orien-
tação, arrecadação e fiscalização de receitas estaduais de competência da 
administração Tributária, e, ainda, contatos com autoridades, contribuintes 
e público em geral, compete:
i - auxiliar autoridades fazendárias e extrafazendárias do Estado em as-
suntos atinentes ao Sistema Tributário Estadual;
II - realizar a fiscalização de mercadorias em trânsito;
III - executar tarefas de fiscalização auxiliares ao exercício das atribuições 
especificadas nos incisos I, XX e XXIV do art. 29 da Lei Complementar nº 
078/11, na forma do disposto em regulamento;
IV - identificar e avaliar distorções nas atividades relacionadas à fiscaliza-
ção, objetivando corrigi-las e aumentar a eficiência da ação fiscalizadora;
V - propor medidas destinadas a aperfeiçoar o método de previsão, análise 
e avaliação da receita tributária; Vi - propor medidas objetivando a inte-
gração do Sistema fiscal do Estado;
Vii - receber, registrar e controlar a arrecadação de tributos e demais 
receitas estaduais;
Viii - lavrar certidões à vista dos assentamentos em livros, documentos e 
demais papéis das unidades de fiscalização da Fazenda Estadual e distribuir 
notificações e demais expedientes;
iX - participar da elaboração de instruções, com vistas a orientar a execu-
ção de programas de fiscalização;
X - promover estudos com vistas ao aprimoramento da atividade fiscaliza-
dora, no âmbito de sua competência; Xi - supervisionar equipes e grupos 
de trabalhos específicos no exercício de ação fiscalizadora dos tributos, no 
âmbito de sua competência;
XII - exercer a chefia de unidade administrativa da estrutura oficial da 
Secretaria de Estado da fazenda, quando designado;
XIII - preparar documentos de arrecadação de tributos estaduais e verifi-
car documentos fiscais;
XiV - prestar orientação e esclarecimentos sobre legislação tributária, em 
ação direta ou em plantão fiscal
XV - lavrar Termos de apreensão de Mercadorias e/ou documentos encon-
trados em desacordo com a legislação vigente;
XVI - avaliar a ação fiscalizadora, mediante instrumentos de controle, no 
âmbito de sua competência; XVII - proceder à fiscalização, nos portos e 
aeroportos, de mercadorias importadas e exportadas, bem como fiscalizar 
o embarque e desembarque dessas mercadorias;
XViii - constituir, mediante lançamento, o crédito tributário relativo às 
infringências à legislação tributária, na fiscalização de mercadorias em 
trânsito;
XiX - realizar atividades preparatórias à elaboração de minuta de julga-
mento em primeira instância e ao julgamento em segunda instância, em 
processo do contencioso administrativo tributário, inclusive diligências no 
âmbito de sua competência;
XX - representar o Estado em grupos de trabalho vinculados à comissão 
Técnica Permanente - coTEPE, e em outros grupos ou conselhos técnicos 
e/ou deliberativos da administração Tributária;
XXi - emitir parecer em processos de restituição, nos casos em que estes 
prescindam de realização de ação fiscal; XXII - participar da elaboração e 
execução de programas de treinamento;
XXiii - emitir pareceres e manifestações em processos de sua competên-
cia, e executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.



diário oficial Nº 34.806  17Quarta-feira, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

aNeXo ii
do coNteÚdo ProGraMÁtico

• - aUditor FiscaL de receitas estadUais – cat-aF-01
ProVa 1 - coNHeciMeNtos Gerais:
PortUGUÊs
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos 
verbais. Vozes do verbo. concordância nominal e verbal. regência nominal 
e verbal. ocorrência de crase. Pontuação. redação (confronto e reconheci-
mento de frases corretas e incorretas). intelecção de texto.
MateMÁtica FiNaNceira / estatÍstica
MaTEMáTica fiNaNcEira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e 
taxa efetiva. Taxas equivalentes. capitais equivalentes. Juros compos-
tos. Montante e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. capi-
tais equivalentes. capitalização contínua. descontos: simples, composto. 
desconto racional e desconto comercial. amortizações. Sistema francês. 
Sistema de amortização constante. Sistema misto. fluxo de caixa. Valor 
atual. Taxa interna de retorno. ESTATÍSTICA DESCRITIVA: gráficos, tabe-
las, medidas de posição e de variabilidade. Probabilidades: conceito, axio-
mas e distribuições (binominal, normal, poisson, qui-quadrado). inferência 
estatística. amostragem: amostras casuais e não casuais. Processos de 
amostragem, incluindo estimativas de parâmetros. Intervalos de confian-
ça. Testes de hipóteses para médias e proporções. correlação e regressão.
adMiNistraÇÃo e Ética Na GestÃo PÚBLica
adMiNiSTraÇÃo PÚBlica: Evolução da administração pública no Brasil 
(após 1930). reformas administrativas. análise crítica aos modelos de 
gestão pública: patrimonialista, burocrático e gerencial. Conceitos de Efi-
ciência, Eficácia e Efetividade aplicados à Administração Pública: avaliação 
e mensuração do desempenho governamental. Parceria entre governo e 
sociedade, ouvidorias, governança interna e externa. controle e desem-
penho. Transparência. desconcentração e descentralização administrativa. 
Governabilidade, Governança e accountability. Gestão Pública Empreende-
dora. Modernização da gestão contemporânea e modelo de gestão pública 
por resultados. Políticas públicas e monitoramento de resultados. Mensu-
ração de desempenho controles, indicadores de produtividade. Tendências 
de modernização e novos modelos de gestão da administração pública. 
ÉTica Na GESTÃo PÚBlica: aspectos conceituais sobre ética. desenvolvi-
mento histórico da ética. fundamentos éticos e morais do comportamento 
humano. Panorama das relações humanas na sociedade. função da ética. 
Ética como prescrição de condutas. Valores e normas: o padrão ético. Te-
orias éticas. dimensões cognitivas e atitudinais da ética: mérito da ação 
(intenção e juízo desinteressado); escolha e deliberação; virtudes e cará-
ter; autonomia e responsabilidade. 2. Ética no serviço público - respon-
sabilidade ética, cidadania e função pública. administração Pública e ética 
na sociedade. o padrão ético do serviço público. Premissas da conduta 
ética na função pública. aspectos conceituais da vida pública: república e 
democracia; estado, cidadania e império da lei; cargo público; prestação 
pública de contas (accountability). Ética e Transparência como instrumento 
da gestão pública. Estratégias para a promoção da ética no serviço público.
direito
dirEiTo adMiNiSTraTiVo: administração Pública. conceito. Estrutura le-
gal dos Órgãos Públicos. Natureza e fins da administração. Agentes da Ad-
ministração. Princípios básicos da administração: legalidade, moralidade, 
impessoalidade, finalidade, publicidade, eficiência. Poderes e deveres do 
administrador público. Poderes administrativos: poder vinculado e poder 
discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, po-
der de polícia. Atos Administrativos. Conceitos e requisitos. Classificação. 
Espécies. Validade. formalidade. Motivação. revogação. anulação. Modi-
ficação. Extinção. Controle de Legalidade. Contratos Administrativos. Al-
teração unilateral e bilateral. Equilíbrio financeiro. Cláusulas exorbitantes. 
Modalidades de contratos. Extinção, prorrogação e renovação. inexecução. 
revisão, rescisão e suspensão. licitação (lei nº 8.666/93) - finalidade, 
princípios e objeto da licitação. lei nº 10.520/2002. Serviços Públicos. 
Conceito. Classificação. Regulamentação e Controle. Requisitos do serviço 
e direitos do usuário. competência para prestar o serviço. formas e meios 
de prestação do serviço. organização administrativa: administração direta 
e indireta. agências executivas e reguladoras. Servidores públicos. classi-
ficação e Regime Jurídico. Normas constitucionais sobre o regime jurídico 
dos servidores estatais. cargos públicos. Provimento em cargo público. 
direitos e vantagens dos servidores públicos. deveres e responsabilidades. 
Sindicância e processo administrativo disciplinar. comparação entre o con-
trole administrativo e judiciário. código de direitos, Garantias e obrigações 
do contribuinte do Estado do Pará (lei complementar Estadual nº 58/06 e 
alterações). Princípios do Processo administrativo. a responsabilidade civil 
do Estado. improbidade administrativa. regime Jurídico Único dos Servido-
res Públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações 
Públicas do Estado do Pará (lei n.º 5.810/94). lei federal nº 12.527/11 
(lei de acesso à informação). dirEiTo ciVil: a lei: vigência no tempo 
e no espaço. das pessoas. Pessoas naturais e jurídicas. domicílio civil. 
das diferentes classes de bens. fatos e atos jurídicos. Validade e defeitos 
dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. atos ilícitos. direito das 
coisas. Posse. Efeitos da posse. Propriedade. direitos reais sobre coisas 
alheias. Teoria Geral das obrigações. direito das obrigações. Modalidades 
das obrigações. as formas de extinção das obrigações. a inexecução das 
obrigações. Transmissão das obrigações. fontes das obrigações. contra-
tos, atos unilaterais e responsabilidade civil.responsabilidade contratual e 
extracontratual. Teoria Geral dos contratos. Espécies de contratos. contra-
tos do código civil. direito das Sucessões. Sucessão em geral. Sucessão 
legítima. Sucessão testamentária. regimes de bens entre cônjuges. in-
ventário e partilha. Separação Extrajudicial (lei n.º 11.441/2007). Títulos 
de crédito. Preferências e privilégios creditórios. do direito de empresa. 
Empresário e sociedade. Sociedades anônimas (lei n º 6.404/76 e altera-

ções). Estabelecimento. do registro, nome empresarial, gerente, contabi-
listas e outros auxiliares e escrituração. desconsideração da personalidade 
jurídica. Teoria geral da falência. caracterização do estado falimentar, efei-
tos da falência quanto aos bens do falido e aos direitos dos credores do fa-
lido, conceito de recuperação judicial e extrajudicial. crimes falimentares. 
lei n.º 11.101/2005. dirEiTo PENal: aplicação da lei penal. crime. im-
putabilidade. concurso de pessoas. Penas. ação penal pública e ação penal 
privada. Extinção da punibilidade. crimes contra a honra, a inviolabilidade 
do domicílio, a inviolabilidade de correspondência, a inviolabilidade dos 
segredos, o patrimônio, a fé pública e a administração pública. abuso de 
autoridade – lei nº 4.898/65 e alterações. Enriquecimento ilícito. crimes 
contra a ordem tributária - lei nº 8.137/90 e alterações. crimes contra o 
sistema financeiro.
direito coNstitUcioNaL
conceitos de teoria do Estado. Princípios do Estado democrático de direito. 
conceito de constituição. regras materialmente constitucionais e formal-
mente constitucionais. Tipos de constituição. o direito constitucional e os 
demais ramos do direito. Poder constituinte originário e derivado. contro-
le de constitucionalidade. controle judiciário difuso e concentrado. ação 
declaratória de constitucionalidade. ação direta de inconstitucionalidade. 
constituição da república federativa do Brasil: Princípios fundamentais e 
direitos e deveres individuais e coletivos. o habeas corpus. o mandado de 
segurança. o direito de petição. o mandado de injunção. a ação popular. 
a ação civil pública. o habeas data. direitos sociais. Nacionalidade. direi-
tos políticos. organização político-administrativa. o federalismo no Brasil. 
repartição de receitas tributárias. competências constitucionais: União, 
Estados, distrito federal e Municípios. intervenção nos Estados e Municí-
pios. administração pública, disposições gerais e servidores públicos civis. 
Separação de poderes. Sistemas de governo. Poder legislativo, Poder Exe-
cutivo e Poder Judiciário. Ministério Público. Processo legislativo. defesa do 
Estado e as instituições democráticas. Princípios gerais da atividade econô-
mica e financeira. Sistema Tributário Nacional, Do Orçamento e Finanças 
Públicas. constituição do Estado do Pará. fundamentos do Estado. Poder 
legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. funções essenciais à jus-
tiça. administração Pública. Servidores Públicos civis. Segurança Pública. 
direitos Humanos. direito constitucional internacional. Tratados interna-
cionais: regime jurídico. Tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos: conceito, formação, extinção e efeitos jurídicos. Sistemas e ins-
trumentos de proteção dos direitos humanos. Hierarquia, incorporação e 
impacto dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no 
direito brasileiro.
tecNoLoGia da iNForMaÇÃo
Gerência de Projetos: conceitos básicos. Processos do PMBoK. Planeja-
mento e controle de métricas de projeto. Planejamento e avaliação de 
iterações. Gestão de Processos de Negócio: Modelagem de processos. Go-
vernança de Ti: alinhamento estratégico entre área de Ti e Negócios. Po-
líticas e procedimentos. análise SWoT. BSc - Balanced Scored. Banco de 
dados: conceitos básicos. aplicações WEB: Portais corporativos e colabo-
rativos. Segurança da Informação: Conceitos básicos. Certificação digital. 
Criptografia. Assinatura digital. Redes: Conceito de rede. Acesso remoto 
e rede Wireless. Business intelligence (Bi): conceitos de datawarehouse. 
conceitos de dataMining.
ProVa 2 - coNHeciMeNtos esPecÍFicos
direito triBUtÁrio
Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais. limitações ao poder de 
tributar. impostos da União. impostos dos Estados e do distrito federal. 
impostos dos Municípios. repartição de receitas tributárias. Tributo: de-
finição e espécies - impostos, taxas, contribuição de melhoria, emprésti-
mos compulsórios, contribuições especiais. obrigação tributária: principal 
e acessória. fato gerador. incidência e não incidência. isenção. imunidade. 
domicílio tributário. competência tributária. Sujeito ativo. capacidade tri-
butária. Sujeito passivo: contribuinte e responsável. responsabilidade so-
lidária, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações. Base 
de cálculo. alíquota. crédito tributário: lançamento - efeitos e modalida-
des. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. administração 
tributária - fiscalização, regulamentação, competência, limites, procedi-
mentos. dívida ativa – certidão negativa. convênios interestaduais - lei 
complementar n.º 24/75. Métodos de interpretação. Vigência, aplicação, 
interpretação e integração da legislação tributária. interpretação sistemá-
tica, teleológica e outras.
LeGisLaÇÃo triBUtÁria do estado do ParÁ
icMS: leis complementares federais n.º 24/75, n.º 87/96, n.º 116/03 e 
123/06 e respectivas alterações. lei complementar Estadual n.º 58/06. lei 
Estadual nº 5.530/89 e alterações, regulamento do icMS, aprovado pelo 
decreto n.º 4.676/01, e alterações. Processo administrativo Tributário: lei 
n.º 6.182/98 e alterações e decreto n.º 3.578/99 (regimento interno do 
Tarf). iPVa: lei n.º 6.017/96 e alterações e decreto n.º 2.703/06 e altera-
ções. iTcMd: lei Estadual n.º 5.529/89 e alterações e decreto n.º 154/11 
e alterações. Taxas: lei n.º 5.055/82 e alterações e lei n.º 7.591/11 e 
alterações.
coNtaBiLidade GeraL, aVaNÇada e de cUstos
coNTaBilidadE GEral: conceito, objeto, objetivos, campo de atuação e 
usuários da informação contábil. Estrutura conceitual da contabilidade de 
acordo com o Pronunciamento Técnico cPc 00. apuração dos resultados. 
regime de caixa e regime de competência. componentes Patrimoniais: 
ativo, Passivo e Patrimônio líquido. fatos contábeis e respectivas Varia-
ções Patrimoniais. Pronunciamentos Técnicos do cPc (comitê de Pronun-
ciamentos contábeis). demonstrações contábeis - Balanço Patrimonial, 
demonstração do resultado do Exercício, demonstração das Mutações do 
Patrimônio líquido, demonstração do resultado abrangente, demonstra-
ção dos fluxos de caixa, demonstração do Valor adicionado obrigatorie-
dade e apresentação, conteúdo dos Grupos e Subgrupos, classificação das 
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contas, critérios de avaliação e levantamento de acordo com a lei nº 
6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) modificada pelas Leis 11.638/07 
e 11.941/09 e com os pronunciamentos técnicos do cPc. demonstrações 
consolidadas. investimento em controlada e coligada. redução ao valor 
recuperável. ativo imobilizado. ativo intangível. avaliação e contabilização 
de itens patrimoniais. Notas Explicativas. Provisões, depreciações, amor-
tizações e exaustão: cálculos e contabilização, apresentação no balanço e 
efeitos no resultado do exercício. Estoques: tipos de inventários, critérios 
e métodos de avaliação. apuração do custo das mercadorias vendidas. 
Tratamento contábil dos tributos incidentes em operações de compras e 
vendas. conceitos sobre o SPEd contábil. Sociedades empresariais e não 
empresariais. código civil – lei n.º 10.406/2002, artigos 1179 a 1195; as-
pectos contábeis do código de Processo civil lei n° 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Em especial: a escrituração contábil é indivisível: se dos fatos 
que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu 
autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto 
como unidade; aspectos intrínsecos e extrínsecos dos livros contábeis: Ên-
fase nos livros contábeis diário – diário auxiliar – razão Sintético e razão 
analítico. os itens abordados no programa devem estar de conformidade 
com as normas atualizadas, exaradas por cfc, cVM - comissão de Valores 
Mobiliários e legislação Societária. coNTaBilidadE aVaNÇada: conteúdo 
integral da disciplina contabilidade Geral da Prova de conhecimentos Bási-
cos deste Edital e ainda: critérios de avaliação e baixas das contas do ativo 
- investimentos, imobilizado e intangível. contabilização de vendas, com-
pras, devoluções, abatimentos, despesas e receitas operacionais e outras 
receitas e despesas. consolidação das demonstrações contábeis: conceito 
e objetivos da consolidação, procedimentos e critérios contábeis aplicados, 
obrigatoriedade e divulgação. reorganização e reestruturação de empre-
sas: incorporação, fusão, cisão e extinção de empresas - aspectos con-
tábeis, fiscais, legais e societários da reestruturação social. Redução ao 
valor recuperável de ativos: Objetivo, alcance, definições, procedimentos, 
divulgação e demais aspectos objeto da resolução nº 1.292/2010 do cfc. 
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações 
contábeis: Objetivo, alcance, definições, procedimentos, divulgação e de-
mais aspectos objeto da resolução n.º 1.295/2010 do cfc. conceitos e 
procedimentos: filiais, agências, sucursais ou dependências no exterior. 
conversão das demonstrações de uma entidade no exterior. ativo intan-
gível: Objetivo, alcance, definições, procedimentos, divulgação e demais 
aspectos objeto da resolução n.º 1.303/2010 do cfc. conceitos e proce-
dimentos: reconhecimento e mensuração. reconhecimento de despesa. 
Mensuração após reconhecimento. Vida útil. ativo intangível com vida útil 
definida e indefinida. Recuperação do valor contábil – perda por redução 
ao valor recuperável de ativos. Baixa e alienação. operações de arrenda-
mento mercantil: Objetivo, alcance, definições, procedimentos, divulgação 
e demais aspectos objeto da resolução nº 1.304/2010 do cfc. custos de 
transação e prêmios na emissão de títulos e valores mobiliários: objetivo, 
alcance, definições, procedimentos, divulgação e demais aspectos objeto 
da resolução n.º 1.313/2010 do cfc. conceitos e procedimentos: conta-
bilização das captações de recursos para o capital próprio, da aquisição de 
ações de emissão própria (ações em tesouraria), captação de recursos de 
terceiros e contabilização temporária dos custos de transação. Subvenção 
e assistência governamentais: Objetivo, alcance, definições, procedimen-
tos, divulgação e demais aspectos objeto da resolução nº 1.305/2010 do 
CFC. Ajuste a valor presente: Objetivo, alcance, definições, procedimen-
tos, divulgação e demais aspectos objeto da resolução nº 1.151/09 do 
cfc. (obs.: os itens abordados no programa devem estar de conformidade 
com as normas atualizadas, exaradas por cfc, cVM - comissão de Valores 
Mobiliários e legislação Societária). coNTaBilidadE dE cUSToS: custo: 
conceito, nomenclaturas aplicáveis à contabilidade de custos, classificação 
dos custos e despesas, sistemas de custeio, formas de produção, métodos 
de custeio e sistemas de controle de custo. custeio por absorção e cus-
teio variável. custeio e controle dos materiais diretos. custeio, controle, 
tratamento contábil da mão de obra direta e indireta. custeio, tratamento 
contábil e custos indiretos de fabricação. critérios de rateio. custeio por 
ordem e por processo. custos e custeio da produção conjunta. coprodutos, 
subprodutos e sucatas: conceito, cálculo e tratamento contábil. Margem de 
contribuição. análise das relações custo/volume/lucro. o ponto de equilí-
brio contábil, econômico e financeiro. Custeio baseado em atividades. ABC 
- activityBasedcosting.
aUditoria
conceitos e objetivos. distinção entre auditoria interna, auditoria inde-
pendente e perícia contábil. Procedimentos de auditoria. Testes de obser-
vância. Testes substantivos. Papéis de trabalho e documentação de audi-
toria. Normas de execução dos trabalhos de auditoria. Planejamento da 
auditoria. fraude e erro. relevância na auditoria. riscos da auditoria. Su-
pervisão e controle de qualidade. Estudo e avaliação do sistema contábil 
e de controles internos. continuidade normal dos negócios da entidade. 
amostragem: tamanho, tipos e avaliação dos resultados. Processamento 
eletrônico de dados. Estimativas contábeis. Transações com partes relacio-
nadas. contingências. Transações e eventos subsequentes. Evidência em 
auditoria. avaliação do negócio. carta de responsabilidade da administra-
ção. Pareceres de auditoria. Parecer sem ressalva. Parecer com ressalva. 
Parecer adverso. Parecer com abstenção de opinião, parágrafo de ênfase. 
Princípios fundamentais de contabilidade e estrutura conceitual para a ela-
boração e apresentação das demonstrações contábeis: resolução do con-
selho federal de contabilidade - cfc n.º 750/93 alterada pela resolução 
cfc n.º 1.282/2010; resolução cfc n.º 1.374/2011. contabilidade regu-
latória – rN n.º 396/2010 emitida pela aNEEl. comitê de Pronunciamentos 
contábeis - cPc n.º 06-operações de arrendamento Mercantil; cPc n.º 
07- Subvenção e assistência Governamentais; cPc n.º 12-ajuste a Valor 
Presente; cPc n.º 16-Estoques; cPc n.º 27- ativo imobilizado e cPc n.º 
30-receitas. Prova digital: Medida Provisória nº 2200-2 de24/10/2001 - 

Assinatura digital - certificação digital - criptografia; Nota Fiscal Eletrônica 
- Nf-e: ajuste SiNiEf 07/2005; Escrituração fiscal digital - Efd: ajuste 
SiNiEf 02/2009.
ecoNoMia
NoÇÕES dE MicroEcoNoMia: o Mercado: as curvas de oferta, demanda 
e o equilíbrio de mercado. Estática comparativa, alocação eficiente. Restri-
ção orçamentária, preferências, utilidade e escolha do consumidor. Efeitos 
dos impostos e subsídios sobre a escolha do consumidor. Elasticidades: 
preço da demanda, renda da demanda e cruzada. Bens normais, bens 
inferiores, bens de luxo. Bens complementares e substitutos. o excedente 
do consumidor e do produtor, variações do nível de excedente como medi-
da de bem estar. a escolha do nível de produção, maximização de lucros: 
restrições tecnológicas, rendimentos decrescentes, curto e longo prazos 
em microeconomia. Curvas de custos: custos variáveis, fixos, médios e 
marginais. oferta da empresa e do Mercado. concorrência Perfeita: o sig-
nificado econômico de lucro zero. Monopólio: maximização dos lucros em 
monopólio. Falhas de Mercado: Externalidades e ineficiência de mercado. 
Externalidades positivas e negativas. Soluções privadas para o problema 
das externalidades. Teorema de coase. custos de Transação e os limi-
tes das soluções privadas ao problema das externalidades. Política Publica 
para as externalidades: regulamentação. impostos e subsídios de Pigou 
e seus efeitos sobre a eficiência de mercado. Licenças Negociáveis para 
Poluir. Bens Públicos e recursos comuns: Bens rivais e não rivais, bens 
excludentes e não excludentes. o Problema do carona. recursos comuns: 
conceituação e exemplos, a tragédia dos comuns. NoÇÕES dE MacroE-
coNoMia: fluxo circular da renda, contabilidade nacional. Mensurando 
a renda Nacional: os agregados macroeconômicos: consumo,investimen-
to, gastos do governo, exportações líquidas. determinação do produto de 
equilíbrio, investimento e poupança, a curva iS. PiB real X PiB nominal, 
Deflator do PIB. Inflação: conceitos e formas de mensuração, correção 
monetária utilizando índices de inflação. Mercados Financeiros: Demanda 
e oferta por moeda, instrumentos de gestão da política monetária: opera-
ções de mercado aberto, redesconto bancário, reservas do Bacen. Bancos 
comerciais e a oferta de moeda: o multiplicador bancário. o equilíbrio 
no mercado monetário, determinação da taxa de juros da economia. a 
curva lM, taxa de juros real e taxa de juros nominal. o modelo iS-lM: a 
relação entre o mercado de bens e o mercado financeiro. Política Fiscal: 
instrumentos de Política fiscal. Política Monetária: instrumentos de Política 
Monetária. o modelo de oferta e demanda agregada e sua interação com 
o modelo IS-LM. O efeito dos déficits orçamentários do governo sobre a 
taxa de juros de equilíbrio, o efeito expulsão e o multiplicador keynesia-
no. Macroeconomia das Economias abertas: Taxa de câmbio nominal, real 
e efetiva e paridade do poder de compra. o comportamento da balança 
comercial e do fluxo de capitais como determinantes da taxa de câmbio. 
Efeitos da política monetária sobre a taxa de câmbio em um regime de 
câmbio flutuante. Regimes de Câmbio: câmbio flutuante X flutuação suja. 
Política cambial e inflação: bens comercializáveis (tradebles) e bens não 
comercializáveis (non tradebles). choques de oferta e suas implicações 
para o nível de inflação.
• - FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS – CAT-F-02:
ProVa 1 - coNHeciMeNtos Gerais:
PortUGUÊs
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos 
verbais. Vozes do verbo. concordância nominal e verbal. regência nominal 
e verbal. ocorrência de crase. Pontuação. redação (confronto e reconheci-
mento de frases corretas e incorretas). intelecção de texto.
MateMÁtica FiNaNceira / estatÍstica
MaTEMáTica fiNaNcEira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e 
taxa efetiva. Taxas equivalentes. capitais equivalentes. Juros compos-
tos. Montante e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. capi-
tais equivalentes. capitalização contínua. descontos: simples, composto. 
desconto racional e desconto comercial. amortizações. Sistema francês. 
Sistema de amortização constante. Sistema misto. fluxo de caixa. Valor 
atual. Taxa interna de retorno. ESTATÍSTICA DESCRITIVA: gráficos, tabe-
las, medidas de posição e de variabilidade. Probabilidades: conceito, axio-
mas e distribuições (binominal, normal, poisson, qui-quadrado). inferência 
estatística. amostragem: amostras casuais e não casuais. Processos de 
amostragem, incluindo estimativas de parâmetros. Intervalos de confian-
ça. Testes de hipóteses para médias e proporções. correlação e regressão.
adMiNistraÇÃo e Ética Na GestÃo PÚBLica
adMiNiSTraÇÃo PÚBlica: Evolução da administração pública no Brasil 
(após 1930). reformas administrativas. análise crítica aos modelos de 
gestão pública: patrimonialista, burocrático e gerencial. Conceitos de Efi-
ciência, Eficácia e Efetividade aplicados à Administração Pública: avaliação 
e mensuração do desempenho governamental. Parceria entre governo e 
sociedade, ouvidorias, governança interna e externa. controle e desem-
penho. Transparência. desconcentração e descentralização administrativa. 
Governabilidade, Governança e accountability. Gestão Pública Empreende-
dora. Modernização da gestão contemporânea e modelo de gestão pública 
por resultados. Políticas públicas e monitoramento de resultados. Mensura-
ção de desempenho controles, indicadores de produtividade. Tendências de 
modernização e novos modelos de gestão da administração pública. ÉTica 
Na GESTÃo PÚBlica: ÉTica Na GESTÃo PÚBlica EMENTa aspectos con-
ceituais sobre ética. desenvolvimento histórico da ética. fundamentos éti-
cos e morais do comportamento humano. Panorama das relações humanas 
na sociedade. função da ética. Ética como prescrição de condutas. Valores 
e normas: o padrão ético. Teorias éticas. dimensões cognitivas e atitudi-
nais da ética: mérito da ação (intenção e juízo desinteressado); escolha e 
deliberação; virtudes e caráter; autonomia e responsabilidade. 2. Ética no 
serviço público - responsabilidade ética, cidadania e função pública. admi-
nistração Pública e ética na sociedade. o padrão ético do serviço público. 
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Premissas da conduta ética na função pública. aspectos conceituais da vida 
pública: república e democracia; estado, cidadania e império da lei; cargo 
público; prestação pública de contas (accountability). Ética e Transparência 
como instrumento da gestão pública. Estratégias para a promoção da ética 
no serviço público.
direito
dirEiTo adMiNiSTraTiVo: administração Pública. conceito. Estrutura le-
gal dos Órgãos Públicos. Natureza e fins da administração. Agentes da Ad-
ministração. Princípios básicos da administração: legalidade, moralidade, 
impessoalidade, finalidade, publicidade, eficiência. Poderes e deveres do 
administrador público. Poderes administrativos: poder vinculado e poder 
discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, po-
der de polícia. Atos Administrativos. Conceitos e requisitos. Classificação. 
Espécies. Validade. formalidade. Motivação. revogação. anulação. Modi-
ficação. Extinção. Controle de Legalidade. Contratos Administrativos. Al-
teração unilateral e bilateral. Equilíbrio financeiro. Cláusulas exorbitantes. 
Modalidades de contratos. Extinção, prorrogação e renovação. inexecução. 
revisão, rescisão e suspensão. licitação (lei nº 8.666/93) - finalidade, 
princípios e objeto da licitação. lei nº 10.520/2002. Serviços Públicos. 
Conceito. Classificação. Regulamentação e Controle. Requisitos do serviço 
e direitos do usuário. competência para prestar o serviço. formas e meios 
de prestação do serviço. organização administrativa: administração direta 
e indireta. agências executivas e reguladoras. Servidores públicos. classi-
ficação e Regime Jurídico. Normas constitucionais sobre o regime jurídico 
dos servidores estatais. cargos públicos. Provimento em cargo público. 
direitos e vantagens dos servidores públicos. deveres e responsabilidades. 
Sindicância e processo administrativo disciplinar. comparação entre o con-
trole administrativo e judiciário. código de direitos, Garantias e obrigações 
do contribuinte do Estado do Pará (lei complementar Estadual nº 58/06 e 
alterações). Princípios do Processo administrativo. a responsabilidade civil 
do Estado. improbidade administrativa. regime Jurídico Único dos Servido-
res Públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações 
Públicas do Estado do Pará (lei n.º 5.810/94). lei federal nº 12.527/11 
(lei de acesso à informação). dirEiTo ciVil: a lei: vigência no tempo 
e no espaço. das pessoas. Pessoas naturais e jurídicas. domicílio civil. 
das diferentes classes de bens. fatos e atos jurídicos. Validade e defeitos 
dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. atos ilícitos. direito das 
coisas. Posse. Efeitos da posse. Propriedade. direitos reais sobre coisas 
alheias. Teoria Geral das obrigações. direito das obrigações. Modalidades 
das obrigações. as formas de extinção das obrigações. a inexecução das 
obrigações. Transmissão das obrigações. fontes das obrigações. contra-
tos, atos unilaterais e responsabilidade civil. responsabilidade contratual 
e extracontratual. Teoria Geral dos contratos. Espécies de contratos. con-
tratos do código civil. direito das Sucessões. Sucessão em geral. Suces-
são legítima. Sucessão testamentária. regimes de bens entre cônjuges. 
inventário e partilha. Separação Extrajudicial (lei n.º 11.441/2007). Tí-
tulos de crédito. Preferências e privilégios creditórios. do direito de em-
presa. Empresário e sociedade. Sociedades anônimas (lei n º 6.404/76 
e alterações). Estabelecimento. do registro, nome empresarial, gerente, 
contabilistas e outros auxiliares e escrituração. desconsideração da per-
sonalidade jurídica. Teoria geral da falência. caracterização do estado fa-
limentar, efeitos da falência quanto aos bens do falido e aos direitos dos 
credores do falido, conceito de recuperação judicial e extrajudicial. crimes 
falimentares. lei n.º 11.101/2005. dirEiTo PENal: aplicação da lei penal. 
crime. imputabilidade. concurso de pessoas. Penas. ação penal pública 
e ação penal privada. Extinção da punibilidade. crimes contra a honra, a 
inviolabilidade do domicílio, a inviolabilidade de correspondência, a inviola-
bilidade dos segredos, o patrimônio, a fé pública e a administração pública. 
abuso de autoridade – lei nº 4.898/65 e alterações. Enriquecimento ilícito. 
crimes contra a ordem tributária - lei nº 8.137/90 e alterações. crimes 
contra o sistema financeiro.
tecNoLoGia da iNForMaÇÃo
Gerência de Projetos: conceitos básicos. Processos do PMBoK. Planeja-
mento e controle de métricas de projeto. Planejamento e avaliação de 
iterações. Gestão de Processos de Negócio: Modelagem de processos. Go-
vernança de Ti: alinhamento estratégico entre área de Ti e Negócios. Po-
líticas e procedimentos. análise SWoT. BSc - Balanced Scored. Banco de 
dados: conceitos básicos. aplicações WEB: Portais corporativos e colabo-
rativos. Segurança da Informação: Conceitos básicos. Certificação digital. 
Criptografia. Assinatura digital. Redes: Conceito de rede. Acesso remoto 
e rede Wireless. Business intelligence (Bi): conceitos de datawarehouse. 
conceitos de dataMining.
ProVa 2 - coNHeciMeNtos esPecÍFicos
direito triBUtÁrio
Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais. limitações ao poder de 
tributar. impostos da União. impostos dos Estados e do distrito federal. 
impostos dos Municípios. repartição de receitas tributárias. Tributo: de-
finição e espécies - impostos, taxas, contribuição de melhoria, emprésti-
mos compulsórios, contribuições especiais. obrigação tributária: principal 
e acessória. fato gerador. incidência e não incidência. isenção. imunidade. 
domicílio tributário. competência tributária. Sujeito ativo. capacidade tri-
butária. Sujeito passivo: contribuinte e responsável. responsabilidade so-
lidária, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações. Base 
de cálculo. alíquota. crédito tributário: lançamento - efeitos e modalida-
des. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. administração 
tributária - fiscalização, regulamentação, competência, limites, procedi-
mentos. dívida ativa – certidão negativa. convênios interestaduais - lei 
complementar n.º 24/75. Métodos de interpretação. Vigência, aplicação, 
interpretação e integração da legislação tributária. interpretação sistemá-
tica, teleológica e outras.

LeGisLaÇÃo triBUtÁria do estado do ParÁ
icMS: leis complementares federais n.º 24/75, n.º 87/96, n.º 116/03 e 
123/06 e respectivas alterações. lei complementar Estadual n.º 58/06. 
lei Estadual nº 5.530/89 e alterações, regulamento do icMS, aprovado pelo 
decreto n.º 4.676/01, e alterações. Processo administrativo Tributário: lei n.º 
6.182/98 e alterações e decreto n.º 3.578/99 (regimento interno do Tarf). 
iPVa: lei n.º 6.017/96 e alterações e decreto n.º 2.703/06 e alterações.
coNtaBiLidade GeraL
conceito, objeto, objetivos, campo de atuação e usuários da informação 
contábil. Estrutura conceitual da contabilidade de acordo com o Pronun-
ciamento Técnico cPc 00. apuração dos resultados. regime de caixa e 
regime de competência. componentes Patrimoniais: ativo, Passivo e Pa-
trimônio líquido. fatos contábeis e respectivas Variações Patrimoniais. 
Pronunciamentos Técnicos do cPc (comitê de Pronunciamentos contá-
beis). demonstrações contábeis - Balanço Patrimonial, demonstração do 
resultado do Exercício, demonstração das Mutações do Patrimônio líquido, 
demonstração do resultado abrangente, demonstração dos fluxos de cai-
xa, demonstração do Valor adicionado obrigatoriedade e apresentação, 
conteúdo dos Grupos e Subgrupos, classificação das Contas, critérios de 
avaliação e levantamento de acordo com a lei nº 6.404/76 (lei das Socie-
dades por Ações) modificada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e com os 
pronunciamentos técnicos do cPc. demonstrações consolidadas. investi-
mento em controlada e coligada. redução ao valor recuperável. ativo imo-
bilizado. ativo intangível. avaliação e contabilização de itens patrimoniais. 
Notas Explicativas. Provisões, depreciações, amortizações e exaustão: 
cálculos e contabilização, apresentação no balanço e efeitos no resultado 
do exercício. Estoques: tipos de inventários, critérios e métodos de ava-
liação. apuração do custo das mercadorias vendidas. Tratamento contábil 
dos tributos incidentes em operações de compras e vendas. conceitos so-
bre o SPEd contábil. Sociedades empresariais e não empresariais. código 
civil – lei n.º 10.406/2002, artigos 1179 a 1195; aspectos contábeis do 
código de Processo civil lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Em 
especial: a escrituração contábil é indivisível: se dos fatos que resultam 
dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros 
lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade; 
aspectos intrínsecos e extrínsecos dos livros contábeis: Ênfase nos livros 
contábeis diário – diário auxiliar – razão Sintético e razão analítico. os 
itens abordados no programa devem estar de conformidade com as nor-
mas atualizadas, exaradas por cfc, cVM - comissão de Valores Mobiliários 
e legislação Societária.
ecoNoMia
NoÇÕES dE MicroEcoNoMia: o Mercado: as curvas de oferta, demanda 
e o equilíbrio de mercado. Estática comparativa, alocação eficiente. Restri-
ção orçamentária, preferências, utilidade e escolha do consumidor. Efeitos 
dos impostos e subsídios sobre a escolha do consumidor. Elasticidades: 
preço da demanda, renda da demanda e cruzada. Bens normais, bens 
inferiores, bens de luxo. Bens complementares e substitutos. o excedente 
do consumidor e do produtor, variações do nível de excedente como medi-
da de bem estar. a escolha do nível de produção, maximização de lucros: 
restrições tecnológicas, rendimentos decrescentes, curto e longo prazos 
em microeconomia. Curvas de custos: custos variáveis, fixos, médios e 
marginais. oferta da empresa e do Mercado. concorrência Perfeita: o sig-
nificado econômico de lucro zero. Monopólio: maximização dos lucros em 
monopólio. Falhas de Mercado: Externalidades e ineficiência de mercado. 
Externalidades positivas e negativas. Soluções privadas para o problema 
das externalidades. Teorema de coase. custos de Transação e os limi-
tes das soluções privadas ao problema das externalidades. Política Publica 
para as externalidades: regulamentação. impostos e subsídios de Pigou 
e seus efeitos sobre a eficiência de mercado. Licenças Negociáveis para 
Poluir. Bens Públicos e recursos comuns: Bens rivais e não rivais, bens 
excludentes e não excludentes. o Problema do carona. recursos comuns: 
conceituação e exemplos, a tragédia dos comuns. NoÇÕES dE MacroE-
coNoMia: fluxo circular da renda, contabilidade nacional. Mensurando a 
renda Nacional: os agregados macroeconômicos: consumo, investimen-
to, gastos do governo, exportações líquidas. determinação do produto de 
equilíbrio, investimento e poupança, a curva iS. PiB real X PiB nominal, 
Deflator do PIB. Inflação: conceitos e formas de mensuração, correção 
monetária utilizando índices de inflação. Mercados Financeiros: Demanda 
e oferta por moeda, instrumentos de gestão da política monetária: opera-
ções de mercado aberto, redesconto bancário, reservas do Bacen. Bancos 
comerciais e a oferta de moeda: o multiplicador bancário. o equilíbrio 
no mercado monetário, determinação da taxa de juros da economia. a 
curva lM, taxa de juros real e taxa de juros nominal. o modelo iS-lM: a 
relação entre o mercado de bens e o mercado financeiro. Política Fiscal: 
instrumentos de Política fiscal. Política Monetária: instrumentos de Política 
Monetária. o modelo de oferta e demanda agregada e sua interação com 
o modelo IS-LM. O efeito dos déficits orçamentários do governo sobre a 
taxa de juros de equilíbrio, o efeito expulsão e o multiplicador keynesia-
no. Macroeconomia das Economias abertas: Taxa de câmbio nominal, real 
e efetiva e paridade do poder de compra. o comportamento da balança 
comercial e do fluxo de capitais como determinantes da taxa de câmbio. 
Efeitos da política monetária sobre a taxa de câmbio em um regime de 
câmbio flutuante. Regimes de Câmbio: câmbio flutuante X flutuação suja. 
Política cambial e inflação: bens comercializáveis (tradebles) e bens não 
comercializáveis (non tradebles). choques de oferta e suas implicações 
para o nível de inflação.
direito coNstitUcioNaL
conceitos de teoria do Estado. Princípios do Estado democrático de direito. 
conceito de constituição. regras materialmente constitucionais e formal-
mente constitucionais. Tipos de constituição. o direito constitucional e os 
demais ramos do direito. Poder constituinte originário e derivado. contro-
le de constitucionalidade. controle judiciário difuso e concentrado. ação 
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declaratória de constitucionalidade. ação direta de inconstitucionalidade. 
constituição da república federativa do Brasil: Princípios fundamentais e 
direitos e deveres individuais e coletivos. o habeas corpus. o mandado de 
segurança. o direito de petição. o mandado de injunção. a ação popular. 
a ação civil pública. o habeas data. direitos sociais. Nacionalidade. direi-
tos políticos. organização político-administrativa. o federalismo no Brasil. 
repartição de receitas tributárias. competências constitucionais: União, 
Estados, distrito federal e Municípios. intervenção nos Estados e Municí-
pios. administração pública, disposições gerais e servidores públicos civis. 
Separação de poderes. Sistemas de governo. Poder legislativo, Poder Exe-
cutivo e Poder Judiciário. Ministério Público. Processo legislativo. defesa do 
Estado e as instituições democráticas. Princípios gerais da atividade econô-
mica e financeira. Sistema Tributário Nacional, Do Orçamento e Finanças 
Públicas. constituição do Estado do Pará. fundamentos do Estado. Poder 
legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. funções essenciais à jus-
tiça. administração Pública. Servidores Públicos civis. Segurança Pública. 
direitos Humanos. direito constitucional internacional. Tratados interna-
cionais: regime jurídico. Tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos: conceito, formação, extinção e efeitos jurídicos. Sistemas e ins-
trumentos de proteção dos direitos humanos. Hierarquia, incorporação e 
impacto dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no 
direito brasileiro.

aNeXo iii
do croNoGraMa de eXecUÇÃo

iteM atiVidade FiscaL de recei-
tas estadUais

aUditor FiscaL 
estadUais

1. Publicação do Edital de Abertura do concurso no Diário Oficial 
do Estado do Pará e no portal da fadESP 22/12/2021

2. impugnação do edital de abertura do concurso público até o dia 10/01/2022

3. resposta das impugnações contra o edital de abertura 18/01/2022

4. Período das inscrições. 19/01/2022 a 10/02/2022

5. Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição para 
Pessoas com Deficiência e Hipossuficiência. 19 a 21/01/2022

6. Solicitação de atendimento especial para realização das provas. 19 a 21/01/2022

7.
 Publicação do resultado preliminar das solicitações de isenção 
da taxa de inscrição (deferidos e indeferidos) e atendimento 

especial
28/01/2022

8. recurso contra o resultado preliminar das solicitações de 
isenção da taxa de inscrição 31/01/2022 e 01/02/2022

9. resposta dos recursos quanto ao resultado preliminar das 
solicitações de isenção da taxa de inscrição 04/02/2022

10. Resultado definitivo das solicitações de isenção da taxa de 
inscrição 04/02/2022

11. Último dia para pagamento da taxa de inscrição 11/02/2022

12. resultado preliminar das inscrições 18/02/2022

13. recurso quanto ao resultado preliminar das inscrições 21 e 22/02/2022

14. resposta dos recursos quanto ao resultado preliminar das 
inscrições 04/03/2022

15. Resultado definitivo das inscrições 04/03/2022

16. Publicação da demanda 04/03/2022

17.
impressão do cartão de inscrição com local da 1ª Prova 

objetiva de conhecimentos gerais e 2ª Prova de conhecimentos 
Específicos 14 a 20/03/2022 21 a 27/03/2022

18. realização da 1ª prova objetiva de conhecimentos gerais 20/03/2022
8 às 13h

27/03/2022
8 às 13h

19. Realização da 2ª Prova de Conhecimentos Específicos 20/03/2022
15 às 20h

27/03/2022
15 às 20h

20. Publicação do gabarito preliminar das provas objetivas e 
boletim de questão. 21/03/2022 28/03/2022

21. recurso quanto ao gabarito preliminar das prova objetiva 22 e 23/03/2022 29 e 30/03/2022

22. resposta dos recursos quanto ao gabarito preliminar das 
prova objetiva 30/03/2022 06/04/2022

23.  Publicação do gabarito definitivo das provas objetivas 30/03/2022 06/04/2022

24. Publicação do resultado preliminar 13/04/2022 13/04/2022

25. recurso quanto ao resultado preliminar 14 e 18/04/2022 14 e 18/04/2022

26. resposta dos recursos quanto ao resultado preliminar 25/04/2022 25/04/2022

27. Publicação do Resultado Definitivo 26/04/2022 26/04/2022

28. Homologação do concurso 29/04/2022 29/04/2022

     

aNeXo iV
da distriBUiÇÃo das VaGas Para FiNs de LotaÇÃo

UNidades

NÚMero de VaGas

NoMeaÇÃo iMediata
 

cadastro reserVa
 

 MUNÍciPioS

auditor fiscal 
de receitas 
Estaduais

fiscal de 
receitas 
Estaduais

auditor 
fiscal de 
receitas 
Estaduais

fiscal de receitas 
Estaduais

coordENaÇÃo EXE-
cUTiVa rEGioNal 

dE adMiNiSTraÇÃo 
- cEraT

ÓrGÃoS dE EXEcUÇÃo da 
adMiNiSTraÇÃo TriBUTária 

E NÃo TriBUTária – oEaT 
(MUNicÍPioS PaSSÍVEiS do 

EXErcÍcio da aTiVidadE doS 
coNcUrSadoS)

    

1. cEraT abaetetuba

*  abaetetuba (Sede)
*  Barcarena
*  cametá

2  6  

2. cEraT altamira

*  altamira (Sede)
*  Medicilândia

*  Uruará
*  Porto de Moz

*  Pacajá

6  6  

3. cEraT-Breves

*  Breves (Sede)
*  Portel
*  afuá

*  curralinho
*  chaves
*  anajás

*  São Sebastião da Boa Vista
*  oeiras do Pará

*  Bagre
*  Melgaço
*  Gurupá

2  2  

4. cEraT capanema

*  capanema (Sede)
*  Bragança

*  Viseu
*  Salinópolis

*  cachoeira do Piriá
*  Santa luzia do Pará

*  augusto corrêa
*  ourém
*  Bonito

*  Peixe-Boi
*  Nova Timboteua

*  Primavera
*  Santarém Novo

*  São João de Pirabas
*  Quatipuru
*  Traquateua

2  6  

5. cEraT castanhal

*  castanhal (Sede)
*  São Miguel do Guamá
*  Santa isabel do Pará

*  igarapé- açu
*  Vigia

2  10  

6. cEraT Marabá

*  Marabá (Sede)
*  Parauapebas

*  rondon do Pará
*  Eldorado dos carajás

*  Jacundá
*  São Geraldo do araguaia

*  Piçarra
*  canaã dos carajás

*  itupiranga
*  abel figueiredo

*  São domingos do araguaia

6  25  

7. cEraT Parago-
minas

*  Paragominas (Sede)
*  Ulianópolis
*  d. Eliseu

*  Mãe do rio
*  capitão Poço

2  6  

8. cEraT redenção

*  redenção (Sede)
*  Xinguara

*  Santana do araguaia
*  Tucumã

*  conceição do araguaia
*  São félix do Xingu

*  rio Maria

6  20  

9. cEraT Santarém

*  Santarém (Sede)
*  oriximiná
*  almeirim

*  Novo Progresso
*  itaituba

*  Monte alegre
*  Óbidos

*  alenquer

6  25  
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10. cEraT Tucuruí

*  Tucuruí (Sede)
*  Breu Branco

*  Goianésia do Pará
*  Novo repartimento

*  Tailândia
*  Tomé-açu

4  6  

coordENaÇÃo 
EXEcUTiVa dE 
coNTrolE dE 

MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo – cEcoMT

UNidadES dE EXEcUÇÃo da 
adMiNiSTraÇÃo TriBUTária E 
NÃo TriBUTária dE coNTrolE 
dE MErcadoriaS EM TrÂNSi-

To - UEcoMT
(locaiS PaSSÍVEiS do 

EXErcÍcio da aTiVidadE doS 
coNcUrSadoS)

auditor fiscal  
de receitas 
Estaduais

fiscal de 
receitas 
Estaduais

auditor 
fiscal  de 
receitas 
Estaduais

fiscal de receitas 
Estaduais

11. cEcoMT 
araguaia

*  araguaia (Sede) - (fronteira 
com o Estado do Tocantins pró-
ximo ao município de conceição 

do araguaia)
*  Bela Vista

*  Santa Maria das Barreiras 
(fronteira com o Estado do 

Tocantins próximo a Vila Bela 
Vista - Pa 387)

*  Barreira do campo (fronteira 
com o Estado do Tocantins - Pa 

441 Km 38)
*  Mandií (fronteira com o 

Estado do Mato Grosso próximo 
ao município de Santana do 

araguaia Br-158)
*  São José (Pontão - fronteira 

com o Estado do Tocantins 
próximo a Vila São José)

 3  10

12. cEcoMT Tapajos *  Óbidos (Sede)  4  5

13. cEcoMT carajás

*  carajás (Sede) - (próximo ao 
município de Marabá rod. Pa- 

222 Km-09)
*  carne de Sol (rodovia Br 
222 próximo ao município de 

abel figueiredo)
*  Esperantina (Estrada de 

Esperantina, Beira rio próximo 
ao município de São domingos 

do araguaia)
*  Jarbas Passarinho (rod. 

Transamazônica, Km 120 pró-
ximo ao município de Palestina 

do Pará)
*  Santa isabel do araguaia (Es-
trada Palestina Km 01 próximo 
ao município de São Geraldo do 

araguaia)
*  São Geraldo do araguaia 

(município de São Geraldo do 
araguaia)

*  Boa Vista (estrada Boa Vista 
Beira rio Km 01 próximo ao 

município de Piçarra)
*  Ponte do rio Tocantins (rod 

Br Pa 150-Km 423)
*  Marabá (Transamazônica, 

Km 9)
*  ferrovia de carajás (rod. Pa 

150, Pátio da cVrd)

 2  10

14. cEcoMT Gurupi

*  Gurupi (Sede) - (fronteira 
com o Estado doMaranhão pró-
ximo ao município de cachoeira 

do Piriá)

   5

15. cEcoMT itinga

*  itinga (Sede) - (fronteira com 
o Estado do Maranhão próximo 
ao município de dom Eliseu)

   5

16. cEcoMT Serra 
do cachimbo

*  Serra do cachimbo (Sede) - 
(fronteira com o Estado do Mato 
Grosso próximo ao município de 

Guarantã do Norte)

 1  5

Protocolo: 744840
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo – sePLad

ProcUradoria GeraL do estado do ParÁ – PGe
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 

carGos de NÍVeL MÉdio e sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-209

editaL Nº 15 sePLad/PGe, de 21 de deZeMBro de 2021
editaL de coNVocaÇÃo Para a ProVa de tÍtULos

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a ProcUradoria GEral do ESTado do Pará (PGE), no uso das 
suas atribuições legais, tornam público o EdiTal dE coNVocaÇÃo Para a 
ProVa dE TÍTUloS do concurso Público c-209.

art. 1º Segue em anexo Único a relação de candidatos convocados para a 
Prova de Títulos por ordem alfabética.
art. 2º o formulário de Envio/Entrega dos documentos referentes à Prova 
de Títulos, está disponível no endereço eletrônico https://www.fundacao-
cetap.com.br.
art. 3º os candidatos inscritos nos cargos de Nível Superior que tenham 
sido aProVadoS na Prova discursiva, de acordo com o subitem 15.20 do 
Edital nº 01/SEPlad/PGE, de 06 de agosto de 2021, estão convocados, nos 
termos do anexo Único, para a entrega ou envio da documentação relativa 
à Prova de Títulos no período de 23 a 24 de dezembro de 2021 no período 
de 08:00 às 18:00 horas.
art. 4º a comprovação dos Títulos deverá ser através de envio, via upload, 
das imagens dos títulos, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , oU entregue, no cac da 
fundação cETaP, através de fotocópia autenticada ou cópia simples me-
diante a apresentação do original para fins de conferência.
Parágrafo único: o envio da documentação referente à Prova de Títulos 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. a fundação cETaP não se 
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa 
documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, 
seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para 
esse certame, não serão devolvidos nem dele serão fornecidas cópias.
Art. 5º Para fins de envio ou entrega da documentação referente à Prova 
de Títulos, o candidato, ou seu respectivo Procurador, deverá preencher o 
formulário de Entrega dos documentos referentes à Prova de Títulos dis-
ponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com , e anexar 
ao mesmo os respectivos documentos referentes à Prova de Títulos nos 
termos do item 16 do Edital nº 01/SEPlad/PGE, de 06 de agosto de 2021.
• 1º O candidato que for entregar PESSOALMENTE deverá apresentar, além 
da documentação referente à Prova de Títulos, sua identidade oficial com 
foto de acordo com os termos do Subitem 12.4 do Edital nº 01/SEPlad/
PGE, de 06 de agosto de 2021, para fins de confirmação de sua identidade.
• 2º: O Procurador deverá apresentar, além da documentação referente à 
Prova de Títulos do candidato, a Procuração do interessado em instrumen-
to Particular com firma reconhecida, juntamente com a cópia legível do do-
cumento de identidade e do cPf do candidato e do respectivo Procurador.
• 3º: A comprovação dos Títulos deverá ser entregue através de fotocópia 
autenticada ou cópia simples acompanhada da original para fins de con-
ferência no Polo de recolhimento. Não será considerada, para efeito de 
pontuação, as cópias não autenticadas em cartório ou cópias simples sem 
acompanhadas com a original para conferência.
• 4º: Não serão recebidos documentos originais. Não serão aceitos docu-
mentos ilegíveis, como também os emitidos via fax, página eletrônicas sem 
a respectiva autenticação do cartório ou outras formas que não aquelas 
exigidas no Edital nº 01/SEPlad/PGE, de 06 de agosto de 2021.
art. 6º a documentação da Prova de Títulos poderá ser entregue na central 
de atendimento ao candidato da fundação cETaP (cac-fundação cetap) 
localizada na av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, cEP: 66.010-000, 
centro, Belém/Pa no período de 08:00 às 18:00 horas.
Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará
anexo Único: relação de candidatos convocados para a Prova de 
títulos por ordem alfabética.
a relação de candidatos convocados para a Prova de Títulos está na se-
guinte ordem: número de inscrição; nome; nota da prova discursiva.
carGo 01: assisteNte de ProcUradoria: 9470; aNa lÚcia SaN-
ToS BrEdErodE; 8,25 / 3929; aNdrEa cilENiE ZaParolE GoNcalVES; 
10 / 7461; ariMa coElHo dE faria PErEira; 10 / 14766; cÉSar alE-
XaNdrE SaraiVa dE SoUSa; 7 / 15862; claUdEr PErEira TElES; 10 
/ 1585; diEGo HENriQUE carValHo da cUNHa; 9,25 / 8061; diEGo 
liMa aZEVEdo; 9,5 / 4346; EdEr MarQUES PaiVa; 10 / 7004; Élcio 
MarTaN fraNco da coSTa; 7,25 / 12948; EMEriTa KliVia fErNaN-
dES laGiN; 7,5 / 192; faBrÍcia carNEiro oliVEira; 9,75 / 12099; 
fraNciSca alESSaNdra ViEira PaSTaNa; 10 / 2075; GaBriEl JoSE 
NoGUEira PiNHo doS SaNToS; 9,5 / 5124; iaNN cUSTodio MENEZES; 
10 / 5179; JordaNa do Socorro SilVa do NaSciMENTo; 9,5 / 1785; 
JoSE lUiZ SarMENTo rodriGUES JUNior; 8,5 / 14528; JUaN cardoSo 
dE oliVEira; 9,5 / 5123; Karla aSSEf SaNTiaGo; 10 / 13362; lEaN-
dro foNSEca PESSoa; 10 / 5231; lETÍcia corrÊa cUNHa; 9,5 / 2947; 
lEVY da SilVa TaVarES; 6,5 / 2016; lUÃ criSTHiaN MoUra liMa; 7,5 
/ 10365; lUcaS lEViNo alVES ViEira; 9,5 / 7752; MariE HEllEN da 
SilVa BriTo; 10 / 411; Mário NEY da SilVa cardoSo JUNior; 9,5 / 
13793; MEliNa caBral alVarEZ olHEr MEdiNa; 10 / 11211; raQUEl 
oliVEira dE MENEZES; 10 / 425; ricardo da SilVa NEVES; 10 / 6740; 
roBErTa caroliNE alVES SilVa; 10 / 2885; roNald MaTHEUS da Sil-
Va MoUrÃo; 10 / 10088; THiaGo roBErTo PErEira MorEira; 10 / 
3005; THiaGo SoUSa dE alMEida; 8,75 / 13609; WENdEll cordEiro 
da roSa; 8,75 / 807; ZaidaN rodriGUES loPES; 7,75.
carGo 02: assisteNte de ProcUradoria – iNForMÁtica: 
12822; adEMilSoN riBEiro doS SaNToS; 9,5 / 14703; alBErTo 
adriaN PiNHEiro GoNZalEZ; 7,5 / 1593; aNdErSoN PiNHEiro SoUSa 
PoNTES; 10 / 326; aNToNio JoSÉ caSTro dE alMEida JUNior; 8 / 898; 
BrUNo alBarado dE aNdradE; 6,25 / 14232; carloS EdUardo Mari-
NHo GoMES; 8 / 12781; diEGo loPES diaS; 9 / 7381; ErloN foNSEca 
PiNHEiro; 6,75 / 132; faBricia lÉa fElESMiNo dUarTE; 8 / 1512; fEr-
NaNdo iGor SaNToS dEUS dE carValHo; 10 / 10388; GEorGE alE-
XaNdro fErrEira BarBoSa; 7 / 392; iVE KiNiVE SilVa frEiTaS; 9,5 / 
5918; JaQUEliNE coNcEicao MEirElES GoMES; 9 / 13584; JaQUEliNE 
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do NaSciMENTo BriTo; 7,5 / 9750; JoSÉ alBErTo dE oliVEira farES 
filHo; 9,5 / 14178; MaNoEl cordEiro filHo; 10 / 2423; MarcElo 
HErMES MarQUES; 9,75 / 9037; Marcio MarTiNS fariaS; 8,5 / 2017; 
Mario aNToNio PErEira dE oliVEira; 8 / 15804; oTHoN SodrÉ dE 
SoUSa; 9 / 7184; raiNaN MaToS da coSTa; 8,5 / 12972; rEiNaldo 
BoUlHoSa raMoS da SilVa JUNior; 8,5 / 15794; rEiNaldo raiMUNdo 
coHEN corrEa JUNior; 8,25 / 11691; roMUaldo MicHEl riBEiro MU-
NiZ; 6 / 15796; TiaGo foNTES dE aMoriM; 8,5 / 7832; WaGNEr JoSE 
ViTal da SilVa; 8 / 10213; WaNdErSoN carloS da coSTa loPES; 8,75 
/ 15136; YGor filiPE MaGalHÃES dE carValHo; 10.
carGo 03: assisteNte de ProcUradoria – coNtaBiLidade: 
2237; alaN SilVa doS SaNToS; 10 / 7885; ElaiNE dE NaZarÉ da Sil-
Va SadEcK; 7 / 6044; KENY MarcoS SilVa liMa; 6,75 / 11361; lUcaS 
rUaN SilVa doS SaNToS; 7,25 / 13325; rafaEl SoUZa da coSTa; 10.
carGo 04: TÉcNico dE ProcUradoria – adMiNiSTraÇÃo: 873; alai-
SE BarBoSa fErrEira; 9 / 8855; JÉSSica fErNaNda dE SoUSa SaN-
TaNa; 8,25 / 4412; NEUZilENa dE MaToS PErEira; 7,75 / 2229; rENE 
MoNTEiro dE alMEida NETo; 9,5 / 5839; TáSSio GUiMarÃES SENGEr; 
9 / 5028; WaGNEr WENdEll SilVa riBEiro; 8.
carGo 05: tÉcNico de ProcUradoria – BiBLiotecoNoMia: 
9696; adriElE flaNciNE BaNdEira alVES; 6,75 / 1247; áGila Gar-
cia BEZErra; 10 / 14785; daMariS dE QUEiroZ BarrETo; 9,75 / 1656; 
diEGo alaN SilVa frEiTaS; 7 / 1782; KariNa dE oliVEira SilVa; 9,5 / 
6890; lUciaNo JÚNior SilVa da SilVa; 9,5 / 13057; MilENE SilVa doS 
rEiS; 10.
carGo 06: tÉcNico de ProcUradoria - ciÊNcias coNtÁBeis: 
9052; aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo; 10 / 6672; cEcilia ri-
BEiro GUiMaraES; 8,25 / 4920; dEViSoN ViEira GUiMaraES daS NE-
VES; 7,25 / 7884; ElaiNE dE NaZarÉ da SilVa SadEcK; 9,5 / 7942; 
EliM doS PaSSoS do coUTo; 9,5 / 1965; EloiSo MarTiNS PiMENTEl; 
7,25 / 11689; faBricio MaNoEl SaNTiaGo cordEiro; 9,75 / 1456; fE-
liPE PErEira NaZarÉ; 9,5 / 4973; GaBriEl loUrEiro da SilVa; 8,75 / 
1501; JorGE orioN MarTiNS dE aNdradE; 7,5 / 1067; JoSiEl fErrEi-
ra cUNHa dE SoUZa; 7,5 / 6041; KENY MarcoS SilVa liMa; 8 / 2304; 
lÍVia dE SoUZa caMPoS aGE; 6,25 / 11367; lUcaS rUaN SilVa doS 
SaNToS; 8,25 / 13058; MaÍSa dE NaZarÉ foNSEca raMoS; 6,5 / 1377; 
MarcElo dE oliVEira fErrEira; 8,25 / 6785; MoNiQUE dE aNdradE 
alMEida; 10 / 3876; PaUlo GEorGE loPES MacHado; 9,5 / 13324; ra-
faEl SoUZa da coSTa; 9 / 4506; raYNara MaYra NaSciMENTo ViEira; 
7,75 / 8691; WGladilSoN rodriGUES Garcia; 6.
carGo 07: tÉcNico de ProcUradoria – direito: 6326; alBErT 
BarcESSaT GaBBaY; 8 / 9065; aMaNda HoUaT MarTiNS; 8,25 / 10984; 
aNaMaria fErrEGUETE criSPiNo cUNHa; 10 / 4208; aNdrÉ lUiZ da 
cUNHa liMa; 8,5 / 7598; aNdrÉ MaTHEUS dE lUcENa MoUra; 8,5 / 
12812; aNdrEY BarroS dE alENcar; 8 / 2575; aNNa caroliNa SaS-
SiM rodriGUES GoMES; 8 / 12263; aNNa caroliNa SilVa SaNToS; 
8,5 / 7462; ariMa coElHo dE faria PErEira; 10 / 13008; aUGUSTo 
riBEiro dE alENcar; 9 / 12911; aZEaNE doS SaNToS raMoS; 6,5 
/ 5351; BEaTriZ aGUiar MoTa; 8 / 13815; BrUNa corrEa da SilVa; 
9,5 / 14431; crYSTHYaN liMa da SilVa; 10 / 13169; daNiEl loPES dE 
caMPoS filHo; 9 / 79; darlENE cUNHa carNEiro doS SaNToS Bar-
roS; 6,25 / 6821; diEGo liMa aZEVEdo; 9,25 / 8731; EricK GEorGE 
fErrEira dE liMa; 9 / 15007; EVaNdEr daYaN dE MaTToS alENcar; 
7,5 / 7279; EVaNdro fErNaNdES cordEiro JUNior; 7,5 / 13637; fa-
Bio EdUardo PErEira MENdES; 7 / 12970; GaBriEla BESSa fErrEira; 
8,25 / 10802; GiSEllE alVES GUErra; 8,5 / 4636; GlaUBEr fEliPE liMa 
MoNTEiro; 10 / 6271; Gloria BEaTriZ SaraiVa dE alBUQUErQUE; 
8,5 / 13465; HaNNa aZEVEdo carValHo da SilVa; 9,75 / 5125; iaNN 
cUSTodio MENEZES; 9,5 / 3679; iGor SÉrGio oliVEira aGUiar; 10 
/ 13492; JoÃo ViTTor lUcENa SoEiro doS SaNToS; 10 / 9704; JoSE 
aNToNio GoMES da SilVa; 8,5 / 5376; JUliaNa GÓES rocHa; 8,5 / 
11736; KariME MoraES corrÊa; 7 / 5229; lETÍcia corrÊa cUNHa; 
9,5 / 14807; lETÍcia diaS corrÊa; 8,5 / 13311; lUaNa Gaia dE aZE-
VEdo; 8,5 / 9606; lUcaS lÔla ladiSlaU; 8,5 / 7508; lUcaS TaBor-
da do NaSciMENTo; 7 / 13541; lUciaNa PiMENTa PirES GUErra; 8 / 
6791; lUiZ arTHUr PiMENTa PirES; 9 / 8760; lUiZa TUMa da PoNTE 
SilVa; 9 / 6249; lUKaS diaS KaWaGUcHi; 8,5 / 550; MaiaNE Maria 
fariaS lEal; 8,5 / 3088; MarcElo araÚJo dE alBUQUErQUE JaSSÉ; 
9 / 9752; MarÍlia dE MoraiS foNSEca; 8,5 / 211; MariNa MarTiNS 
MaNEScHY; 8 / 11511; MaTHEUS diaS oliVEira; 10 / 4034; Mila criS-
TiNa fErro SilVa da cUNHa NaSciMENTo; 7,5 / 3177; Paola TUÑaS 
SoarES; 8,5 / 6952; rafaEl diaS carNEiro; 9 / 14244; rafaEl SoUSa 
do ESPÍriTo SaNTo; 10 / 14553; raiSSa ScErNi MacHado; 7,5 / 978; 
rENaTa MaGalHaES carValHo; 9 / 6738; roBErTa caroliNE alVES 
SilVa; 7,5 / 1139; roBErTa rodriGUES ViaNa; 9,5 / 10396; rodolfo 
NEPoMUcENo dE SoUZa rodriGUES; 9,5 / 2711; rÔMUlo dE SoUZa 
coSTa; 9,5 / 9743; roSEaNE dE SoUZa NEVES; 10 / 12753; SaNdY ro-
driGUES faidHErB; 9,75 / 12785; SEBaSTiÃo SENa VEloSo; 6 / 3052; 
STÉPHaNiE cHriSTiNE cESTari BErNardo; 10 / 12475; TiaGo JoSÉ dE 
MoraES GoMES; 7,75 / 7132; TUlio diEGo dE alMEida MoNTEiro; 9 
/ 8854; VaNESSa MiraNda GoUVEia; 10 / 12711; VErENa lEiTÃo dE 
oliVEira; 8 / 1582; VicTor alBiNo dE aNdradE; 10 / 14151; VicTor 
HUGo frEirE SaldaNHa; 6,75 / 12769; ViNÍciUS VaZ aNdradE; 7,5 / 
14314; WElBEr rodriGUES TriNdadE; 10 / 11140; YaSMiM BarlETTa 
BalEiXE; 8,5 / 2971; YaSMiN araÚJo cUrVElo; 8.
carGo 08: tÉcNico de ProcUradoria – iNForMÁtica: 2192; 
adilSoN TaMaNQUEira lEao; 7,75 / 5985; aMaNda NUNES SoUZa doS 
SaNToS; 8 / 6463; aNdrÉa BarBoSa alVES MacHado; 6,5 / 15258; 
BENEdiTo MoNTEiro fErrEira JÚNior; 8 / 5959; BErNardo dE al-
caNTara ZEll coSTa; 9 / 16070; daNiEl liMa BraSil; 8,5 / 16208; 
EdSoN lUcaS da SilVa diaS; 8,5 / 3134; EWErToN alVES dE lEMoS; 9 
/ 5378; JaMilY NaiaNE SaNTiaGo riBEiro; 10 / 507; JoSUE ParaENSE 

fraNco; 10 / 5869; lEaNdro GoMES dE MoUra; 9 / 7406; lEVY aNdrÉ 
daMaScENo araUJo; 9,75 / 2027; Marcio rodriGUES doS rEiS; 9 / 
222; rafaEl rocHa coSTa; 8,5 / 13874; rafaEl YUri SarMENTo ro-
driGUES; 10 / 4061; THaiS lira TaVarES doS SaNToS; 7,5 / 10214; 
WaNdErSoN carloS da coSTa loPES; 8,5 / 3166; YaGo alBErTo 
MoUra da SilVa; 8,5.
carGo 09: tÉcNico de ProcUradoria - MateMÁtica / esta-
tÍstica / ecoNoMia: 1784; iaN MaTEUS BriTo PErEira; 9 / 5700; 
JilcENaTalia SilVa PEdroSo; 9,5 / 8982; lorENa arEdE BarBoSa 
fErNaNdES; 9 / 11603; lUiZ fEliPE PiNHEiro MoralES; 7,5 / 12953; 
MarcElo roBSoN SilVa VilEla; 9 / 7926; MarliSoN raMoN GoMES NU-
NES; 7 / 13975; MilENE MiraNda lUcaS; 10 / 9424; PaUlo ViNiciUS da 
SilVa SoUSa; 8,5.
carGo 10: tÉcNico de ProcUradoria - tÉcNico eM GestÃo de 
ProcUradoria: 12836; allaN dE MacEdo MaUES; 10 / 12929; claU-
dEr PErEira TElES; 9 / 7431; diENNE dE JESUS oliVEira doS SaNToS; 
8,5 / 5510; lEaNdro foNSEca PESSoa; 10 / 14291; lUcaS fErrEira 
MarTiNS; 10 / 13510; Marilia ValESKa coSTa MEdEiroS; 10.

Protocolo: 744881
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo – sePLad

ProcUradoria GeraL do estado do ParÁ – PGe
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 

carGos de NÍVeL MÉdio e sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-209

editaL Nº 14 sePLad/PGe, de 21 de deZeMBro de 2021
resULtado deFiNitiVo da ProVa discUrsiVa

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a ProcUradoria GEral do ESTado do Pará (PGE), no uso das 
suas atribuições legais, após a análise e julgamento dos recursos interpos-
tos contra o resultado Preliminar da Prova discursiva, tornam público o rE-
SUlTado dEfiNiTiVo da ProVa diScUrSiVa, do concurso Público c-209.
Art. 1º Encontra-se no anexo único o resultado definitivo da Prova Discursiva.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará
anexo Único: resultado definitivo da Prova discursiva por ordem alfabética
o resultado definitivo da Prova discursiva está na seguinte ordem: número 
de inscrição; nome; nota da prova discursiva.
carGo 01: assisteNte de ProcUradoria: 9470; aNa lÚcia SaN-
ToS BrEdErodE; 8,25 / 3929; aNdrEa cilENiE ZaParolE GoNcalVES; 
10 / 7461; ariMa coElHo dE faria PErEira; 10 / 14766; cÉSar alE-
XaNdrE SaraiVa dE SoUSa; 7 / 15862; claUdEr PErEira TElES; 10 
/ 1585; diEGo HENriQUE carValHo da cUNHa; 9,25 / 8061; diEGo 
liMa aZEVEdo; 9,5 / 4346; EdEr MarQUES PaiVa; 10 / 7004; Élcio 
MarTaN fraNco da coSTa; 7,25 / 12948; EMEriTa KliVia fErNaN-
dES laGiN; 7,5 / 192; faBrÍcia carNEiro oliVEira; 9,75 / 12099; 
fraNciSca alESSaNdra ViEira PaSTaNa; 10 / 2075; GaBriEl JoSE 
NoGUEira PiNHo doS SaNToS; 9,5 / 5124; iaNN cUSTodio MENEZES; 
10 / 5179; JordaNa do Socorro SilVa do NaSciMENTo; 9,5 / 1785; 
JoSE lUiZ SarMENTo rodriGUES JUNior; 8,5 / 14528; JUaN cardoSo 
dE oliVEira; 9,5 / 5123; Karla aSSEf SaNTiaGo; 10 / 13362; lEaN-
dro foNSEca PESSoa; 10 / 5231; lETÍcia corrÊa cUNHa; 9,5 / 2947; 
lEVY da SilVa TaVarES; 6,5 / 2016; lUÃ criSTHiaN MoUra liMa; 7,5 
/ 10365; lUcaS lEViNo alVES ViEira; 9,5 / 7752; MariE HEllEN da 
SilVa BriTo; 10 / 411; Mário NEY da SilVa cardoSo JUNior; 9,5 / 
13793; MEliNa caBral alVarEZ olHEr MEdiNa; 10 / 11211; raQUEl 
oliVEira dE MENEZES; 10 / 425; ricardo da SilVa NEVES; 10 / 6740; 
roBErTa caroliNE alVES SilVa; 10 / 2885; roNald MaTHEUS da Sil-
Va MoUrÃo; 10 / 10088; THiaGo roBErTo PErEira MorEira; 10 / 
3005; THiaGo SoUSa dE alMEida; 8,75 / 13609; WENdEll cordEiro 
da roSa; 8,75 / 807; ZaidaN rodriGUES loPES; 7,75.
carGo 02: assisteNte de ProcUradoria – iNForMÁtica: 
12822; adEMilSoN riBEiro doS SaNToS; 9,5 / 14703; alBErTo 
adriaN PiNHEiro GoNZalEZ; 7,5 / 1593; aNdErSoN PiNHEiro SoUSa 
PoNTES; 10 / 326; aNToNio JoSÉ caSTro dE alMEida JUNior; 8 / 898; 
BrUNo alBarado dE aNdradE; 6,25 / 14232; carloS EdUardo Mari-
NHo GoMES; 8 / 3096; dHYoNY aNdradE MorEira; 0 / 12781; diEGo 
loPES diaS; 9 / 7381; ErloN foNSEca PiNHEiro; 6,75 / 132; faBri-
cia lÉa fElESMiNo dUarTE; 8 / 1512; fErNaNdo iGor SaNToS dEUS 
dE carValHo; 10 / 10388; GEorGE alEXaNdro fErrEira BarBoSa; 
7 / 392; iVE KiNiVE SilVa frEiTaS; 9,5 / 5918; JaQUEliNE coNcEicao 
MEirElES GoMES; 9 / 13584; JaQUEliNE do NaSciMENTo BriTo; 7,5 / 
9750; JoSÉ alBErTo dE oliVEira farES filHo; 9,5 / 13430; JoSUÉ Sil-
Va ViEira; 5,75 / 12393; JUarEZ TriNdadE dE MoraiS; 0 / 13709; lUÍS 
GUilHErME araÚJo BarrETo; 0 / 14178; MaNoEl cordEiro filHo; 
10 / 2423; MarcElo HErMES MarQUES; 9,75 / 9037; Marcio MarTiNS 
fariaS; 8,5 / 2017; Mario aNToNio PErEira dE oliVEira; 8 / 15804; 
oTHoN SodrÉ dE SoUSa; 9 / 7184; raiNaN MaToS da coSTa; 8,5 / 
12972; rEiNaldo BoUlHoSa raMoS da SilVa JUNior; 8,5 / 8910; rEi-
Naldo doS rEiS Sa; 5,5 / 15794; rEiNaldo raiMUNdo coHEN corrEa 
JUNior; 8,25 / 11691; roMUaldo MicHEl riBEiro MUNiZ; 6 / 15796; 
TiaGo foNTES dE aMoriM; 8,5 / 5625; ValÉria Vilar Garcia; 0 / 7832; 
WaGNEr JoSE ViTal da SilVa; 8 / 10213; WaNdErSoN carloS da coSTa 
loPES; 8,75 / 15136; YGor filiPE MaGalHÃES dE carValHo; 10.
carGo 03: assisteNte de ProcUradoria – coNtaBiLidade: 
2237; alaN SilVa doS SaNToS; 10 / 7885; ElaiNE dE NaZarÉ da SilVa 
SadEcK; 7 / 4970; GaBriEl loUrEiro da SilVa; 0 / 6044; KENY Mar-
coS SilVa liMa; 6,75 / 11361; lUcaS rUaN SilVa doS SaNToS; 7,25 / 
13325; rafaEl SoUZa da coSTa; 10.
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carGo 04: tÉcNico de ProcUradoria – adMiNistraÇÃo: 873; 
alaiSE BarBoSa fErrEira; 9 / 8855; JÉSSica fErNaNda dE SoUSa 
SaNTaNa; 8,25 / 4412; NEUZilENa dE MaToS PErEira; 7,75 / 2229; 
rENE MoNTEiro dE alMEida NETo; 9,5 / 5839; TáSSio GUiMarÃES 
SENGEr; 9 / 5028; WaGNEr WENdEll SilVa riBEiro; 8.
carGo 05: tÉcNico de ProcUradoria – BiBLiotecoNoMia: 
9696; adriElE flaNciNE BaNdEira alVES; 6,75 / 1247; áGila Garcia 
BEZErra; 10 / 14785; daMariS dE QUEiroZ BarrETo; 9,75 / 1656; 
diEGo alaN SilVa frEiTaS; 7 / 13216; iaSMiN NaZarE da SilVa ca-
laNdriNE; 0 / 1782; KariNa dE oliVEira SilVa; 9,5 / 6890; lUciaNo 
JÚNior SilVa da SilVa; 9,5 / 13057; MilENE SilVa doS rEiS; 10.
carGo 06: tÉcNico de ProcUradoria - ciÊNcias coNtÁBeis: 
9052; aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo; 10 / 6672; cEcilia ri-
BEiro GUiMaraES; 8,25 / 4920; dEViSoN ViEira GUiMaraES daS NE-
VES; 7,25 / 7884; ElaiNE dE NaZarÉ da SilVa SadEcK; 9,5 / 7942; 
EliM doS PaSSoS do coUTo; 9,5 / 1965; EloiSo MarTiNS PiMENTEl; 
7,25 / 11689; faBricio MaNoEl SaNTiaGo cordEiro; 9,75 / 1456; fE-
liPE PErEira NaZarÉ; 9,5 / 4973; GaBriEl loUrEiro da SilVa; 8,75 / 
1501; JorGE orioN MarTiNS dE aNdradE; 7,5 / 1067; JoSiEl fErrEi-
ra cUNHa dE SoUZa; 7,5 / 6041; KENY MarcoS SilVa liMa; 8 / 2304; 
lÍVia dE SoUZa caMPoS aGE; 6,25 / 11367; lUcaS rUaN SilVa doS 
SaNToS; 8,25 / 13058; MaÍSa dE NaZarÉ foNSEca raMoS; 6,5 / 1377; 
MarcElo dE oliVEira fErrEira; 8,25 / 6785; MoNiQUE dE aNdradE 
alMEida; 10 / 3876; PaUlo GEorGE loPES MacHado; 9,5 / 13324; ra-
faEl SoUZa da coSTa; 9 / 4506; raYNara MaYra NaSciMENTo ViEira; 
7,75 / 8691; WGladilSoN rodriGUES Garcia; 6.
carGo 07: tÉcNico de ProcUradoria – direito: 9351; adE-
liNE MENEZES colarES; 0 / 4582; adriaNo ESPÍNdola carValHo; 
0 / 6326; alBErT BarcESSaT GaBBaY; 8 / 6718; alEXSaNdro SoUSa 
dE oliVEira; 0 / 9065; aMaNda HoUaT MarTiNS; 8,25 / 14810; aNa 
PaUla araUJo PiNHEiro SaNToS; 0 / 10984; aNaMaria fErrEGUETE 
criSPiNo cUNHa; 10 / 4208; aNdrÉ lUiZ da cUNHa liMa; 8,5 / 7598; 
aNdrÉ MaTHEUS dE lUcENa MoUra; 8,5 / 12812; aNdrEY BarroS dE 
alENcar; 8 / 2575; aNNa caroliNa SaSSiM rodriGUES GoMES; 8 / 
12263; aNNa caroliNa SilVa SaNToS; 8,5 / 12855; aNToNio MarcoNY 
rocHa SilVa; 0 / 7462; ariMa coElHo dE faria PErEira; 10 / 13008; 
aUGUSTo riBEiro dE alENcar; 9 / 12911; aZEaNE doS SaNToS ra-
MoS; 6,5 / 5351; BEaTriZ aGUiar MoTa; 8 / 13815; BrUNa corrEa da 
SilVa; 9,5 / 8592; BrUNo Maia fErrEira; 0 / 4742; caMila JaTENE 
raMoS; 0 / 14431; crYSTHYaN liMa da SilVa; 10 / 13169; daNiEl 
loPES dE caMPoS filHo; 9 / 6790; daNilo PaES GoNdiM; 5,5 / 14472; 
daNilo PiNHEiro carValHo; 0 / 8186; daNYEla MorENo dE SoUSa 
MiraNda; 0 / 79; darlENE cUNHa carNEiro doS SaNToS BarroS; 
6,25 / 279; daVi fUrTado ToMÉ; 0 / 6821; diEGo liMa aZEVEdo; 9,25 
/ 8731; EricK GEorGE fErrEira dE liMa; 9 / 15007; EVaNdEr daYaN 
dE MaTToS alENcar; 7,5 / 7279; EVaNdro fErNaNdES cordEiro JU-
Nior; 7,5 / 13637; faBio EdUardo PErEira MENdES; 7 / 4520; fEliPE 
VaScoNcEloS dE caSTro; 0 / 2546; fErNaNda MoraiS dE MiraNda; 
0 / 6126; fraNciSca alESSaNdra ViEira PaSTaNa; 0 / 12970; Ga-
BriEla BESSa fErrEira; 8,25 / 10802; GiSEllE alVES GUErra; 8,5 
/ 4636; GlaUBEr fEliPE liMa MoNTEiro; 10 / 6271; Gloria BEaTriZ 
SaraiVa dE alBUQUErQUE; 8,5 / 13465; HaNNa aZEVEdo carValHo 
da SilVa; 9,75 / 5125; iaNN cUSTodio MENEZES; 9,5 / 13366; icaro 
GaBriEl da SilVa daNiN; 0 / 3679; iGor SÉrGio oliVEira aGUiar; 10 
/ 8179; JEffErSoN da SilVa rEPolHo; 0 / 1144; JESSica riBEiro Bar-
rETo; 0 / 13492; JoÃo ViTTor lUcENa SoEiro doS SaNToS; 10 / 9704; 
JoSE aNToNio GoMES da SilVa; 8,5 / 5376; JUliaNa GÓES rocHa; 8,5 
/ 1634; JUlYaNNE criSTiNE BarBoSa dE MacEdo doS SaNToS; 0 / 
11736; KariME MoraES corrÊa; 7 / 5232; KariNE corEcHa rocHa; 0 
/ 5229; lETÍcia corrÊa cUNHa; 9,5 / 14807; lETÍcia diaS corrÊa; 8,5 
/ 13311; lUaNa Gaia dE aZEVEdo; 8,5 / 9606; lUcaS lÔla ladiSlaU; 
8,5 / 7508; lUcaS TaBorda do NaSciMENTo; 7 / 13541; lUciaNa Pi-
MENTa PirES GUErra; 8 / 4992; lUciaNE criSTiNa SilVa fiGUEirEdo 
SaNToS; 0 / 6791; lUiZ arTHUr PiMENTa PirES; 9 / 8760; lUiZa TUMa 
da PoNTE SilVa; 9 / 6249; lUKaS diaS KaWaGUcHi; 8,5 / 7627; lYGia 
BarroS PErEira MoUra; 0 / 550; MaiaNE Maria fariaS lEal; 8,5 / 
3088; MarcElo araÚJo dE alBUQUErQUE JaSSÉ; 9 / 9752; MarÍlia dE 
MoraiS foNSEca; 8,5 / 211; MariNa MarTiNS MaNEScHY; 8 / 11511; 
MaTHEUS diaS oliVEira; 10 / 7835; MEliNa caBral alVarEZ olHEr 
MEdiNa; 0 / 4034; Mila criSTiNa fErro SilVa da cUNHa NaSciMEN-
To; 7,5 / 3177; Paola TUÑaS SoarES; 8,5 / 9653; PaUlo roBErTo al-
BUQUErQUE GoUVEia; 0 / 9792; PriScila MaGalHÃES dE carValHo; 0 
/ 6952; rafaEl diaS carNEiro; 9 / 14244; rafaEl SoUSa do ESPÍriTo 
SaNTo; 10 / 14553; raiSSa ScErNi MacHado; 7,5 / 5640; rEBEca dE 
SoUZa fErrEira; 0 / 978; rENaTa MaGalHaES carValHo; 9 / 6606; 
ricardo Salla fErNaNdES; 0 / 6738; roBErTa caroliNE alVES Sil-
Va; 7,5 / 1139; roBErTa rodriGUES ViaNa; 9,5 / 10396; rodolfo 
NEPoMUcENo dE SoUZa rodriGUES; 9,5 / 2711; rÔMUlo dE SoUZa 
coSTa; 9,5 / 9743; roSEaNE dE SoUZa NEVES; 10 / 12753; SaNdY 
rodriGUES faidHErB; 9,75 / 302; SaYMoN daNiEl NErY BarroS; 0 
/ 12785; SEBaSTiÃo SENa VEloSo; 6 / 3052; STÉPHaNiE cHriSTiNE 
cESTari BErNardo; 10 / 9224; THaiS rEGiNa fariaS doS PraZErES; 
0 / 12475; TiaGo JoSÉ dE MoraES GoMES; 7,75 / 7132; TUlio diEGo 
dE alMEida MoNTEiro; 9 / 8854; VaNESSa MiraNda GoUVEia; 10 / 
12711; VErENa lEiTÃo dE oliVEira; 8 / 1582; VicTor alBiNo dE aN-
dradE; 10 / 8301; VicTor arTUr BriTo ToUriNHo; 0 / 14151; VicTor 
HUGo frEirE SaldaNHa; 6,75 / 12769; ViNÍciUS VaZ aNdradE; 7,5 / 
14314; WElBEr rodriGUES TriNdadE; 10 / 11140; YaSMiM BarlETTa 
BalEiXE; 8,5 / 2971; YaSMiN araÚJo cUrVElo; 8.
carGo 08: tÉcNico de ProcUradoria – iNForMÁtica: 2192; 
adilSoN TaMaNQUEira lEao; 7,75 / 5985; aMaNda NUNES SoUZa doS 
SaNToS; 8 / 6463; aNdrÉa BarBoSa alVES MacHado; 6,5 / 15258; 
BENEdiTo MoNTEiro fErrEira JÚNior; 8 / 5959; BErNardo dE al-
caNTara ZEll coSTa; 9 / 16070; daNiEl liMa BraSil; 8,5 / 16208; 

EdSoN lUcaS da SilVa diaS; 8,5 / 3134; EWErToN alVES dE lEMoS; 9 
/ 5378; JaMilY NaiaNE SaNTiaGo riBEiro; 10 / 507; JoSUE ParaENSE 
fraNco; 10 / 5869; lEaNdro GoMES dE MoUra; 9 / 7406; lEVY aNdrÉ 
daMaScENo araUJo; 9,75 / 2027; Marcio rodriGUES doS rEiS; 9 / 
222; rafaEl rocHa coSTa; 8,5 / 13874; rafaEl YUri SarMENTo ro-
driGUES; 10 / 4061; THaiS lira TaVarES doS SaNToS; 7,5 / 10214; 
WaNdErSoN carloS da coSTa loPES; 8,5 / 3166; YaGo alBErTo 
MoUra da SilVa; 8,5.
carGo 09: tÉcNico de ProcUradoria - MateMÁtica / esta-
tÍstica / ecoNoMia: 1784; iaN MaTEUS BriTo PErEira; 9 / 5700; 
JilcENaTalia SilVa PEdroSo; 9,5 / 8982; lorENa arEdE BarBoSa 
fErNaNdES; 9 / 11603; lUiZ fEliPE PiNHEiro MoralES; 7,5 / 12953; 
MarcElo roBSoN SilVa VilEla; 9 / 7926; MarliSoN raMoN GoMES NU-
NES; 7 / 13975; MilENE MiraNda lUcaS; 10 / 9424; PaUlo ViNiciUS da 
SilVa SoUSa; 8,5.
carGo 10: TÉcNico dE ProcUradoria - TÉcNico EM GESTÃo dE Pro-
cUradoria: 12836; allaN dE MacEdo MaUES; 10 / 12929; claUdEr 
PErEira TElES; 9 / 7431; diENNE dE JESUS oliVEira doS SaNToS; 8,5 
/ 5510; lEaNdro foNSEca PESSoa; 10 / 14291; lUcaS fErrEira Mar-
TiNS; 10 / 13510; Marilia ValESKa coSTa MEdEiroS; 10.

Protocolo: 744880
terMo de adesÃo

terMo de adesÃo Para coNcessÃo de descoNtos eM 
ProdUtos e serViÇos – ProGraMa rede de descoNtos Nº 

14/2021 – sePLad/daF/dso
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, nº 2350, cEP 66.093-542, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e o iNSTiTUTo dE PÓS-GradUa-
ÇÃo E GradUaÇÃo lTda - iPoG, pessoa jurídica de direito privado,
com sede na rodovia: augusto Montenegro n°4300 luc.2070, Parque Verde, 
Belém/Pa, cEP 66.635-11, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.688.977/0015-08.
oBJETo: concessão de descontos por meio do Programa rEdE dE dES-
coNToS, proposta apresentada pela empresa iNSTiTUTo dE PÓS-Gra-
dUaÇÃo E GradUaÇÃo lTda - iPoG aos servidores estaduais ativos e 
inativos do Poder Executivo do Estado do Pará, da administração direta e 
Indireta, seus dependentes (definidos no Art. 2º, §1° do Decreto) e pen-
sionistas, sob a administração de seu representante legal, devidamente 
identificado no preâmbulo deste Instrumento, conforme Decreto nº 1.429, 
de 5 de abril de 2021.
data da assinatura: 20/12/2021
Vigência: 20/12/2021 a 19/12/2022.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 745013
coNVÊNio N° 016/2021

Exercício: 2021
objeto: conceder estágio curricular remunerado e não remunerado aos 
estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível superior de gra-
duação, nos órgãos da administração direta, Entidades autárquicas e fun-
dações do Governo do Estado do Pará.
Vigência do convênio: 22/12/2021 a 21/12/2026
Valor: r$ 0,00
dotação orçamentária: 00000
fonte de recurso: 00000
data da assinatura: 20/12/2021
ParTES:
Beneficiário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA
concedente: Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 744918
Portaria Nº 425, de 14 de deZeMBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 166.274,79 (cento e Sessenta e Seis Mil, 
duzentos e Setenta e Quatro reais e Setenta e Nove centavos), a quota 
do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 425, de 14 de deZeMBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

GESTÃo
Enc. SEfa

inversões financeiras 392,42 0,00 0,00 0,00 392,42

aumento de capital

 0330 392,42 0,00 0,00 0,00 392,42

fiPaT - SEfa
investimentos 0,00 0,00 9.629,41 156.252,96 165.882,37
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Equipamentos e Mate-
rial Permanente

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEfa

 0176 0,00 0,00 9.629,41 156.252,96 165.882,37

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2021
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Encargos Especiais 392,42 0,00 0,00 0,00 392,42
Enc. SEfa

 0330 392,42 0,00 0,00 0,00 392,42
Governança 

Pública 0,00 0,00 9.629,41 156.252,96 165.882,37

fiPaT - SEfa
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0176 0,00 0,00 9.629,41 156.252,96 165.882,37

FoNte
1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0176 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará

0,00 0,00 9.629,41 156.252,96 165.882,37

0330 - operações de crédito 
internas 392,42 0,00 0,00 0,00 392,42

ToTal 392,42 0,00 9.629,41 156.252,96 166.274,79

*republicada por ter saído com incorreção no doe n° 34.797, de 15/12/2021

Portaria Nº 441, de 21 de deZeMBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2054, de 09/12/2021 e 2095, de 21/12/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 441, de 21 de deZeMBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
Polícia civil

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEaSTEr
 0301 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

GESTÃo
iaSEP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

ioE
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 214.000,00 214.000,00

contrato Estimativo
 0661 0,00 0,00 0,00 214.000,00 214.000,00

ProfiSco ii
investimentos 0,00 0,00 0,00 516.290,00 516.290,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEfa

 0131 0,00 0,00 0,00 516.290,00 516.290,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 225.144,00 225.144,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0131 0,00 0,00 0,00 225.144,00 225.144,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

NGTM
investimentos 0,00 0,00 0,00 5.416.366,99 5.416.366,99

obras e instalações
 0130 0,00 0,00 0,00 1.413.688,68 1.413.688,68
 0131 0,00 0,00 0,00 3.706.106,72 3.706.106,72

outras despesa de 
investimentos

 0130 0,00 0,00 0,00 296.571,59 296.571,59
SEdoP

investimentos 0,00 0,00 0,00 33.441.011,71 33.441.011,71
obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 33.441.011,71 33.441.011,71
SETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
PolÍTica Social

SESPa
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 2.360,00 2.360,00

folha de Pessoal
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0132 0,00 0,00 0,00 2.360,00 2.360,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

casa Militar
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00

dEa
 0101 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 5.416.366,99 5.416.366,99

NGTM
 0130 0,00 0,00 0,00 1.710.260,27 1.710.260,27
 0131 0,00 0,00 0,00 3.706.106,72 3.706.106,72

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

Polícia civil
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
SEaSTEr

 0301 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 33.441.011,71 33.441.011,71

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 33.441.011,71 33.441.011,71

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 25.886.600,66 25.886.600,66

iaSEP
 0101 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

ioE
 0661 0,00 0,00 0,00 145.166,66 145.166,66

ProfiSco ii
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0131 0,00 0,00 0,00 741.434,00 741.434,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

SETraN

 0101 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 72.993,34 72.993,34
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casa Militar
 0101 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00

ioE
 0661 0,00 0,00 0,00 68.833,34 68.833,34

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0132 0,00 0,00 0,00 2.360,00 2.360,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 83.442.811,71 83.442.811,71

0130 - oPEracoES dE 
crEdiTo iNTErNaS                               0,00 0,00 0,00 1.710.260,27 1.710.260,27

0131 - oPEracoES dE 
crEdiTo EXTErNaS                               0,00 0,00 0,00 4.447.540,72 4.447.540,72

0132 - SUS / Servicos 
Produzidos 0,00 0,00 0,00 2.360,00 2.360,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0661 - recursos Próprios 

diretamente arrecadado pela 
administração indireta

0,00 0,00 0,00 214.000,00 214.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 90.216.972,70 90.216.972,70

Portaria Nº 442, de 21/12/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a Modalidade de aplicação no valor de r$ 262.790,00 (duzentos 
e Sessenta e dois Mil, Setecentos e Noventa reais), na(s) dotação(ões) 
da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), con-
forme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, 
da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

672011648214897643 - coHaB 0101 339139 12.790,00
911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319013 250.000,00

ToTal 262.790,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

672011648214897643 - coHaB 0101 339039 12.790,00
911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319113 250.000,00

ToTal 262.790,00

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

Portaria Nº 443, de 21 de deZeMBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 29.759.885,21 (Vinte e Nove Milhões, Sete-
centos e cinquenta e Nove Mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e Vinte e 
Um centavos), a quota do terceiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) 
de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) ane-
xo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 443, de 21 de deZeMBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

EMaTEr
investimentos 5.430.387,00 11.025.673,58 0,00 0,00 16.456.060,58

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 5.430.387,00 11.025.673,58 0,00 0,00 16.456.060,58
GESTÃo

fiNaNPrEV
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 14.263,07 14.263,07

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 14.263,07 14.263,07

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

coHaB
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 578.489,38 578.489,38

Sentença Jurídica
 0260 0,00 0,00 0,00 1.922,71 1.922,71
 0371 0,00 0,00 0,00 303.773,80 303.773,80
 0660 0,00 0,00 0,00 272.792,87 272.792,87

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

Enc. PGE
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 12.711.072,18 0,00 12.711.072,18

Sentença Jurídica
 0101 0,00 0,00 12.711.072,18 0,00 12.711.072,18

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
5.430.387,00 11.025.673,58 0,00 0,00 16.456.060,58

EMaTEr
 0101 5.430.387,00 11.025.673,58 0,00 0,00 16.456.060,58

Encargos Especiais 0,00 0,00 12.711.072,18 0,00 12.711.072,18
Enc. PGE

 0101 0,00 0,00 12.711.072,18 0,00 12.711.072,18
Manutenção da 

Gestão 0,00 0,00 0,00 578.489,38 578.489,38

coHaB
 0260 0,00 0,00 0,00 1.922,71 1.922,71
 0371 0,00 0,00 0,00 303.773,80 303.773,80
 0660 0,00 0,00 0,00 272.792,87 272.792,87

Previdência 
Estadual 0,00 0,00 0,00 14.263,07 14.263,07

fiNaNPrEV
 0101 0,00 0,00 0,00 14.263,07 14.263,07

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                         5.430.387,00 11.025.673,58 12.711.072,18 14.263,07 29.181.395,83

0260 - rEc.ProVEN.TraNSfErENc.
coNVENioS E oUTroS                   0,00 0,00 0,00 1.922,71 1.922,71

0371 - recursos Próprios do fundo 
Estadual de Habitação de interesse 

Social
0,00 0,00 0,00 303.773,80 303.773,80

0660 - recursos Provenientes de 
Transferências de convênios e outros 0,00 0,00 0,00 272.792,87 272.792,87

ToTal 5.430.387,00 11.025.673,58 12.711.072,18 592.752,45 29.759.885,21

Protocolo: 745078

Portaria N°. 1227/2021-daF/sePLad, de 21 de deZeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/1457768,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora fErNaNda dE carValHo BESSa MacHado, id. 
funcional nº. 57217691/2, ocupante do cargo de Psicóloga, para responder 
pela coordenação de Seleção de Pessoas - cSEP/dPP/SEPlad, durante o 
impedimento legal da titular aNNa laUra fErrEira dE araÚJo MoUrÃo, 
id. funcional nº. 5932323/2, no período de 27/12/2021 a 25/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
dEZEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 745081
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº. 003/2021
coNtrato: 041/2018/ioe.

Exercício: 2021.
objeto: contratação de empresa especializada para serviços e manutenção 
do software de varreduras Powere By N-Stalker.
Valor: r$ 448.500,00 (Quatrocentos e Quarenta e oito Mil e Quinhentos 
reais).
data de assinatura: 13/12/2021.
Vigência: 13/12/2021 a 12/12/2022.
Programa de Trabalho: 22.126.1508.8238;
Elemento de despesa: 3390.40;
fonte de recurso: 0261.00.0000;
Plano interno: 412.000.8238c.
contratado: GUard SolUÇÕES ME TEcNoloGia da iNforMáTica lTda, 
(cNPJ/Mf sob o n.º 24.726.596/0001-70)
Endereço: SrTVS, QUadra 701, nº 110, Bloco o, Sala 125, Ed. Multiem-
presarial, asa Sul, cEP: 70.340-000, Brasília - df
E-mail: rafael@guardti.com.br
fone: (61)3034-1062.
ordenador: JorGE GUiMarÃES PaNZEra

Protocolo: 745040

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 917 de 20 de deZeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 72, da lei nº 5810, de 24 de janeiro 
de 1994, alterada pela lei n.º 7.267, de 05 de maio de 2009 e, ainda os 
termos dos Processos nº2021/1446665-PaE, de 17/12/2021.
rESolVE:
i – coNcEdEr à servidora SaMYa oliVEira rocHa NoGUEira, id. fun-
cional n° 5888407/6, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lo-
tada no Núcleo de controle interno, 180 (cento e oitenta) dias de licença 
Maternidade no período de 04/12/2021 a 01/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 de dezembro de 
2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 744732

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 918 de 21 de deZeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo Eletrônico nº 2021/1445787, 
de 16/12/2021, que dispõe sobre concessão de férias fracionadas de ser-
vidor.
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
17/01/2022 a 31/01/2022 e de 17/03/2022 a 31/03/2022, a servidora 
lorENa alicE cEZar da crUZ oliVEira, matrícula 5948960/1, ocu-
pante do cargo de Técnica Previdenciária a/coordenadora, lotada na co-
ordenadoria de concessão de Benefícios, referente ao período aquisitivo 
07/05/2020 a 06/05/2021.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de dezembro de 
2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 744961

oUtras MatÉrias
.

 iNeXiGiBiLidade
iNeXiGiBiLidade: 036/2021

Processo: 2021/1359312
data: 17/12/2021
Valor inicial do contrato: r$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais)
objeto: o presente contrato tem por objeto a adesão ao SiSTEMa dE coM-
PENSaÇÃo PrEVidENciária – coMPrEV.
fundamento legal:
art. 25, inciso ii e art. 13, inciso iV da lei nº 8.666/1993 e Parecer Jurídico 
nº 222/2021 - ProJUr iGEPrEV.
Unidade orçamentária: 84201- instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará Programa do PPa 2020/2023: 1508 – Governança Pública.
Classificação Funcional Programática: - 09.128.1508.8238 - Gestão da 
Tecnologia da informação e comunicação.
fonte de recursos: - 0261000000 - recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta.
Natureza da despesa: 40 – Serviços Tecnologia da informação e comu-
nicação.
razão Social: EMPrESa dE TEcNoloGia E iNforMaÇÕES da PrEVidÊNcia 
– daTaPrEV, com sede em ST de autarquias nº 01, Bloco E/f, cEP: 70.070-
935, Brasilia – df, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 42.422253/0001-01.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
franklin José Neves contente
ordenador de despesa
iGEPrEV
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo
Exercício: 2021
Número da inexigibilidade: 036/2021
Processo: 2021/1359312
data: 17/12/2021
ordenador: franklin josé neves contente
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Giussepp Mendes
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 744841
eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato

coNtrato de adesÃo Nº 637267
Processo: 2018/432775
data da assinatura 17/12/2021
data da Vigência: 02/01/2022 a 01/01/2023.
Exercício: 2022
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do con-
trato de adesão nº 637297 por mais 12 (doze) meses.
 o valor global deste Termo de adesão é de r$ 1.500,00 (Hum mil e qui-
nhentos reais).
contratado: BaNco do BraSil S.a., com sede na avenida Presidente Var-
gas nº 248, cidade: Belém Uf: Pa cEP: 66.010-900, inscrito no cNPJ/Mf 
sob nº. 00.000.000/0001-91, neste ato representado por lUiZ cláUdio 
SalES SaNToS da SilVa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 17 de dezembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 744842
eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato

coNtrato adMiNistratiVo: 38/2020
ata de registro de Preços nº 07/2019 - Pregão Presencial nº 11/2019-TcE/aP
Processo: 2020/615767
data da assinatura 10/11/2021
data da Vigência: 01/01/2022 a 31/01/2022.
Exercício: 2022
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do con-
trato por 12 (doze) meses com o reajuste de 9,6% para equilíbrio financei-
ro pelo Índice Nacional de preços ao consumidor – iPca (iBGE) do período 
09/2020 a 08/2021 para equilíbrio financeiro reivindicado pela CONTRA-
Tada.
 o valor deste Termo aditivo é de r$ 2.739.354,38 (dois milhões e sete-
centos e trinta e nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e 
oito centavos).
contratado: Empresa TEcH lEad SErViÇoS E coMÉrcio dE iNforMáTi-
ca lTda, com sede na Trav. dom romualdo de Seixas, 1476. Ed. Evolution, 
Salas 706 e 707, Bairro: Umarizal, Belém/Pa, cEP 66.055-200, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº. 11.887.021/0001-97, neste ato representado por GEral-
do alVES do NaSciMENTo JUNior
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de dezembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 744873



diário oficial Nº 34.806  27Quarta-feira, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Portaria Nº 919 de 21 de deZeMBro 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 contratos, 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 administração 
e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/497546, de 10/05/2021;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor Keytson deny Gomes Portugal, matrícula n° 
5929454/3, ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotado 
na coordenadoria de Tecnologia da informação, para atuar como fiscal 
do Contrato Administrativo nº 058/2021 firmado com a empresa ARGO 
iNTEliGÊNcia diGiTal lTda, cNPJ n° 39.752.281/0001-74, que tem 
como objeto a prestaçao de serviços técnicos especializados de Tecnologia 
da informação e comunicação – Tic para desenvolvimento de arquitetura 
de informação e inovação dos sistemas do ambiente tecnológico do 
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.   
ii – dESiGNar o servidor Yuri assis Gonçalves, matrícula n° 5950808/2, 
ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria 
de orçamento e finanças, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de dezembro de 
2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 920 de 21 de deZeMBro 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 contratos, 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 administração 
e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1006057, de 13/09/2021;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor Keytson deny Gomes Portugal, matrícula n° 
5929454/3, ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotado 
na coordenadoria de Tecnologia da informação, para atuar como fiscal 
do Contrato Administrativo nº 057/2021 firmado com a empresa ARGO 
iNTEliGÊNcia diGiTal lTda, cNPJ n° 39.752.281/0001-74, que tem 
como objeto a prestaçao de serviços técnicos especializados de Tecnologia 
da informação e comunicação – Tic para Sustentação operacional 
de infraestrutura, manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas do 
ambiente tecnológico do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPrEV.   
ii – dESiGNar o servidor Yuri assis Gonçalves, matrícula n° 5950808/2, 
ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria 
de orçamento e finanças, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de dezembro de 
2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 745074

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

eXtrato de Portaria Nº 348 de 10 de deZeMBro de 2021.
Processo: 2021/1350937
Nome: roSaNa da SilVa rodriGUES
Matrícula: 5274745/1
cargo: Especialista em Educação classe i
lotação atual: Coordenação de Desenvolvimento e Habilidades Profissio-
nais – cdHP /ddPEG
Loção Remoção: Coordenação do Centro de Graduação e Cursos Profissio-
nalizantes – cGP/diSEG
data: a partir de 24/12/2021.

Protocolo: 745029

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 353 de 21 de deZeMBro de 2021
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
coNSidEraNdo, o Processo nº 2021/57321 e Processo nº 2021/1461454,
rESolVE:
i – Substituir os servidores iSaBEla riBEiro rEiS cHarro QUiriNo, 
matrícula nº 5921520/2 e aNToNio da SilVa caSTro, matrícula nº 
5955491/1 pelos servidores MaTHEUS MoraES da SilVa, matrícula nº 
5950336/1 e raiMUNda do Socorro da SilVa riBEiro, matrícula nº 
54197110/1 para fiscal e fiscal suplente do contrato Administrativo n° 
024/2021-EGPA, firmados entre esta Autarquia com a Empresa A P C BONA 
EIRELI, tomando todas as providências necessárias para a fiscalização e 
fiel execução do objeto do referido contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliZaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina

Portaria Nº 354 de 21 de deZeMBro de 2021
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
coNSidEraNdo o Processo n° 2020/627688 e Processo 2021/1461454,
rESolVE:
i – Substituir a servidora iSaBEla riBEiro rEiS cHarro QUiriNo, ma-
trícula nº 5921520/2 pelo servidor MaTHEUS MoraES da SilVa, matrícula 
nº 5950336/1, ocupante do cargo de Secretário de Coordenação, para fis-
calizar o contrato Administrativo n° 047/2021-EGPA, firmados entre esta 
autarquia com a Empresa Midia cENTEr SErViÇoS dE ProdUÇÃo MUSi-
cal, ciNEMaToGráfica E EVENToS EirEli, tomando todas as providên-
cias necessárias para a fiscalização e fiel execução do objeto do referido 
contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Portaria Nº 355 de 21 de deZeMBro de 2021
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
coNSidEraNdo o Processo n° 2020/627688 e Processo 2021/1461454,
rESolVE:
i – Substituir os servidores JESSica arGENTiNa dE liMa MaGalHÃES, 
matrícula nº 5947328/1 e rodriGo da SilVa MENdES, matrícula nº 
5942550//1 pelas servidoras aNdrEia GoNÇalVES dE carValHo, ma-
trícula nº 54185973/5 e HEllEM caSSEB flEXa, matrícula nº 57174724/ 
para fiscal e fiscal suplente do contrato Administrativo n° 011/2017-EGPA, 
firmados entre esta Autarquia com a Empresa KaPa-caPiTal, tomando 
todas as providências necessárias para a fiscalização e fiel execução do 
objeto do referido contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Portaria Nº 356 de 21 de deZeMBro de 2021
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
coNSidEraNdo o Processo n° 2020/602793 e Processo 2021/1461454
rESolVE:
i – Substituir os servidores claUdio MarcElo dE MiraNda PiNHEi-
ro matrícula nº 5912774/2 e rodriGo da SilVa MENdES, matrícu-
la nº 5942550//1 pelas servidoras HEllEM caSSEB flEXa, matrícu-
la nº 57174724/ e aNdrEia GoNÇalVES dE carValHo, matrícula nº 
54185973/5 para fiscal e fiscal suplente do contrato Administrativo n° 
07/2020-EGPA, firmados entre esta Autarquia com a Empresa BELÉM RIO 
SEGUraNÇa EirEli, tomando todas as providências necessárias para a 
fiscalização e fiel execução do objeto do referido contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 744817
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3574 de 21 de  deZeMBro de 2021.
  o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019).
rESolVE:
  art.1º dESiGNar os servidores JorGE aUGUSTo SilVa MENdES assis-
tente de infraestrutura, Matrícula n°57230166/1 e carloS JoSÉ dE SoU-
Za MoNTEiro, Servente, Matrícula n° 3217884/1, para atuarem respec-
tivamente do como fiscal Titular e substituto do coNTraTo n° 136/2021/
SEFA, firmado entre a SEFA e a empresa. COMERCIAL VIEIRA COMÉRCIO 
E SErViÇoS
  art.2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 745022
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado da FaZeNda
Portaria Nº 3573 de 21 de deZeMBro 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 (repu-
blicada no d.o.E. nº 33.805, de 15/02/2019),
  r E S o l V E:
  art. 1º- dESiGNar a servidora aNa criSTiNa GoMES da SilVa, identi-
ficação Funcional nº 3000/2, Psicóloga e José Guilherme de Souza Moitta 
Koury, Identificação Funcional nº 5858160/1, Auditor Fiscal de Receitas 
Estaduais, para atuarem como fiscal e fiscal Substituto, respectivamente, 
do CONTRATO Nº 136/2021/SEFA, firmado entre a SEFA e a Empresa FUN-
daÇÃo GETUlio VarGaS - fGV.
  art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 745041

.

.

errata
.

de ordem
Portaria N° 3463 de 09/12/2021, PUBLicada No doe

No 34.804 de 21/12/2021.
SErVidor: ana cristina Souto da Silva
oNde se LÊ: auditor fiscal de receitas Estaduais
Leia-se: assistente Técnico.

errata
de ordem

Portaria N° 708 de 17/07/2014, PUBLicada No doe.
N° 32.688 dE 21/07/2014.
SErVidor: celio cal Monteiro
oNde se LÊ: período de 08.09.2014
Leia-se: gozo oportuno

errata
de ordem

Portaria N° 3478 de 10/12/2021, PUBLicada No doe.
N° 34.804 dE 21/12/2021.
SErVidor: frederico Jorge Siqueira Souto
oNde se LÊ: Período 02/01/2022 - 30/01/2022
Leia-se : Período 03/01/2022 - 31/01/2022

Protocolo: 744820

coNtrato
.

coNtrato: 134/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2021/SEfa
Manifestação Jurídica: 394/2021 e 501/2021/coNJUr/SEfa
objeto: aquisição de fone de ouvido com Microfone (Headset) para uso 
em videoconferência,
data da assinatura: 14/12/2021
Vigência: 14/12/2021 a 13/12/2022.
Valor Total Global: r$ 39.943,50
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - SEfa
função: 04 - administração
Sub-função: 126 - Tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação

Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 2101 - 2101 - recursos de contrapartida de Emprés-
timo do Bid
contratada: GaSKaM coMÉrcio E coNSTrUÇÃo ciVil EirEli, estabele-
cida na rua fernandes de Barros, nº 525, Bairro alto da XV, cEP 80045-
390, curitiba-Pr; inscrita sob cNPJ/Mf nº 32.519.346/0001-97,,
ordenador: anídio Moutinho da conceição

Protocolo: 744996
coNtrato: 133/2021/seFa.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2021/SEfa
Manifestação Jurídica: 394/2021 e 501/2021/coNJUr/SEfa
objeto: aquisição Webcam (câmera) para uso em videoconferência,
data da assinatura: 14/12/2021
Vigência: 14/12/2021 a 13/12/2022.
Valor Total Global: r$ 39.999,30
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - SEfa
função: 04 - administração
Sub-função: 126 - Tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 2101 - 2101 - recursos de contrapartida de Emprés-
timo do Bid
Contratada: BRASILUC TECNOLOGIA I.S. LTDA, estabelecida na Rua Delfim 
Moreira nº 258, sala 303 bairro centro, cEP: 37.002-070; Varginha-MG; 
inscrita sob cNPJ/Mf nº 01.681.463/0001-29,
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 744993

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 039/2021

a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço por item, conforme 
abaixo:
objeto: aquisição de Sistema de Som completo.
daTa da aBErTUra: 06/01/2022 - as 10:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 09:00 às 15:00, em dias úteis.
Marco aurélio rezende da rocha
Pregoeiro

Protocolo: 744810

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 015/2021/seFa
considerando os termos do artigo 25, inciso ii, da lei no 8.666/93, con-
forme manifestação da coNJUr nº 355/2021 e considerando, também, 
as necessidades apontadas e justificadas pela Diretoria de Fiscalização, 
contidas nos autos do PaE sob nº 2021/652115, rEcoNHEÇo E raTifi-
co a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo para a contratação de 02 (duas) 
vagas para o curso “MBa em Gerenciamento de Projetos” e 02 (duas) 
“MBa Executivo em Business analytics e Big data”, sendo contratada a 
empresa fUNdaÇÃo GETUlio VarGaS - fGV, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
33.641.663/0001-44, com sede na Praia de Botafogo, 190, na cidade e 
Estado do rio de Janeiro, no valor total de r$ 84.613,08 (oitenta e quatro 
mil, seiscentos e treze reais e oito centavos).
Belém/Pa, 20 de dezembro 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
  Secretário de Estado da fazenda - SEfa/Pa

Protocolo: 745045

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202104006035, de 21/12/2021 - Proc N.º 

2021730007918/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 Braz Maria Melo – cPf: 091.712.312-34
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWaB45U8NT103230

Protocolo: 744844
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Publicação Nº 742724  dia: 16.12.2021

coNtrato Nº: 153/2021
objeto: Transferência de recursos a título de Patrocínio, destinados à rea-
lização de evento denominado “Marabá Jazz festival”
Valor Total: r$-89.916,50 (oitenta e nove  mil, novecentos e dezesseis 
reais e cinquenta centavos).
data de assinatura: 10.12.2021
Vigência: onde se lê: 10.12.2021 a 09.03.2021 Leia-se: 10.12.2021 a 
09.03.2022 inexigibilidade de licitação Nº 040/2021 - art. 30 caput, da 
lei nº 13.303/2016 e no art. 9º, item 3, § 1º, a e c do regulamento de 
licitações e contratos do Banpará.
contratado:. THEroQUE ProdUÇÕES lTda.
Endereço:  folha 17, Quadra 21, lote 44 - Bairro: Nova Marabá
cEP: 68505-490 Marabá/Pa
Telefone: (94) 98153-7452
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 744858
..

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 1069 de 13 de deZeMBro 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 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/1392030.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 03.01.2022, os efeitos da PorTaria Nº 904 de 
17/12/2020, publicada no doE nº 34.412 de 19/12/2020, que cedeu ao 
coMaNdo GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, a servidora 
Maria doNaTilia TaVarES dE alcaNTara, matrícula nº 105287/1, cargo 
odoNToloGo, lotada na diViSÃo dE SaÚdE BUcal.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
13.12.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
* rEPUBlicado dEVido TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÕES No doE 34.804 
dE 21/12/2021.

Portaria N° 1073 de 13 de deZeMBro 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 e,
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 2021/598142.
r E S o l V E:
cEdEr, a contar de 03.01.2022, a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoS-
PiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, a servidora lidiaNE EriKa BorGES 
rodriGUES, matrícula nº 57191169/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
lotada no cENTro dE SaÚdE - Marco, 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 
13.12.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
* rEPUBlicado dEVido TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÕES No doE 34.804 
dE 21/12/2021.

Protocolo: 744929

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: JoÃo faBricio MESQUiTa dE SoUSa
cargo do Servidor: MÉdico UroloGiSTa
Vigência: 03.01.2022/01.07.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 745011

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 331 de 21 de deZeMBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013
coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/14449645, que trata da substi-
tuição de fiscal dos contratos 64,65,66 que trata da aquisição de Veículos 
ambulância Tipo “a”, “B”, “c” e “d” pela SESPa;
r E S o l V E:
i – revogar a designação da servidora ETiaNE dE SoUZa fErrEira, mat. 
54194776/1, nomeado na PorTaria Nº 990 de 11/11/2021 publicada no 
doE de 12/11/2021;
ii – incluir em substituição o servidor designado VicTor HUGo BEcHa-
ra arEro liMa, mat. 5933820/3, para compor a referida comissão para 
acompanhar e fiscalizar o contrato abaixo, bem como pelo atesto dos do-
cumentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 21 
dE dEZEMBro
dE 2021.

Protocolo: 744834
Portaria Nº. 329 de 20 de deZeMBro de 2021.

o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 pu-
blicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outu-
bro de 2013 em seu art. 3º que dispõe sobre o valor global do contrato 
quando excede a R$ 100.000, obrigatoriamente terão como fiscal servidor 
efetivo, empregado permanente ou comissão por estes composta e a cláu-
sula décima primeira do contrato nº079/2021e os autos do Processo n° 
2020/675039;
r E S o l V E:
i – designar os servidores:
Mônica cristina Sawada Yanaguibashi, matrícula SESPa n°57173720-2, 
e, Nazaré de fatima Souza Martins, matrícula SESPa n° 116220-1;para 
acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 079/2021, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da 
SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 20 
dE dEZEMBro
dE 2021.

Protocolo: 744738

.

.

coNtrato
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº. 13/2021 - 
Processo: 2021.1353308

ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica- SESPa e UNiVEr-
SidadE do ESTado do Pará - UEPa.
do oBJETo: o presente instrumento tem por objeto a execução do Pro-
GRAMA DE ESTADUAL DE GOVERNO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DE 
ProfiSSioNaiS da SaÚdE-QUalifica SaÚdE, objetivando incentivar as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão dos programas de residência 
médica e/ou programas equivalentes de especialização médica, residência 
multiprofissional em saúde e residência uni profissional em saúde.
TraNSfErÊNcia dE rEcUrSo: o presente instrumento prevê a transfe-
rência do valor total de r$ 26.824.500 (vinte e seis milhões, oitocentos e 
vinte e quatro mil e quinhentos reais) à Universidade do Estado do Pará, 
conforme cronograma apresentado no plano de trabalho constante do pro-
cesso 2021/1353308.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA: Projeto. Atividade:8924, Elemento de Des-
pesa: 339018 / 339048 e fonte de recurso: 0103;
ViGÊNcia: 21/12/21 a 20/01/22
daTa aSSiNaTUra: 21/12/21
ordenador despesa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS, Se-
cretário de Saúde Pública em exercício, dEcrETo publicado no do 34.780 
de 30 de novembro de 2021

Protocolo: 744967
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 121/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 095/SESPa/2021, Processo nº 2021/540084, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 07/12/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.791 de 10/12/2021.
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de medica-
mentos, para atendimento de pacientes cadastrados nas 8 (oito) Unidades 
de Saúde pertencentes ao 1º crS/SESPa, por um período de 12 (doze) 
meses.
Valor ToTal: r$ 67.850,00 (Sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta 
reais).
ViGÊNcia: 22/12/2021 a 21/12/2022.
EMPrESa: f. cardoSo E cia lTda., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição Estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de Souza, nº 125, Br 316, KM 
8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua-Pa, Telefone: (91) 
3202-1344/(91) 3202-1310, E-mails: licitacao@shoppingdasaudeonline.
com.br e diretoria@shoppingdasaudeonline.com.br.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

04 fluconazol cápsula 48.400 r$ 0,90

05 lidocaína cloridrato 20 mg/ml Tubete 1,80 Ml 3.000 r$ 1,60

06 lidocaína cloridrato 20 mg/ml solução 
injetável frasco 20,00 Ml 3.000 r$ 5,75

07 lidocaína cloridrato 20 mg/g – Geléia 30 g Bisnaga 30,00 G 800 r$ 2,80

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica EM EXErcÍcio.

Protocolo: 744924
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 122/2021

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 095/SESPa/2021, Processo nº 2021/540084, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 07/12/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.791 de 10/12/2021.
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de medica-
mentos, para atendimento de pacientes cadastrados nas 8 (oito) Unidades 
de Saúde pertencentes ao 1º crS/SESPa, por um período de 12 (doze) 
meses.
Valor ToTal: r$ 32.370,00 (Trinta e dois mil, trezentos e setenta reais).
ViGÊNcia: 22/12/2021 a 21/12/2022.
EMPrESa: criSTalfarMa coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo E 
EXPorTaÇÃo lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 05.003.408/0001-30, inscrição Estadual nº 15.224.281-3, com 
sede na rod. Br 316, Km 06, alameda leopoldo Teixeira 8, levilândia, 
cEP: 67.030-025, Tel: (91) 3255-5616, E-mail: licitacoes@cristalfarma.
com.br.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

01 amoxicilina 500 mg cápsula 64.000 r$ 0,22

02 cefalexina 500 mg cápsula 59.000 r$ 0,31

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica EM EXErcÍcio.

Protocolo: 744925
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 123/2021

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 095/SESPa/2021, Processo nº 2021/540084, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 07/12/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.791 de 10/12/2021.
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição de medica-
mentos, para atendimento de pacientes cadastrados nas 8 (oito) Unidades 
de Saúde pertencentes ao 1º crS/SESPa, por um período de 12 (doze) 
meses.
Valor ToTal: r$ 900,00 (Novecentos reais).
ViGÊNcia: 22/12/2021 a 21/12/2022.
EMPrESa: a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E Prod. HoS-
PiTalar lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 32.137.731/0001-70, inscrição Estadual nº 156251744, estabelecida à 
avenida rômulo Maiorana, nº. 1792 - a, Bairro do Marco, Belém-Pa, cEP: 
66093-005 – Telefone (91) 3353-8889 – E-mail: ajhospitalar@gmail.com.

item Especificação Unidade Quanti-
dade Valor Unit.

08 Tobramicina 3 mg/ml solução oftálmica 5 ml frasco 5,00 ml 150 r$ 6,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica EM EXErcÍcio.

Protocolo: 744926

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 249 de 21 de deZeMBro de 2021
coNcEdEr a servidora MaXilENE ciPriaNo dE SoUZa BarBoSa, matrí-
cula nº 54188940-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, 
lotada no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no perío-
do de 03 de janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, referente ao triênio 
de 18/02/2017 a 17/02/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 745003

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria Nº 060/2021 –21.12.2021 - coNceder
Nome: Kacia SilVaNa dE liMa QUadroS
Matricula: 5180899-1 cargo: aG. de artes Práticas
lotação: U.E.colÔNia do PraTa  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 19.03.2016 a 18.03.2019
Período: 01.02.2022 a 02.03.2022 (30) trinta dias

Protocolo: 744690

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

diÁria
.

 Portaria Nº 135 de 07 de deZeMBro de 2021
 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: Participar de ação de saúde a serviço do 11º crS/SESPa
Municípios: Marabá/ curionópolis
 PEriodo: 20/ a 24/12/2021
4 /5 (Quatro diárias e Meia )

SErVidor carGo MaTricUla
Zélia Mutran azevedo comissionado 5949113/1

  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 744730
 Portaria Nº 137 de 07 de deZeMBro de 2021

 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: realizar treinamento no Sistema diGiSUS Gestor modulo pla-
nejamento e orientação para a elaboração dos planos municipais de Saúde 
para as equipes dos municípios.
Municípios: Marabá/ Tucuruí/Breu Branco
 PEriodo: 13 a 17 /12/2021
4 /5 (Quatro diárias e Meia )

SErVidor carGo MaTricUla
Joel correa dos Santos agente administrativo 57233238/1

  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 744774
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria Nº 428 de 04 de NoVeMBro de 2021
Nome: Jorgiane costa da Silva (ouvidora do SUS-Mocajuba) cPf: 
023.004.972-98; Kleber Juvenal Silva farias (ouvidor do SUS-Baião) cPf: 
580.686.602-59; regina célia carneiro Pimentel (ouvidora do SUS-limo-
eiro do ajuru) cPf: 745.848.632-53; cellen cristina rodrigues Barroso 
(ouvidora do SUS-cametá) cPf: 020.815.722-06;
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objetivo: colaboradores Eventuais que participaram do iii Encontro das 
ouvidorias do SUS da região de Saúde do Tocantins (Treinamento do novo 
sistema ouvidorSUS); 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao des-
locamento do município de Mocajuba, Baião, limoeiro do ajuru e cametá 
(respectivamente) para Barcarena-Pa, no período de 22 a 25/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 429 de 04 de NoVeMBro de 2021
Nome: ana cristina dos Santos do carmo Matos (ouvidora do SUS-oeiras 
do Pará) Matrícula: 54194604-1;
objetivo: Participar do iii Encontro das ouvidorias do SUS da região de 
Saúde do Tocantins (Treinamento do novo sistema ouvidorSUS); 4,5 (qua-
tro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de oei-
ras do Pará para Barcarena-Pa, no período de 22 a 26/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 430 de 04 de NoVeMBro de 2021
Nome: Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermei-
ra), matricula–5959514; alonso lopes dos Santos (Motorista), matrícula 
– 57205455-1; aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), 
matrícula – 5910030-2;
objetivo: Supervisionar e avaliar os trabalhos de controle e vigilância da 
malária realizado pela equipe técnica da SMS, nas UdTs de Uxi-estrada, 
nova américa, igarapé Preto e São Bernardo. 3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará, no período de 23 a 26/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 431 de 04 de NoVeMBro de 2021
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula 
–5265983-2; Paulo Santos Guimarães Junior, (apoio Técnico em ViSa), 
matricula – 5108454-1; Maria do Espírito Santo corrêa dos Prazeres (far-
macêutica) matrícula – 5959503-1;
objetivo: ação de cooperação técnica na inspeção bem estabelecimentos 
assistenciais de saúde - EaS. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 23 a 
26/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 432 de 11 de NoVeMBro de 2021
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (coord. reg. do Núcleo de Planeja-
mento) matrícula – 5913119-1;
objetivo: realizar monitoramento e avaliação do sistema diGiSUS relaciona-
do aos instrumentos de gestão: relatório detalhado do quadrimestre anterior
-rdQa e orientações acerca da elaboração do relatório anual de Gestão-raG.  
2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para limoeiro do ajuru no período de 24 a 26/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 433 de 11 de NoVeMBro de 2021
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014; José Maria Piteira de carvalho (Motorista) 
matrícula – 5108411-2;
objetivo: acompanhar e realizar monitoramento do sarampo e rubéola 
com equipe da vigilância epidemiológica da SESPa Belém. 4,5 (quatro e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião e Mocajuba, no período de 23 a 27/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 434 de 11 de NoVeMBro de 2021
Nome: denilson Silva cordeiro (agente de Saúde) matricula – 1086775; 
João lúcio correa da Silva (ag. administrativo), matrícula – 5089166-2;
objetivo: realizar o ajuste anual de estoque do HPP de oeiras do Pará. 2,5 
(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para oeiras do Pará, no período de 25 a 27/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 435 de 17 de NoVeMBro de 2021
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014; alonso lopes dos Santos (Motorista), ma-
trícula – 57205455-1;
 objetivo: Participar do seminário de avaliação dos sistemas SiM, SiNaSc, 
SiNaN e vigilância do Óbito. 4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Belém, no período de 30/11 
a 04/12/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 436 de 17 de NoVeMBro de 2021
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula 
–5265983-2; João Elias Sassim da Silva (diretor regional), matricula – 
5930010-2; Paulo Santos Guimarães Junior, (apoio Técnico em ViSa), ma-
tricula – 5108454-1;
Objetivo: Realizar ação de inspeção e / ou fiscalização em indústria de 
palmito aVc, oeiras do Pará.  3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará, no período de 
01 a 04/12/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 437 de 17 de NoVeMBro de 2021
Nome: João Batista Pinheiro (Técnico em Saúde), matrícula – 0505204;
objetivo: realizar supervisão e avaliação dos indicadores dos programas 
de vigilância ambiental Vigiagua, Vigissolo, Vigiar Vspea agrotóxico. 3,5 
(três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para limoeiro do ajuru, no período de 01 a 04/12/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 438 de 17 de NoVeMBro de 2021
Nome: derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), matrícu-
la–5959514;
objetivo: Participar, apoiar, orientar as ações de dezembro vermelho cuja 
temática: dezembro vermelho mês da prevenção ao HiV e aidS: Tratar é 
garantir a vida. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 01 a 03/12/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 439 de 17 de NoVeMBro de 2021
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1;
objetivo: Supervisionar e monitorar as ações de vigilância e controle da 
Malária realizado em unidade de diagnóstico e tratamento. 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru no período de 01.a 03/12/2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 440 de 17 de NoVeMBro de 2021
Nome: Benedito Jailson dornelas da Veiga (Supervisor regional de 
leishmaniose), matrícula – 57206125-1;
objetivo: realizar ações de controle da malária (distribuição e instalação 
de MILD”S, busca de casos positivos, notificação, diagnóstico, tratamento, 
educação em saúde) nas localidades 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 01 a 15/12/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 441 de 17 de NoVeMBro de 2021
Nome: raquel dos Santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
objetivo: realizar Monitoramento das ações relacionadas aos indicadores do 
previne Brasil (diabetes e hipertensão). alcance das metas apoio na melhoria 
das metas com os profissionais das unidades, coordenação da atenção bási-
ca. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para limoeiro do ajuru no período de 01 a 03.12.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 442 de 18 de NoVeMBro de 2021
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (agente administrativo), matrícula – 
5913119-1; Elisabeth freitas Gonçalves (resp. Setor financeiro) matricula 
– 5115272-1;
Objetivo: Reunir com equipe local, a fim de realizar verificação e orientação 
referente a planilha do 3º trimestre de 2021 da Gdi dos servidores que 
fazem jus a referida gratificação, lotados no HPP, sem ônus para a SESPA, 
visando a previsão orçamentária para 2022, haja vista o encerramento do 
exercício financeiro de 2021. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará no período de 
01 a 04/12/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 443 de 22 de NoVeMBro de 2021
Nome: camilla Barros de Menezes (rTES-Baião) cPf: 003.964.252-67; 
celiane Pinheiro Santana (rTES-limoeiro do ajuru) cPf: 880.653.592-
72; Erika alessandra flexa dos Santos (rTES-oeiras do Pará) cPf: 
600.088.142-87; Maely Sacramento de Souto (rTES-Mocajuba) cPf: 
021.837.012-18;
objetivo: colaboradores Eventuais que participaram do i Encontro das re-
ferências Técnicas de Educação da Saúde do 13ºcrS/SESPa. 1,5 (uma 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Baião, 
limoeiro do ajuru, oeiras do Pará e Mocajuba (respectivamente) para ca-
metá-Pa, no período de 02 a 03/12/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Protocolo: 744782
..

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°194/2021 – HoL

SrP Nº 066/2021
Objeto: Compra de testes rápidos em metodologia imunocromatográfica 
com, no mínimo, 97% de especificidade e sensibilidade a fim de triar/
detectar HiV 1 e 2 e Hepatites B e c com liberação do resultado em até, 
no máximo, 30 minutos. Estes testes irão abastecer o setor de imunologia 
do centro de análises clínicas descritos no anexo i – lote Único - Testes 
rápidos para acidentes de trabalho, e/ou solicitados a critério médico, de 
pacientes e servidores, para um período de 12 meses
data da abertura: 03/01/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 21 de dezembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 744779
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aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°175/2021 – HoL

SrP Nº 067/2021
objeto: aquisição de caTETEr TraNSloMBar 14f X 55cM e ProdUToS 
Para HEModiáliSE
data da abertura: 03/01/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 21 de dezembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 744815

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 164/2021
Processo nº 2021/782.156
objeto: fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais – opme 
para ortopedia oncológica
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
E.r. TriNdadE - EPP
Valor Total da licitação: r$ 30.896,05
Belém, 20 de dezembro de 2021
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 744727

.

.

oUtras MatÉrias
.

5º Processo seLetiVo siMPLiFicado HoL/2021- 
cLassiFicaÇÃo FiNaL

O Hospital OPhir Loyola - HOL, torna público a Classificação Final dos can-
didatos aprovados no 5º Processo Seletivo Simplificado – PSS/2021-HOL, 
para provimento de 25 vagas em funções temporárias de Nível Superior, na 
forma da lei complementar nº 07, de 28 de setembro de 1991, alterada 
pelas leis complementares 77/2011, 131/2020 e 140/2021, decreto n° 
1.230 de 26 de fevereiro de 2015 e lei n° 5.810 de 24 de janeiro de 1994, 
no que couber, e de acordo com as condições estabelecidas no Edital.
MÉdico (anestesiologista,)

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição

20210212388273 arTUr aBEl TaVarES fEr-
NaNdES caVaco 30/05/1973 12.00 1

MÉdico ( cirurgia Mastologia oncológica)

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição

202110212141571 flaVia VaScoNcEloS da 
SilVa 12/05/1991 26.00 1

MÉdico (cirurgia Plástica reparadora)

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição
20210212389056 iGor NaGai YaMaKi 16/12/1990 16.30 1

20210212388876 lUiZ fErNaNdo liMa 
BarroS 01/08/1991 16.00 2

MÉdico (cirurgia Urologia oncológica )

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição

20210212104905 claUdio JoSE daiBES dE 
aMoriM 30/08/1984 17.80 1

20210212388880 JoNES BarroS dE 
oliVEira 08/05/1985 11.00 2

MÉdico (Médico Hospitalista )

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição

20210212315495 lUciaNo MoUra dE 
aSSUNÇÃo 18/09/1989 16.00 1

MÉdico (Médico Psiquiatra )

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição

20210212387300 TaiS QUiNTEla
MaNdElSTaM fErNaNdEZ 19/12/1979 3.80 1

MÉdico (Médico radiologista )

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição

20210212389043 lUaNa GUZZi NUNES 15/06/1984 10.00 1

MÉdico (Médico radiologista – Ênfase em punção e biópsias, guia-
dos por Ultra-som e Tomografia)

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição
20210212388270 aNdrÉ MaciEl doS SaNToS 17/06/1983 19.50 1

MÉdico (Médico radioterapeuta)

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição

20210212342714 MaYZa MarTiNS fUrTado 
BarBoSa 12/08/1991 16.00 1

MÉdico (Médico Generalista)

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição

20210212305708 allaN roBErTo MarQUES 
SilVa 05/12/1980 10.00 1

MÉdico (Médico Urgência e emergência)

inscrição Nome do candidato Nascimento Total Posição

20210212388858 SaUl MoraES da
SilVa 19/09/1996 4.50 3

20210212176542 daVi PaTriK do
ESPiriTo SaNTo caBra 11/06/1992 4.00 4

MÉdico (Médico Patologista)
Não há candidatos selecionados para esta vaga
MÉdico (Médico onco-oftalmologista)
Não há candidatos selecionados para esta vaga
MÉdico (Médico oncologia clínica)
Não há candidatos selecionados para esta vaga

coNVocaÇÃo Para coNtrataÇÃo teMPorÁria dos 
caNdidatos de NÍVeL

sUPerior, cLassiFicados No Processo seLetiVo 
siMPLiFicado – Pss 05/2021-HoL.

convocamos os candidatos abaixo relacionados para comparecerem à 
coordenação de Gestão de
Pessoas (drH), do Hospital ophir loyola, no dia 27 de dezembro de 2021 
(segunda- feira), de 9h às 11hs, munidos das documentações, para rece-
berem orientações pertinentes ao ingresso temporário no
serviço público, de acordo com o EdiTal de ProcESSo SElETiVo SiMPli-
ficado – PSS 05/2021-Hol.
caNdidaToS claSSificadoS:
MÉdico (anestesiologista,)
arTUr aBEl TaVarES fErNaNdES caVaco
MÉdico (cirurgia Mastologia oncologica)
flaVia VaScoNcEloS da SilVa
MÉdico (cirurgia Plástica reparadora))
iGor NaGai YaMaKi
lUiZ fErNaNdo liMa BarroS
MÉdico (cirurgia Urologia oncológica)
cláUdio JoSÉ daiBES dE aMoriM
JoNES BarroS dE oliVEira
MÉdico (Hospitalista)
lUciaNo MoUra dE aSSUNÇÃo
MÉdico (Psiquiatra)
TaiS QUiNTEla MaNdElTaM fErNaNdEZ
MÉdico (radiologista)
lUaNa GUZZi NUNES
MÉdico (radiologista Ênfase em punção e biópsias, guiados por 
Ultra-som e Tomografia)
aNdrÉ MaciEl doS SaNToS
MÉdico (radioterapeuta)
MaYZa MarTiNS fUrTado BarBoSa
MÉdico (Generalista)
allaN roBErTo MarQUES SilVa
MÉdico (Urgência e emergência)
SaUl MoraES da SilVa
daVi PaTriK do ESPiriTo SaNTo caBral
rElaÇÃo dE docUMENToS Para coNTraTaÇÃo TEMPorária
 

rElaÇÃo dE docUMENToS – NiVEl SUPErior QUaNTidadE dE cÓPiaS

foToS 3x4 rEcENTES 2
cTPS (frENTE E VErSo) 2

idENTidadE (rG) 2
cPf 2

PiS oU PaSEP 2
TiTUlo dE ElEiTor oU cErTidÃo NEGaTiVa 2

cErTidÃo dE QUiTaÇÃo ElEiToral 2
diPloMa dE GradUaÇÃo 2

cErTificado dE ESPEcialiZaÇÃo 2
carTEira do coNSElHo rEGioNal 2

aNUidadE do coNSElHo do coNSElHo rEGioNal 
/2021 2
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carTEira dE rESErViSTa oU coMProVaNTE dE 
diSPENSa MiliTar (Para oS HoMENS) 2

coMProVaNTE dE rESidÊNcia 2
cErTidÃo dE NaSciMENTo/caSaMENTo 2

cErTidÃo dE NaSciMENTo, cPf doS filHoS dE-
PENdENTES 1

aNTEcEdENTES criMiNaiS daS JUSTiÇaS: ESTadUal 
E fEdEral 1

aTESTado EMiTido Por ProfiSSioNal coMPETENTE 
dE caPaciadE fÍSica E aP-

TidÃo PSicolÓGica coMPaTÍVEl coM aS aTriBUi-
ÇÕES da fUNÇÃo PrETENdida 

1 

dEclaraÇÃo QUE EXErcE oU NÃo oUTro carGo oU 
EMPrEGo EM oUTro ÓrGÃo PÚBlico.

 
1

dEclaraÇÃo c/ Horário SE TraBalHar EM oUTro 
orGÃo PÚBlico (NÃo PodE SEr NoTUrNo)

 
1

carTEira dE VaciNaÇÃo aTUaliZada E da coVid 1
carTÃo do SiSTEMa ÚNico dE SaÚdE SUS 1

Protocolo: 744965
Portaria Nº 896/2021 – GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contido nos processos nº 2021/1323694 de 
19/11/2021.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 19/11/2021, a servidora allYNNE Mi-
cHEllE alVarENGa BarBoSa, Enfermeiro, matrícula nº 5895808/2, lota-
da no centro de Suporte de Enfermagem (Banco de olhos), admitida sob 
o regime o regime das leis complementares 007/91 e 77/2011 Servidor 
Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 21 de dezembro de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 744956
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 057/2021 - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 164/2021
Processo nº. 2021/782156
forNEcEdor: E. r. TriNdadE - EPP
Valor Total: r$ 30.896,05
data de assinatura: 20/12/2021
ViGÊNcia: 20/12/2021 a 19/12/2022
oBJETo: forNEciMENTo dE ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPE-
ciaiS – oPME para orToPEdia oNcolÓGica, conforme abaixo:

iTEM ESPEcificaÇÃo (loTE 02) UNd QTdE Valor 
UNiTario

25 fixador Externo linear Metalico associado a Pinos de Schanz 
35mm ( coNJUNTo) UNd 10 r$ 648,11

26 fixador Externo linear metalico associado a pinos de Schanz 
40mm ( coNJUNTo) UNd 20 r$ 648,11 

27 fixador Externo com sistema de correção angular e/ou rotacional 
( coNJUNTo) UNd 5 r$ 1.202,50 

28 fixador Externo tipo plataforma- Sistema de alongamento / 
Transplante osseo- ENGloBa TodaS aS MEdidaS UNd 5 r$ 1.088,05 

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 744949

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1167/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 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 Marcia MaUES 
SaNToS PiMENTEl, ocorrido em 03 de dezembro de 2021, e especialmen-
te o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994;

rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora Marcia MaUES SaNToS PiMENTEl, id. funcional nº 
5853710/2, Médica radiologista, lotada na Gerência de diagnóstico por 
imagem e Endoscopia, no período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme 
certidão de Óbito nº 065656 01 55 2021 4 00448 166 0175604 55.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 03/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de dezembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 744868
Portaria Nº 1168/2021 – caPe/cP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2021/1360429.
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Gala à servidora dEUSaNa lUcia SENa BaTiSTa, id. 
funcional nº 57231726/1, Técnica de Enfermagem, lotada na coordena-
ção alojamento conjunto, no período de 03/11/2021 a 10/11/2021, con-
forme certidão de casamento nº 067595 01 55 2021 2 00018 026 0005126 
07.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 03/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de dezembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 744871
Portaria Nº 1176/2021/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/1092523
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora regina célia ribeiro Bastos, matrícu-
la 54195114/1, cargo: assistente administrativo, lotação coordenação 
de administração de Pessoal (caPE), telefone (91) 4009-0312 e 4009-
2359, E-mail:gestaodepessoas.fscmpa@santacasa.pa.gov.br, e deni-
se.maciel@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do 
contrato nº 270/2021/fScMP, oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
052/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fScMP com a empresa SiMETria SolUÇÕES iNTEGradaS lTda, 
cNPJ: 27.397.273/0001-78 tendo como objeto a coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coNfEcÇÃo dE MaTEriaiS 
dE coNSUMo - cracHá E PorTa cracHá.
ii - dESiGNar a servidora denise Maciel Neves Galdamez, matrícula nº 
57204664-1, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 15 de dezembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 744917

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 270/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE coNfEcÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSUMo - cracHá E PorTa cracHá
Valor: r$ 31.500,00
data de assinatura: 15/12/2021
Vigência: 15/12/2021 a 15/12/2022
PE 052/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/1092523
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
contratado: SiMETria SolUÇÕES iNTEGradaS lTda; cNPJ/
Mf nº 27.397.273/0001-78;
Endereço: av. Perimetral, S/N, Prédio Espaço inovac, Sala 17, cEP: 
66.075-750, Guamá, Belém/Pa. Telefone:(91) 3349-2455/(91) 3342-4000
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 744843
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 096/2021-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 06/01/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE EQUi-
PaMENToS MÉdico HoSPiTalarES, para atender o Projeto ambima-
ma), conforme as especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência 
do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 744945

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 199/2021
Pae Nº 2021/1443172

data: 20/12/2021
Valor ToTal: r$ 17.200,00
objeto: compra de materiais de apoio para fomentar as ações do ambu-
latório da Mulher e de sensibilização de combate ao câncer de mama no 
ano de 2022: Bloco de anotações, Necessaires, Bolsas de TNT, camisas e 
canetas a solicitação em epígrafe, visa gerenciar recurso próprio destina-
dos às ações contínuas de combate ao câncer de mama à realizar-se no 
ano de 2022
fundamento legal: artigo 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e Parecer 
nº 410/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 20/12/2021
funcional Programática: 10.128.1507.8924 e 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 0349008849 e seus respectivos 
superávits Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: J B MoNTEiro cardoSo-ME, cNPJ/Mf: 00.673.266/0001-
03
ENdErEÇo: Travessa 14 de Março nº 218 - cEP: 66113-300, Telegrafo - 
Belém/Pa; TElEfoNE:(91) 3355-4201 / 3244-00222
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 744699

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 199/2021
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: compra de materiais de apoio para fomentar as ações do ambu-
latório da Mulher e de sensibilização de combate ao câncer de mama no 
ano de 2022: Bloco de anotações, Necessaires, Bolsas de TNT, camisas e 
canetas a solicitação em epígrafe, visa gerenciar recurso próprio destina-
dos às ações contínuas de combate ao câncer de mama à realizar-se no 
ano de 2022
coNTraTada: J B MoNTEiro cardoSo-ME,
data: 20/12/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 744702

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1166/2021 – caPe/GP/FscMP, 
de 17 de deZeMBro de 2021.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1255787;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) VaNESSa do So-
corro cardoSo dE SoUZa, id. funcional nº 5904764/3, ocupante do 

cargo de agente de artes Práticas, lotado (a) no (a) coordenação de ad-
ministração de Pessoas-caPE desta fundação, a contar de 03/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de dezembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 744879

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/182970
ato: contrato nº 073/2021
Nome: alcinara Martins Santos da Silva Sousa
cargo: agente administrativo
data da admissão: 02/12/2021
Término de Vínculo: 01/12/2022
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/182970, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 11/03/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 744878
Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/48088
ato: contrato nº 074/2021
Nome: Sebastião aprígio de Souza Neto
cargo: operador de computador
data da admissão: 02/12/2021
Término de Vínculo: 01/12/2022
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/48088, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 11/03/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 744887
Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2020/603199
ato: contrato nº 075/2021
Nome: Sâmara cristina Souto de almeida
cargo: Enfermeiro
data da admissão: 02/12/2021
Término de Vínculo: 01/12/2022
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2020/603199, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 28/01/2020, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 744896
Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/765644
ato: contrato nº 077/2021
Nome: Jeová lobato da Silva
cargo: farmaceutico Bioquimico
data da admissão: 02/12/2021
Término de Vínculo: 01/12/2022
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/765644, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 30/06/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 744931
Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2020/1087591
ato: contrato nº 076/2021
Nome: clenilda Matos lima
cargo: agente administrtaivo
data da admissão: 02/12/2021
Término de Vínculo: 01/12/2022
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2020/1087591, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 26/02/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 744904
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coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº. 143/2021 decorreNte de 
disPeNsa de LicitaÇÃo– Processo adMiNistratiVo 

Nº. 2021/183102.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: ETiQUETaS HEMo lTda, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ sob o nº 15.284.881/0001-97 com sede na rUa rUi 
BarBoSa, Nº 10 – fUNdoS –cX. PoSTal 27 – cENTro – cEP.:44.460-
000, iTaParica/Ba, neste ato representada por seu representante legal 
SalVador dEMoSTENES TElES frEirE, portador da cédula de identidade 
nº. 00.660.948-10 SSP/Ba, cPf/Mf sob o nº. 004.175.805-68, doravante 
denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE ETiQUETa 
dE iNdicaÇÃo dE irradiaÇÃo, Para aTENdEr a dEMaNda da GErÊN-
cia dE diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS HEMoTEráPicoS da fUNdaÇÃo 
HEMOPA, de acordo com as especificações técnicas, exigências e quanti-
dades descritas neste contrato, no termo de referência e demais anexos, 
partes integrantes deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 E 0103006356
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$232.500,00 (duzen-
tos e trinta e dois mil e quinhentos reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxari-
fado e Patrimônio, tendo como fiscal Técnica a servidora adriana do Socor-
ro coelho Pimenta, responsável pela Gerência de distribuição de Produtos 
Hemoterápicos da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 20 de dezembro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Salvador demostenes Teles freire - ETiQUETaS HEMo lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 744884

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 111/2020 (reF. Proc. 
2021/969938)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BiocEll BioTEcNoloGia E rEPrESENTaÇÕES lTda, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 33.432.257/0001- 
71, com sede na rua Santos, 161, fundos, Bairro: Nova Suissa , Belo 
Horizonte/MG , cEP: 30.421-318, neste ato representada por sua repre-
sentante legal luiza Teodoro Martins, portador da cédula de identidade nº. 
MG-16.134.508, cPf/Mf sob o nº. 136.993.966.30, doravante denomina-
da coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 111/2020, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de, 
15/12/2021 a 15/12/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$5.915,90 
(cinco mil novecentos e quinze reais e noventa centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para 
atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamen-
to da contratante, como a seguir especificado: Programa de Trabalho: 
10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 E 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 10 de dezembro de 2021.

aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
luiza Teodoro Martins - BiocEll BioTEcNoloGia E rEPrESENTaÇÕES 
lTda - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 744895
 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 109/2020 (reF. Proc. 

2021/1344014).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: ProMEGa BioTEcNoloGia do BraSil lTda,pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 11.909.227/0001-70 com 
sede na rua Barão do Triunfo, nº 88, conj. 1401, 1402 e 1403 – Brooklin 
Paulista, São Paulo/SP, cEP: 04602-000 neste ato representada por seu re-
presentante legal Elias de Souza Vieira, portador da cédula de identidade 
nº. 23.052.581-7, cPf/Mf sob o nº.152.626.828-04, doravante denomi-
nada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 
109/2020, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de 
vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de, 15/12/2021 a 15/12/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de 
r$437.880,00 (quatrocentos e trinta e sete mil oitocentos e oitenta reais).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 10 de dezembro de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Elias de Souza Vieira - ProMEGa BioTEcNoloGia do BraSil lTda - con-
tratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 744889
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 642, de 21 de deZeMBro de 2021
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01 de dezembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro 
de 2021.
rESolVE:
dESiGNar a servidora laYNE PicaNÇo BEZErra, matrícula nº. 
54184068/3, ocupante do cargo de Médico, para responder pela Gerên-
cia assistencial da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no período de 21/12/2021 a 02/01/2022, por ausência da titular 
alESSaNdra liMa lEal, matrícula nº 5829364/2.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
MarGarETH Maria BraUN GUiMaraES iMBiriBa
Presidente / fHcGV

Protocolo: 744724
Portaria Nº 641, de 17 de deZeMBro 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 01 de dezembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de 
dezembro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor alEXaNdrE da cUNHa PErEira – Mat. 5950842/1 
– Gerente de área i, para responder pela Gerência administrativa e fi-
nanceira – GEaf da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna retroagindo-se seus efeitos a contar de 02/09/2019, conforme de-
creto de nomeação para o referido cargo em comissão publicado no doE 
nº 33.967/02.09.20219.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
MarGarETH Maria BraUN GUiMaraES iMBiriBa
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 744720
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Portaria Nº 626 de 31 de aGosto de 2021
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01 de dezembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro 
de 2021.
rESolVE:

i – cessar os eFeitos da Portaria Nº 305, de 18 de 
aGosto de 2020, PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº 34.337.

ii – designar a coMiSSÃo dE rESidÊNcia MÉdica da fundação Pública 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
São Membros:
01 (um) coordenador Geral: adriaNa VallE dE liMa
01 (um) Vice coordenador Geral: rENaTa Maria coUTiNHo alVES
01 (um) Supervisor de cada Programa:

dircEU caValcaNTE riGoNE PSiQUiaTria
lorENa MarTEl UrUÇU MEdiciNa iNTENSiVa

rENaTa Maria coUTiNHo alVES clÍNica MÉdica
daNiEl roGÉrio dE oliVEira NETo NEfroloGia

carMEN cEcÍlia GUilHoN loBo cirUrGia GEral
EdUardo PioTTo lEoNardi UroloGia
Miria da SilVa GrUNVald HEModiNÂMica

fraNciSca carMoSiNa dE caSTro loBaTo cardioloGia PEdiáTrica
carMEN cEcÍlia GUilHoN loBo cirUrGia árEa BáSica
arliNdo fiEl da coSTa NETo cirUrGia cardioVaScUlar

ViTor BrUNo TEiXEira dE HolaNda cardioloGia

01 (um) representante dos Preceptores e suplente com mandato de até 
02 (dois) anos: fraNciSca carMoSiNa dE caSTro loBaTo e Suplente - 
faBiaNa BarroS dE oliVEira.
01 (um) representante dos residentes e suplente com mandato de até 02 
(dois) anos: SaNaira SUYaN liMa SoarES e Suplente - JESSica JaNaiNa 
dE MEdEiroS BiSSi TEiXEira
01 (um) Secretário: dircEU caValcaNTE riGoNE
o (a) Gerente assistencial Hospitalar (GEaH): alESSaNdra liMa lEal
o (a) Gerente de Ensino e Pesquisa (GEP): Haroldo KoUrY MaUÉS
dÊ- SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa
Presidente /fPEHcGV

Protocolo: 744746
Portaria N° 634 de 21 de deZeMBro de 2021

o diretor administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria n° 562, de 13 de novembro de 2020, publicada no doE/Pa n° 
34.409, de 17 de novembro de 2020;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa oNcoNorTE lTda. – EPP – arP N° 88/2021, decorrente do Pre-
gão Eletrônico n° 03/2021;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo n° 
2021/1070308, favorável a apuração da conduta da empresa, diante de 
fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa oNcoNorTE lTda. – 
EPP, para apuração das irregularidades e/ou inconformidades ocorridas nos 
autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 alEXaNdrE da cUNHa PErEira
diretor administrativo-financeiro

Protocolo: 744953

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 330/21
Nome: caMila MoNTEiro NUNES
Matrícula: 57193180/2
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 23/11/2021 a 25/11/2021

Protocolo: 744781

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número:123/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Nobreak de 700 e 1200 
kVa (fonte de energia ininterrupta) para aperfeiçoamento da infraestru-

tura de tecnologia da informação e apoio às atividades desenvolvidas nos 
diversos setores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fPEHcGV) e em seu anexo clínica de Hemodiálise Monteiro leite 
(CHML), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual 
é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições 
constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 06/01/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: MarGarETH Maria BraUN GUiMarÃES iMBiriBa

Protocolo: 744827

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 114/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de MaTEriaiS E 
acESSÓrioS coMPaTÍVEiS a serem utilizados nos equipamentos de crPE 
da Marca: olYMPUS, ModElo: Gif TYPE Q150 l para atender à neces-
sidade por 12 (doze) meses, pertencente ao setor SadT, existente nesta 
fundação Hospital de clínicas Gaspar.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor 
GloBal VENcEdor

1. 

cânula para cPrE estéril, descartável, com ponta tipo 
ultracônica oferendo marcações visuais coloridas no 

comprimento da ponta nas medidas de 5.0, 7.0, 10.0, 
12.0, 15.0 mm e do cateter e marcador radiopaco 
distal para visualização por fluoroscopia, com porta 

lateral que permite injeção de conteúdo líquido, 
diâmetro externo de 1.7mm/5fr, comprimento entre 
200 e 210cm, para guia 0,64mm, compatível como 

aparelho de duodenoscopia marca olympus.

30 r$12.757,80 MEdi-GloBE 
BraSil lTda

2. 

Fio guia hidrofilico biliar standard de 01 ponta distal 
radiopaca medindo 5.0 cm apresenta revestimento 

apropriado para deslizamento fácil, listrado em duas 
cores para visualização da movimentação do fio guia, 
guia construída em ninitol com a ponta em tungstênio 

e pebax para melhor visualização na fluoroscopia. 
Ponta tipo reta afunilada, comprimento de 260cm, 

diâmetro externo de 0,035’ / 0,89mm. Estéril e des-
cartável, compatível como aparelho de duodenoscopia 

marca olympus.

30 caNcElado No JUlGaMENTo

3. 

Fio guia hidrofilico biliar standard de 01 ponta distal 
radiopaca medindo 5.0cm apresenta revestimento 

apropriado para deslizamento fácil, listrado em duas 
cores para visualização da movimentação do fio guia, 
Guia construida em ninitol com a ponta em tungstênio 

e pebax para melhor visualização na fluoroscopia.
Ponta tipo reta afunilada, comprimento de 450cm, 

diâmetro externo de 0,025’/0,64mm. Estéril e des-
cartável, compatível como aparelho de duodenoscopia 

marca olympus.

60 r$26.700,00

ProMEdoN 
PorTo alEGrE 

ProdUToS 
MEdico-HoS-

PiTalarES

4. 

Papilotomo triplo lúmen, comprimento do fio de 
corte de 20mm, nariz curto 5.0mm, aproximada-
mente 200cm comprimento de trabalho, diâmetro 
distal de5.0fr com marcadores visuais para visão 

endoscópica. Atende ao fio guia 0,035’. Descartável e 
estéril, compatível como aparelho de duodenoscopia 

marca olympus.

60 r$36.300,00

ProMEdoN 
PorTo alEGrE 

ProdUToS 
MEdico-HoS-

PiTalarES

5. 

Basket com fio entrelaçado x/y 15/25mm – 2,3mm 
- 215cm, possui um lado lateral para injeção de meios 
de contraste, cateter reusável e autoclavável à 134° 
e, estéril, embalagem compatível com a legislação 

vigente.

10 r$13.164,00 MEdi-GloBE 
BraSil lTda

6. Basket para fio guia 0,035 polegadas de ninitol, esté-
ril, embalagem compatível com a legislação vigente. 04 caNcElado No JUlGaMENTo

7. 
Bocal  verde  adulto,  com  faixa  verde  para  

cabeça, descartável embalagem compatível com a 
legislação vigente.

20 caNcElado No JUlGaMENTo

8. 

Cateter EREP (EPRE) - (colangiopancreatografia 
endoscópica retrógrada), com cânula fina de metal, 
cateter com x 1,6mm – 2.3>1,8mm de diâmetro e 
com 215cm de comprimento, com lavagem lateral, 

para uso com fio guia 0,035, cateter reusável e auto-
clavável à 134” e, estéril, embalagem compatível com 

a legislação vigente.

04 r$1.741,00 MEdi-GloBE 
BraSil lTda

9. 
Endoprótese biliar reta, macia em polietileno, cor azul 
com diâmetro de7,0fr com 10cm entre flaps, estéril, 
embalagem compatível com a legislação vigente.

15 r$5.548,95 MEdi-GloBE 
BraSil lTda
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10. 

Endoprótese biliar em curva plástica com diâmetro 
de 7.0fr e com 12cm de comprimento entre flaps, 

(modelo amsterdam), estéril, embalagem compatível 
com a legislação vigente.

15 r$5.548,95 MEdi-GloBE 
BraSil lTda

11. 

fio guia nitinol zebrado resistente à torção, com 
diâmetro de 0,035´ com400 cm de comprimento apro-
ximando, 50mm com bico em platina, ponta afunilada 
e macia e levemente curva da emj, estéril, embalagem 

compatível com a legislação vigente.

10 r$4.450,00

ProMEdoN 
PorTo alEGrE 

ProdUToS 
MEdico-HoS-

PiTalarES

12. 

fio guia resistente a dobras de nitinol, cobertura 
hidrofílico, com diâmetrode 0,025´ polegadas e com 
460cm de comprimento aproximando, 50mm ponta 

de platina, reta, cor preto-branco, fio reusável e 
autoclavável, estéril, embalagem compatível com a 

legislação vigente.

08 r$4.640,00

ProMEdoN 
PorTo alEGrE 

ProdUToS 
MEdico-HoS-

PiTalarES

13. 

papilótomo faquinha, cateter com x 15mm – 1,6mm 
de diâmetro e com215cmdecomprimento, sem 

lavagem lateral, cateter reusável e autoclavável à 
134”c, estéril, embalagem compatível com a legislação 

vigente.

06 caNcElado No JUlGaMENTo

14. 

stent metálico biliar parcialmente revestido por um 
polímero de siliconetranslúcido, semelhante ao perma-
lume, construção do metal da próteseem nitinol e pla-
tina, deve possuir um anel para reposicionamento do 

stentcasonecessári,abasmaislargasnasextremidadades-
dostentparaevitar a migração, sendo 5,0mm descober-
to de cada lado, deve possuir 4marcadores radiopacos 
que permite visualizar o disparo por fluoroscopia,deve 
permitir ser reencapado com até 70% de exposição do 
stent para reposicionamento, comprimento de 194cm, 
diâmetro da prótese expandida de 10mm e compri-
mento de 60mm, sendo 50mm coberto pelopolímero 
de silicone, diâmetro do cateter de 8,5fr/2.8mm, pra 
fio guia 0,035, atende a troca rápida de acessórios 

utilizando dispositivo quepermite a fixação do fio guia 
para a troca de acessórios rapidamente, descartável e 
estéril,  compatível com o aparelho de duodenoscopia 

marca olympus.

06 r$44.880,00

ProMEdoN 
PorTo alEGrE 

ProdUToS 
MEdico-HoS-

PiTalarES

15. 

escova de citologia para broncoscopia com esfera 
de 2,5mm diâmetro brush e com 1,8mm diâmetro do 
cateter e com 120cm de comprimento, e escova com 

10mm de comprimento, estéril, descartável, emb. 
compatível com a legislação vigente.

15 caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 114/fHcGV/2021:
r$ 155.730,70 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta reais e 
setenta centavos).
Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021.
drª Margareth Maria Braun Guimarães imbiriba
ordenadora responsável

Protocolo: 744959

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa Nº 169/2021
Valor r$ 10.560,00 (dEZ Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS)
oBJETo: aquisição Emergencial de aventais impermeáveis descartáveis 
para suprir a necessidade da central de Material e Esterilização (cME) da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna por 90 (no-
venta) dias.
daTa dE raTificaÇÃo: 07/12/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iNciSo iV, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2021
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 00261,0269,0103,0149 E SUaS rESPEcTiVaS SUB-
foNTES E SUPEraViTS.
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaS HoSPiTalarES lTda - ME
ENdErEÇo: rod. Br 316, KM 03, N° 1962 – TÉrrEo, Sala J
aNaNiNdEUa/Pa – cEP: 67.133-080
TElEfoNE: (91) 3276-1988/ (91) 98701-6760
E-Mail: hemocard.bel@gmail.com
ordENadora: MarGarETH BraUN iMBiriBa

Protocolo: 745030

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: aNToNio carloS SilVa dE aZEVEdo
Matrícula: 57218056/3
cargo:/lotação: Enfermeiro/fPEHcGV

Período: 21/11/2021 a 28/11/2021.
Grau de parentesco: GENiTor
N° da certidão: 067595 01 55 2021 4 00504 273 0188706 07

Protocolo: 744783
GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo PÚBLica estadUaL

HosPitaL de cLÍNicas GasPar ViaNNa
editaL N° 003/2021 – FPeHcGV, 24 de NoVeMBro de 2021

15º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo 
teMPorÁria MULtiProFissioNaL

resULtado FiNaL
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 01 de dezembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de 
dezembro de 2021, torna público o resultado do 15º Processo Seletivo 
Simplificado, que se encontrará disponível a partir do dia 21.12.2021, no 
endereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br e no site da fundação, http://
www.gasparvianna.pa.gov.br.
MarGarETH Maria BraUN GUiMaraES iMBiriBa
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 744718
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria N° 188 de 17 de deZeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1357194 - PaE;
rESolVE:
dESiGNar os servidores Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional 
nº 2048620/1 e andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Con-
vênio nº 107/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
floresta do araguaia, referente ao Processo nº 2021/1078619 cujo objeto 
é a recuperação de 195 km de Estradas Vicinais e construção de Bueiros, 
no Município de floresta do araguaia - Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 17 de dezembro de 2021
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 189 de 17 de deZeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1439481 - PaE;
rESolVE:
dESiGNar os servidores Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional 
nº 2048620/1 e andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Con-
vênio nº 113/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
São félix do Xingu, referente ao Processo nº 2021/1098643 cujo o objeto 
é a aquisição de combustível 54.028 litros de (Óleo diesel S-10), para re-
cuperação de 68,45 km da estrada Vicinal Porto Estrela, no Município de 
São félix do Xingu/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 17 de dezembro de 2021
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 190 de 17 de deZeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1439517 - PaE;
rESolVE:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e iolanda Modesto Vilhena, id. funcional nº 3274683/1, para atuarem, 
como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio nº 
089/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Altamira, 
Processo nº 2021/565548.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 17 de dezembro de 2021
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 744872
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Portaria N° 396 de 20 de deZeMBro de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada no 
doE nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 145 da 
lei nº 5.810 de 24/01/1994, e
considerando os termos do processo nº 2021/1330039;
resolve:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 391 de 07.12.2021, publicada no 
doE nº 34.793 de 13.12.2021, que concedeu diárias ao servidor JoSE 
SilVa lEiTE id. funcional nº 5946472/1, ocupante do cargo em comissão 
de chefe do 5º Núcleo regional, pois ultrapassou limite no art. 6º do 
decreto Estadual nº 2.002 de 19.11.2021, publicada no doE nº 34.771 
de 19.11.2021.

Portaria N° 397 de 20 de deZeMBro de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada no 
doE nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 145 da 
lei nº 5.810 de 24/01/1994, e
considerando os termos do processo nº 2021/1351807;
resolve:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 390 de 07.12.2021, publicada no 
doE nº 34.793 de 13.12.2021, que concedeu diárias ao servidor EdSoN 
liMa rodriGUES id. funcional nº 2037777/1, ocupante do cargo de 
Braçal, pois ultrapassou limite no art. 6º do decreto Estadual nº 2.002 de 
19.11.2021, publicada no doE nº 34.771 de 19.11.2021.

Portaria N° 398 de 20 de deZeMBro de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada no 
doE nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 145 da 
lei nº 5.810 de 24/01/1994, e
considerando os termos do processo nº 2021/1351866;
resolve:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 389 de 07.12.2021, publicada no doE 
nº 34.793 de 13.12.2021, que concedeu diárias ao servidor KiM PiNTo 
MoNTEiro id. funcional nº 57194453/3, ocupante do cargo em comissão 
de Gerente, pois ultrapassou limite no art. 6º do decreto Estadual nº 2.002 
de 19.11.2021, publicada no doE nº 34.771 de 19.11.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 20/12/2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 744874

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº. do convênio: 131/2021  Processo nº 2021/975563
Valor Total: r$ 1.614.034,44 (um milhão, seiscentos e quatorze mil, trinta 
e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
objeto: construção de Ponte de concreto armado, dimensão 49,00M (c) x 
5,00M (l), coordenada 8º46’26.13’’S – 49º40’29.77’’o, localizada na zona 
rural do município de conceição do araguaia/Pa.
data de assinatura: 21/12/2021 Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de Vig.: 21/12/2021 T. Vig.: 19/04/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: Tesouro; fonte de 
recurso: 0124000000; Plano interno: 206coNV1PcT; ação detalhada: 
272750.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE coNcEiÇÃo do araGUaia
cNPJ: 05.070.404/0001-75
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 744976
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do convênio: 108/2021  Processo nº 2021/488728
Valor Total: r$ 81.798,62 (oitenta e um mil, setecentos e noventa e oito 
reais e sessenta e dois centavos).
objeto aquisição de 14.203,62 l  de diesel S10, para recuperação de 18 
Km de Estradas Vicinais, sendo: Vicinal oswaldo Brito – acesso cidade = 
5,60 Km (coordenadas de início: 4º56’50.60’’S- 48º23’58.40’’W / coor-
denadas final: 4º54’26.90’’S 48º24’59.30’’W); Vicinal caracol – Grapiá = 
7,10 Km (coordenadas de início: 4º54’49.18’’S – 48º25’58.42’’W / coor-
denadas final: 4º54’20.20’’S – 48º29’11.80’’W) ; Vicinal Matalauê – Ma-
talauê = 2,50 Km (coordenadas de início: 4º55’35.40’’S – 48º20’51.30’’W 

/ coordenadas final: 4º56’44.80’’S – 48º20’14.50’’W) ; Vicinal lagoa Bo-
nita – lagoa Bonita = 2,80 Km (coordenadas de início: 4º56’31.60’’S – 
48º22’32.30’’W / coordenadas final: 4º57’37.00’’S – 48º21’39.60’’W, no 
município de abel figueiredo/Pa.
data de assinatura: 21/12/2021  Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias
inic. de Vig.: 21/12/2021 T. Vig.: 30/12/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0126000000; origem: recurso Es-
tadual; Plano interno: 206coMBUSaf; ação detalhada: 271244.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aBEl fiGUEirEdo/Pa - cNPJ: 
83.211.375/0001-28
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 744970
eXtrato de coNVÊNio

Nº. do convênio: 128/2021  Processo nº 2021/1111652
Valor Total: r$ 2.424.490,55 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro 
mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos)
objeto: construção de 5 pontes em concreto armado de 
10,00mx6,00mx3,00m sobre o igarapé do Engenho, igarapé Puraquequa-
rinha, igarapé do arraial, igarapé do arioré e igarapé do Patauateua (esti-
va do bonito), no município de ourém/Pa.
data de assinatura: 21/12/2021 Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
inic. de Vig.: 21/12/2021 T. Vig.: 17/08/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: Estadual; fonte de 
recurso: 0124000000; Plano interno: 206coNVP5or; ação detalhada: 
272600.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE oUrÉM
cNPJ: 05.149.133/0001-48
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário

Protocolo: 744972

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 399 de 20 de deZeMBro de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019; e considerando o disposto no art. 74 da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/856941;
resolve:
1- coNcEdEr, férias regulamentares a servidora MarilEY KaTia aGUiar 
da SilVa, id. funcional nº 5569229/4, ocupante do cargo em comis-
são de coordenador de Núcleo, referente ao exercício de 08.01.2021 a 
07.01.2022, no período de 10.01 a 08.02.2022.
2- coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor JoSÉ GaUdENÇo Bar-
rio MENEScal, id. funcional nº 2024535/1, ocupante do cargo de Enge-
nheiro Mecânico, referente ao exercício de 23.09.2019 a 22.09.2020, no 
período de 17.01 a 15.02.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 20/12/2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 744865

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 033/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 033/2021 – SETraN.
Vencedora: TocaNTiNS lTda.
Valor: r$ 32.882.487,84 (Trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e dois 
mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos.)
Belém, 21 de dezembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 744937
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°425 de 21 de deZeMBro de 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2021/1434622;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde a servidora Maria SUElY da cUNHa rodri-
GUES, mat. 20834/ 1, ocupante do cargo de assessor, no período de 
02/12/2021 a 16/12/2021, conforme laudo médico nº 83706.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 744851

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 218/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE JUrUTi.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola SoliS SEM PlaiNa.
daTa dE aSSiNaTUra: 21/12/2021
ViGÊNcia: 21/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 744807
terMo de cessÃo de Uso Nº 213/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE iTaiTUBa.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola SoliS SEM PlaiNa.
daTa dE aSSiNaTUra: 21/12/2021
ViGÊNcia: 21/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 744803
coNtrato Nº  072 /2021-sedaP
coNTraTada:  doNorTE coMÉrcio E SErViÇo EirEli
rEfErÊNcia:  ProcESSo Nº 2021/625433
rESciSÃo UNilaTEral
a Secretária de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-SEdaP, repre-
sentada pelo seu Secretário Giovanni corrêa Queiroz, após tomar conheci-
mento da iNadiMPlÊNcia (descumprimento) ao contrato nº 72/2021 por 
parte da empresa contratada doNorTE coMÉrcio E SErViÇo EirEli e 
por não ter atendido avisos e notificações diversos,  nos termos do cons-
tante no Processo nº 2021/625433, decide rESciNdir UNilaTEralMENTE 
o referido contrato, ex vi do art. 77 e 78, i da lei nº 8.666/93 e cláusula 
décima Sexta (da rescisão) incisos 16.2,1, 16.3 e 16.4, da referida avença, 
bem como, aplicar a penalidade de suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo 
não superior a 2 anos, conforme prescreve o art. 87, iii da lei 8.666/93 e 
cláusula décima quinta do referido contrato, assegurado o contraditório e 
ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso lV da constituição federal de 
88, fundamentado na orientação exarada em Parecer Jurídico da consul-
toria Jurídica da SEdaP.
Belém-Pa,  17 de dezembro de 2021.
Secretário de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-SEdaP
Giovanni corrêa Queiroz

Protocolo: 744717
terMo de cessÃo de Uso Nº 219/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE TErra SaNTa.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor SoliS SEM PlaiNa.
daTa dE aSSiNaTUra: 21/12/2021
ViGÊNcia: 21/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 744973
terMo de cessÃo de Uso Nº 209/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola SoliS SEM PlaiNa.
daTa dE aSSiNaTUra: 21/12/2021
ViGÊNcia: 21/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 744960

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2021/1364224 fErNaNdo MarcEliNo 
da SilVa Barra

SÍTio PEdaciNHo 
do cÉU 2 03,1361Ha SÃo fraNciSco 

do Pará 2205/2021

2021/1363336 fErNaNdo MarcEliNo 
da SilVa Barra

SÍTio PEdaciNHo 
do cÉU 1 02,9923Ha SÃo fraNciSco 

do Pará 2206/2021

Belém(Pa), 21/12/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo 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

2021/1075925 alESaNdra doS SaNToS 
aNdradE SÍTio dEUS ME dEU 01,8423Ha SÃo fraNciSco 

do Pará 2207/2021

2021/940404 aNToNio MaNoEl BarBoSa 
da SilVa SÍTio SaNTo aNToNio 02,7998Ha “ 2208/2021

2021/968192 aNToNio PaNToJa BElÉM SÍTio SaGrada faMÍlia 01,1406Ha “ 2209/2021
2021/1075948 BEaTriZ loBo da SilVa SÍTio da Bia 00,8561Ha “ 2210/2021
2021/1076545 faBio JUNior BriTo SaNTaNa SÍTio 2 irMÃoS 01,3842Ha “ 2211/2021
2021/1076330 GiZEli liMa ViEira SÍTio PriNciPE da PaZ 00,6126Ha “ 2212/2021
2021/1075440 HiGor SaTaNa MarTiNS cHacara BNc 02,4950Ha “ 2213/2021
2007/320972 iSraEl GoMES da SilVa SÍTio caNaÃ 12,5963Ha “ 2214/2021

2021/941919 PaUlo EVaNGEliSTa GoN-
ÇalVES SÍTio SaMaMBaia 02,0927Ha “ 2215/2021

2021/943270 Socorro SilVa dEMEN-
doNÇa SÍTioTroPical 00,6174Ha “ 2216/2021

2021/968322 raYSSa THaYNa do aNo 
SoUSa SÍTio Mar VErMElHo 01,2607Ha “ 2217/2021

2021/1076884 VaNdilSoN NaZarÉ da SilVa SÍTio EScoNdEriJo 
do BETo 01,1833Ha “ 2218/2021

2021/1223133 JoSÉ MaTHEUS da cUNHa 
PErEira SÍTio JardiM dE dEUS 00,1979Ha SaNTa BarBara 

do Pará 2219/2021

Belém(Pa), 21/12/20201
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 744886

.

.

errata
.

1- errata:
Processo nº. 2011/524064
interessado: fraNciSco carUSo NETo
Edital publicado no doE nº 34.784, de 03/12/2021
Protocolo:  737186
onde se lê: área(ha) 444,1894
Leia-se:  área (ha) 442,3030
Belém (Pa), 21.12.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf
2- errata:
Processo nº. 2012/540373
onde se lê: interessado: Maria HElENa aGoSTiNHo GaSPar
Leia-se:  interessado: BrUNo fErraZ oliVEira
Edital publicado no doE nº 33.879, de 23/05/2019
Protocolo:  436382
onde se lê: área(ha) 256,9781
Leia-se:  área (ha) 257,0269
Belém (Pa), 21.12.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 744798
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.

.

oUtras MatÉrias
.

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

1 liNdoMar BE-
ZErra PErEira

SÍTio irMÃoS 
BEZErra 24,8674

ESTrada raMal dE 
acESSo a coMUNidadE 
aMÉrica (raMal do KM-

09), KM-10

iGaraPÉ-aÇU liNdoMar BEZErra 
PErEira

2 JoSÉ aldo 
TrENTiN

faZENda 
ParaÍSo 1.349,53 rio PacaJá, foZ do rio 

JacarÉPUrUZiNHo PorTEl JoSÉ aldo TrENTiN

3 MaNoEl NEVES 
QUEiroGa

SÍTio ESTrEla 
aZUl 7,5227 3a TraVESSa SÃo fraNciSco 

do Pará
MaNoEl NEVES 

QUEiroGa

4
PaUlo GilBErTo 

doS SaNToS 
lEal

SiTio faVEira 4,9742
rodoVia Pa242, raMal da 
Vila ModElo KM 5, raMal 

aGrocaSa KM7

SÃo fraNciSco 
do Pará

PaUlo GilBErTo doS 
SaNToS lEal

5 lUaN doS SaN-
ToS NEVES SÍTio SaNToS 25,1634

rodoVia Pa242, raMal da 
Vila ModElo KM 5, raMal 

aGrocaSa KM8

SÃo fraNciSco 
do Pará

lUaN doS SaNToS 
NEVES

6 MarcoS rodri-
GUES cUNHa

SÍTio caSTa-
NHEira 8,5553 4ª TraVESSa SÃo fraNciSco 

do Pará
MarcoS rodriGUES 

cUNHa

7 raiMUNdo NU-
NES fErNaNdES

SÍTio NoSSo 
rEfÚGio 9,5014

rodoVia Pa242, raMal da 
Vila ModElo KM 5, raMal 

aGrocaSa KM 7,5

SÃo fraNciSco 
do Pará

raiMUNdo NUNES 
fErNaNdES

8
JoSE fraNciSco 

fiGUEirEdo E 
SilVa

 faZENda SÃo 
GaBriEl 1.233,5393 rodoVia Pa-473 KM 30 alMEriM JoSE fraNciSco 

fiGUEirEdo E SilVa

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém (Pa), 21.12.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 744733

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 039/2018- 
NGPr
data assinatura: 20/12/2021
contrato nº: 039/2018 - NGPr
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um 
período de 12 (doze) meses. Vigência: 25/12/2021 a 24/12/2022
contratada: E B cardoSo - EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 
34.849.836/0001-87, com sede sito na rua WE4, N° 386/B, conjunto Gle-
ba 1, Bairro Nova Marambaia, cEP: 66.623-284, no município de Belém, 
Estado do Pará,.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
felipe coêlho Picanço
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 744809

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 8268 de 21 de dezembro de 2021
o dirETor GEral em exercício da agência de defesa agropecuária do Es-
tado do Pará – adEPará, JEffErSoN PiNTo dE oliVEira, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 7032 de 29 de ou-
tubro de 2021, publicado no doE nº 34.755 de 03 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar os servidores: MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS, 
MaTrÍcUla Nº 51855545/ 3 e Márcio SErrÃo da SilVa, MaTrÍcUla 

Nº 5951960/2 como Fiscais do Contrato nº 057/2021, firmado entre a 
adEPará e a empresa a & c NaVEGaÇÕES lTda inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 83.654.670/0001-33, que tem por objeto a aquisição de embarcação 
de apoio fluvial do tipo lancha com carretas rodoviárias para transporte.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral da adepará, em exercício

Protocolo: 744845
Portaria Nº 8269 de 21 de dezembro de 2021
o dirETor GEral em exercício da agência de defesa agropecuária do Es-
tado do Pará – adEPará, JEffErSoN PiNTo dE oliVEira, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 7032 de 29 de ou-
tubro de 2021, publicado no doE nº 34.755 de 03 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar os servidores: MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS, 
MaTrÍcUla Nº 51855545/ 3 e Márcio SErrÃo da SilVa, MaTrÍcUla 
Nº 5951960/2 como Fiscais do Contrato nº 056/2021, firmado entre a 
adEPará e iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social, EdUcacioNal 
dESPorTiVo E cUlTUTal ESTrEla do fUTUro, inscrito(a) no cNPJ/Mf 
sob o nº 06.894.867/0001-14, que tem por objeto a aquisição de material 
de consumo (coletes de tecido Polybrim com identificação da ADEPARA, 
Brasão do Estado do Pará e Bonés de tecido Polybrim com identificação da 
adEPara, Brasão do Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral da adepará, em exercício

Protocolo: 744846

.

.

errata
.

errata da Portaria N°7025/2021 de 29 de oUtUBro de 2021 
-adeParÁ PUBlicada No diário oficial Nº 34.755 de 03 dE NoVEM-
Bro dE 2021 Sob Protocolo: 723106.
onde se lê:
ProrroGar o prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar 
Nº2020/608051.
Leia: se:
ProrroGar o prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar 
Nº2020/1058298.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação
registre, publique-se e cumpra-se
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira – diretor Geral em Exercício.

Protocolo: 744822
errata da portaria 7548/2021, publicada no dia 23/11/2021.
onde se lê: origem: Santa luzia do Pará/Pa.
Leia-se: origem: capanema/Pa.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 744709
errata da portaria 8031/2021, publicada no dia 09/12/2021.
onde se lê: origem: Santa luzia do Pará/Pa.
Leia-se: origem: capanema/Pa.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 744706

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 56/2021*
ProcESSo Nº: 2020/597388
Valor global: r$ r$ 311.458,00
ViGÊNcia: 20/12/2021 à 19/12/2022
Classificação Objeto: aquisição de material de consumo (coletes de tecido 
Polybrim com identificação da ADEPARA, Brasão do Estado do Pará e Bo-
nés de tecido Polybrim com identificação da ADEPARA, Brasão do Estado 
do Pará)
contratada: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social, EdUcacioNal 
dESPorTiVo E cUlTUTal ESTrEla do fUTUro, inscrito(a) no cNPJ/Mf 
sob o nº 06.894.867/0001-14
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
republicada por incorreção no doe 34.804, do dia 21/12/2021.

Protocolo: 744800

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 0818/2021 – 21.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 03/01/2022, o Extensionista rural ll – WilTEr 
dE JESUS lEMoS MiraNda - Matrícula nº 5158656/2, do Escritório local 
de Jacundá, para exercer suas funções no Escritório local de itupiranga/
ambos vinculados ao Escritório regional de Marabá. (PaE: 2021/1317285).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
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Portaria Nº 0877/2021 – 17.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar 03/12/2021, o Supervisor regional das ilhas, de-
signado através da PorTaria Nº 0827/2021, o Extensionista rural l- cÍ-
cEro BaTiSTa SoBriNHo - Matrícula nº 55586184/1, portador do cPf nº 
614.687.462-00, ordenador Titular de despesa da Unidade Gestora des-
centralizada do Escritório regional das ilhas, para movimentar os recursos 
financeiros em conjunto com o co-responsável legalmente designado.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº 0879/2021 – 21.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 03/01/2022, a Extensionista rural l – faBrÍ-
cia PErEira BarroS - Matrícula nº 57211493/1, do Escritório regional 
do Marajó, para exercer suas funções no Escritório local de Breves/ ambos 
vinculados ao Escritório regional do Marajó. (PaE: 2021/1148975).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº 0881/2021 – 21.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 03/01/2022, os efeitos da Portaria de nº 
0784/2019, que designou o Extensionista rural ll- PaUlo cÉSar rodri-
GUES da SilVa - Matrícula nº 54185989/2, para exercer a função Gra-
tificada de Chefe do Escritório Local de São João do Araguaia/Escritório 
regional de Marabá.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº 0882/2021 – 21.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/01/2022, a Extensionista rural i, Médica 
Veterinária – ialE da GlÓria MarcoS- Matrícula nº 55585542/1, para 
exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de São João do 
araguaia/Escritório regional de Marabá.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº 0883/2021 – 21.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/01/2022 a 01/02/2022, o empregado JoSÉ 
oTáVio lEiTE da rocHa - Matrícula nº 3179796/1, para responder pelo 
centro de Treinamento da Unidade didática de Bragança/UdB, em virtude 
do titular encontrar-se em gozo de férias.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº 0884/2021 – 21.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação ao emprega-
do iSac MiraNda MacHado - Matrícula nº 57175871/1, a contar de 
05/01/2022:
i - r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0694/2021, que o designou 
para exercer a Função Gratificada de Chefe da Seção de Transporte/COAFI.
ii – r E M a N E J a r, da Seção de Transporte/coafi, para exercer suas 
funções na coordenadoria de operações/coPEr.
III – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Secretário da 
coordenadoria de operações/coPEr
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
Portaria Nº 0885/2021 – 21.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 05/01/2022, o auxiliar de administração al-
BErTo ValENTE MENdoNÇa filHo - Matrícula nº 3151450/2, para exer-
cer a Função Gratificada de Chefe da Seção de Transporte/COAFI.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 744933

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria: 0203/2021 – Publicada no doe n° 34.804 de 21/12/2021
PorTaria dE licENÇa PrÊMio Nº 0203/2021–30.11.2021
c o N c E d E r, a Extensionista Social ii Maria PaTrÍcia da SilVa 
fErrEira - Matrícula nº 3170977/1, nos termos do regimento interno 
de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMa-
TEr-Pará, de 12.12.2012, 90 (Noventa) dias de licença Prêmio (1º, 2º 
e 3º) mês, relativo ao quinquênio: 10/07/2008 a 09/07/2013, que serão 
gozados no período de 04/01/2021 a 03/04/2021.

Protocolo: 744814

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº 02412/2021-dGaF/GaB/seMas, de 20/12/2021
Nome: lUcio cardoSo dE MEdEiroS filHo
Matrícula: 5955000/1
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente

concessão: 8 (oito) dias de afastamento decorrente de casamento
Período: 10/12/2021 a 17/12/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 745002

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 02410/2021-dGaF/GaB/seMas, de 20/12/2021
Nome: JaNira ladiSlaU BaTiSTa
Matrícula: 54182031/2
cargo: agente administrativo
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 2013/2016
Período de Gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 744995

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria 2408/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021. considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE 
n° 2021/1121298 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 124/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa SErViÇo dE aPoio aS Micro E 
PEQUENaS EMPrESaS do Pará - SEBraE/Pa, os servidores: alan William 
Silva Souza, matrícula nº 5884047/3 como fiscal Titular e Ana Cláudia de 
Oliveira Costa de Souza, matrícula nº 57216103/1 como fiscal Suplente, 
a contar da data da assinatura do contrato em 17 de dezembro de 2021.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 744859
Portaria 2407/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021. considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE 
n° 2021/1030568 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 125/2021- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa fUNdaÇÃo dE aMParo 
E dESENVolViMENTo da PESQUiSa – fadESP, os servidores: diego lima 
Crispim, matrícula nº 5960958/1 como fiscal Titular e Alan José Saraiva da 
Silva, matrícula nº 57192055/2 como fiscal Suplente, a contar da data de 
assinatura do contrato, dia 16 de dezembro de 2021.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 744861

.

.

coNtrato
.

coNtrato 124/2021-seMas/Pa
inexigibilidade de Licitação 04/2021
Processo 2021/1121298-SEMaS/Pa
objeto: contratação de serviço de consultoria de pesquisa técnica para 
atender as necessidades internas desta SEMaS/Pa
Valor Global: r$ 20.000,00
Vigência: 17/12/2021 a 16/12/2022
assinatura: 17/12/2021
dotação orçamentaria: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278887; 
fonte 0116; Elemento 339035, 339039; P i 4120008887c; ação 234811.
contratado: SErViÇo dE aPoio aS Micro E PEQUENaS EMPrESaS do 
Pará - SEBraE/Pa (cNPJ 05.081.187/0001-19)
Endereço: rua Municipalidade, 1461, Umarizal, cEP 66050-350, fone (91) 
3181-9000, seex@pa.sebrae.com.br, Belém/Pa
ordenador: raul Protázio romão, Secretário de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade, em exercício.

Protocolo: 744857
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.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 004/2021
autorizo nos termos do artigo 25, inciso ii e artigo 13, inciso iii da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/1121298 de 06 de outubro de 2021, que tem por objeto 
a contratação do SErViÇo dE aPoio aS Micro E PEQUENaS EMPrESaS 
do Pará - SEBraE/Pa, inscrita no cNPJ nº 05.081.187/0001-19 , com 
sede na rua da Municipalidade, n° 1461, Bairro do Umarizal, cEP: 66.050-
350, cujo objeto é a contratação de Serviço de consultoria de Pesquisa 
Técnica, para atender as necessidades internas desta Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, perfazendo o valor global 
de r$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme solicitação e fundamentação 
constante nos autos do referido processo.
Belém/Pa, 17 de dezembro de 2021
raUl ProTáZio roMÃo
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, em exercício

Protocolo: 744856

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2223/2021 - GaB/seMas 24 de NoVeMBro de 
2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa.
Período: 13/12 a 17/12/2021 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 54185292 - clEdSoN dE SoUSa oliVEira - (Policial Militar)
- 571983331 - GilMar MENdES caValcaNTE (Policial Militar)
- 57200022 - arQUiMEdES GoMES araÚJo (Policial Militar)
- 57173449 - aNdErSoN BarBoSa rodriGUES - (Policial Militar)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 733053
Portaria Nº 2153/2021 - GaB/seMas 18 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: Participar da 104ª reunião ordinária da aBEMa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São luis/Ma
Período: 01/12 a 03/12/2021 – 02 e ½ diárias
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida - (Secretário de Esta-
do de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 744957

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº2384/2021-dGaF/GaB/seMas de 17/12/2021
coNcEdEr 5(cinco) dias das férias regulamentares, ao servidor liVio 
cicEro caMPBEll PoNTES, matricula 55589780/7, ocupante do cargo 
de coordenador, lotado na corregedoria-Geral no período de 03.01.2022 
a 07.01.2022, referente exercício 2020/2021, interrompidas através da 
PorTaria Nº 1687/2021-dGaf/GaB/SEMaS, publicada no doE nº 34.719 
de 01/10/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 744999
Portaria Nº2404/2021-dGaF/GaB/seMas de 17/12/2021
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
03/12/2021 a 17/12/2021 para 15/12/2021 a 29/12/2021, ao servidor 
JoSE ariocKS dE lacErda, id. funcional nº.5954924/ 1, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, lotado diretoria de fis-
calização ambiental, concedida através PorTaria Nº.1901/2021 -dGaf/
GaB/SEMaS de 22/10/2021, publicada no doE nº 34.746 de 25/10/2021, 
referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 745027
Portaria Nº 2406/2021-dGaF/GaB/seMas de 20/12/2021
coNcEdEr 16(dezesseis) dias das férias regulamentares, a servidora HaY-
dEE Marcia dE SoUZa MariNHo, matricula 8001329/4, ocupante do car-
go de diretora, lotado na diretoria de Gestão Socioeconômica, no período 
de 03.01.2022 a 18.01.2022, referente exercício 2019/2020, interrompi-
das através da PorTaria Nº 743/2020 -dGaf/GaB/SEMaS, publicada no 
doE nº 34.288 de 22/07/2020.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 745020

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 830 de 15 de dezembro de 2021
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora Maria Jalva costa Braga, matrícula n° 
54197020, ocupante do cargo de assistente Social, para responder pela Ge-
rência de Sociobiodiversidade, deste instituto, no período de 20/12/2021 a 
18/01/2022, em substituição a titular de férias regulares.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 835 de 16 de dezembro de 2021
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor antônio luiz Pereira campos, matrícula n° 
54190974, ocupante do cargo de Técnico ambiental - Biólogo, para res-
ponder pela Gerência da diretoria de desenvolvimento da cadeia florestal, 
deste instituto, no período de 20/12/2021 a 18/01/2022, em substituição 
a titular de férias regulares.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 836 de 16 de dezembro de 2021
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora Soraya Tatiana Macedo alves, matrícula n° 
54186246, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
para responder pela Gerência da GrcN 3, deste instituto, no período de 
15/12/2021 a 13/01/2022, em substituição a titular de férias regulares.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº 839 de 21 de dezembro de 2021
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora Emanuelle lamarão oliveira Penha, matrí-
cula n° 5960400, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, para res-
ponder pela Chefia de Gabinete, deste Instituto, no período de 27/12/2021 
a 10/01/2022, em substituição a titular que responderá pela Presidência.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 840 de 21 de dezembro de 2021
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora fernanda caridade ferreira da Gama, matrí-
cula n° 5946588, ocupante do cargo de chefe de Gabinete, para responder 
pela Presidência, deste instituto, no período de 27/12/2021 a 10/01/2022, 
em substituição a titular de férias regulares.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 744927

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 001/2021, PUBlicada No doE N° 34.804 
No dia 21/12/2021, ProTocolo N° 744383, rEfErENTE ao aViSo dE 
liciTaÇÃo.
oNde se LÊ: 16 dE dEZEMBro dE 2021 No SÍTio do idEflor-Bio
Leia-se: 22 dE dEZEMBro dE 2021 No SÍTio do idEflor-Bio
oNde se LÊ: HaBiliTaÇÃo ocorrErá No dia 31 dE JaNEiro dE 2022
Leia-se: HaBiliTaÇÃo ocorrErá No dia 04 dE fEVErEiro dE 2022
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 744723

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 047/2021 – FisP
o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de Seguran-
ça Pública - fiSP, designado através da PorTaria Nº. 1470/2021-ccG, 
de 22.09.2021, publicada no doE nº 34.708 em 23.09.2021 e rESolU-
ÇÃo nº 002/2021-fiSP, de 05.10.2021, publicada no doE nº 34.728 em 
07.10.2021, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo: Processo nº 2021/327234, atinente ao PrEGÃo ElE-
TrÔNico n.º 07/2021 que gerou os coNTraToS: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34 e 35/2021 - FISP, firmados entre o Fundo de Investimento de Seguran-
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ça Pública - fiSP e as respectivas Empresas: fErrEira & BaTiSTa TraNS-
PorTE EScolar lTda; S & a iMPacTUS coNSTrUÇÃo dE EdificioS So-
lUÇÕES E SErViÇoS EirEli; aldV rEfriGEraÇÕES lTda; coMErcial 
flEX EirEli; roKa aSSiSTENcE coMÉrcio E SErViÇoS lTda; Palá-
cio SErViÇoS GEraiS EirEli - EPP; cardoSo E aGUiar coMÉrcio E 
SErViÇoS lTda. - EPP e METa diSTriBUidora EirEli, para serviços de 
iNSTalaÇÃo dE aParElHoS dE coNdicioNaMENTo dE ar e aQUiSi-
ÇÃo dE MaTEriaiS PErMaNENTES aParElHoS dE coNdicioNaMENTo 
DE AR, com a finalidade de atender as necessidades da POLÍCIA CIVIL DO 
ESTado do Pará;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - designar os servidores: Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo 
- Mf: 54185815 e adEMildo PaNToJa da SilVa - Mf 5904207, para atu-
arem como fiScal e Membro, respectivamente, do contrato supramen-
cionado, junto à PolÍcia ciVil do ESTado do Pará - PcPa, visando ao 
efetivo cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer aos fiscais que encaminhem a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 
fatura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer aos fiscais, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 
medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei 
nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021.
aUGUSTo cESar dE oliVEira SilVa - MaJ QoBM
diretor do fiSP - em exercício (Port. 1844/2021-SaGa)

Protocolo: 744860

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº1962/2021-saGa
Belém, 21 de dezembro de 2021
coNSidEraNdo: o Memorando nº 1408/2021-NioP/MaraBá, de 
21.12.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº1607/2021-SaGa, de 21.10.2021, pu-
blicada no doE nº 34744, de 22.10.2021, que concedeu 30(trinta) dias 
de férias regulamentares ao servidor GUlHErMEM cElSo roBErT JÚ-
Nior, Gerente de Núcleos regionais/Marabá, Mf 5773997/2, 2020/2021, 
no período de 01.12 a 30.12.202.
r E S o l V E:
1-Retificar o período de gozo de férias do servidor GULHERMEM CELSO RO-
BErT JÚNior, Gerente de Núcleos regionais/Marabá, Mf nº 5773997/2, 
2020/2021, do período de 01.12 a 30.12.2021, para 22.12 a 05.01.2022. .
2-ficando o restante de 15 (quinze) dias do período de gozo de férias, para 
ser usufruído em data oportuna.
3-designar o servidor 1ºSGT PM fraNciSco GoMES PErEira, Mf 
5539420, para responder pelo cargo de Gerente de Núcleos regionais/Ma-
rabá, no período de 22.12 a 05.01.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 744876

.
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1963/2021-saGa 
Belém, 21 de dezembro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº1950/2021-SaGa, de 14.12.2021,publica-
da no DOE nº 34.797, de 15.12.2021, que retificou o período de gozo de 
férias ao servidor EBENEZEr da SilVEira coElHo filHo, Gerente infra-
estrutura controle, Mf nº 55586375/4, 2020/2021, do período de 04.01 a 
02.02.2022, para 10.01 a 08.02.2022.
r E S o l V E: designar o servidor NaTaNoEl SarMENTo da SilVa, assis-
tente administrativo, Mf3153720/1, para responder pelo cargo de Gerente 
infraestrutura controle, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 744898
Portaria Nº1961/2021-saGa
Belém, 21 de dezembro de 2021
coNSidEraNdo: PorTaria Nº1959/2021-SaGa,de 17.12.2021,publica-
da no DOE nº34.803, de 20.12.2021, que retificou o período de gozo de 

férias do servidor MarcUS ViNicÍUS dE caSTro alVES , coordenador de 
Projetos, Mf 5808103/5, 2019/2020, do período de 01.12 a 30.12.2021, 
para 20.12 a 18.01.2022.
r E S o l V E:
designar a servidora roSaNa Maria riBEiro, assistente administrativo, 
Mf 57533/1, para responder pelo cargo de coordenador de Projetos, no 
referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa,em exercício

Protocolo: 744833

.
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2021-seGUP/Pa
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2021/331599
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social do Pará, no uso de suas atribuições 
legais resolve HoMoloGar o Pregão Eletrônico nº. 012/2021- SEGUP/
Pa, cujo objeto é a aquisição de 18 (dezoito) aeronaves remotamente pilo-
tadas (rPas), usualmente denominados “droNES”, para atender a Secre-
taria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, com recurso oriundo 
do Convênio nº 907362/2020 firmados entre a SEGUP/PA e SEGEN- MJ, 
de acordo com as condições e especificações do Termo de Referência, con-
forme edital e seus anexos, pelo critério de menor preço por lote, a em-
presa dT officE - diSTriBUidor dE ElETroNicoS EirEli - cNPJ nº 
30.019.904/0001-20.

GrUPo iTENS dEScriÇÃo QTd Valor UNiT. Valor ToTal 

01

01
aeronave remotamente Pilotada – rPa, conforme 

especificações técnica descritas no Termo de Referência, 
anexo i do Edital.

18  r$ 50.111,11 r$ 901.999,98

02 Cartão de Memória, conforme especificações técnica 
descritas no Termo de referência, anexo i do Edital. 18 r$ 222,22 r$ 3.999,96

03 Kit Fly More, conforme especificações técnica descritas no 
Termo de referência, anexo i do Edital. 18 r$ 7.072,22 r$ 127.299,96

Valor ToTal do loTE r$ 1.033.299,90

Belém,  21 de dezembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa SEGUP/Pa

Protocolo: 744785
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FÉrias
.

Portaria Nº1960/2021-saGa
Belém, 21 de dezembro de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/1454920 e Mem. nº 025/2021-
NioP/alTaMira, de 20.12.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº1607/2021-SaGa, de 21.10.2021, pu-
blicada no doE nº 34744, de 22.10.2021, que concedeu 30(trinta) dias 
de férias regulamentares ao servidor GErSoN rodriGUES SoUSa, Ge-
rente Nr/altamira, Mf 5147549/3, 2020/2021, no período de 01.12 a 
30.12.2021.
r E S o l V E:
1-Retificar o período de gozo de férias do servidor GERSON RODRIGUES 
SoUSa, Gerente Nr/altamira, Mf 5147549/3, 2020/2021, do período de 
01.12 a 30.12.2021, para 20.12 a 03.01.2022 (15 dias).
2-ficando o restante de 15 (quinze) dias do período de gozo de férias, para 
ser usufruído em data oportuna.
3-designar o servidor 1ºSGT PM arlEUdo PESSoa doS SaNToS raBElo, 
Mf 5622425, para responder pelo cargo de Gerente de Núcleos regionais/
altamira, no período de 20.12 a 03.01.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 744771

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/61

Órgão de origem: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social

Órgão de destino:MUNicÍPio dE MocaJUBa

Nº. ordem Nº. rP descrição do Bem

01  147252830 a 147252836 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

02 147253392 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G

03 147253524 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. GG

04 147253565 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. P

05 147253649 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. M

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204710 de 21 de Outubro de 2021 , fica efetivada através do presente documento a 
doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s)

orGÃo doador data: 21/10/2021
UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a): data: 28 /10/2021
 coSME MacEdo PErEira
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terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/49

Órgão de origem: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social
Órgão de destino:MUNicÍPio dE BraGaNÇa

Nº. ordem Nº. rP descrição do Bem
01  147252532 a 147253544 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M
02 147253545 a 147253547 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. P
03 147253610 a 147253621 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. M

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204601 de 21 de Outubro de 2021 , fica efetivada através do presente documento a 
doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador data: 21/10/2021
UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a): data: 28 /10/2021
 raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/45

Órgão de origem: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social
Órgão de destino:MUNicÍPio dE alTaMira

Nº. ordem Nº. rP descrição do Bem
01  147252333 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. P
02 147252460 a 147252489 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M
03 147253049 a 147253058 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G
04 147253493 a 147253494 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. GG
05 147253538 a 147253544 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. P
06 147253605 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. M

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204562 de 21 de Outubro de 2021 , fica efetivada através do presente documento a 
doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador data: 21/10/2021
UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a): data: 28 /10/2021
 claUdoMiro GoMES da SilVa

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/71

Órgão de origem: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social
Órgão de destino:MUNicÍPio dE SaNTaNa do araGUaia

Nº. ordem Nº. rP descrição do Bem
01  147252974 a 147252977  147253019 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M
02 147253446 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204932 de 21 de Outubro de 2021 , fica efetivada através do presente documento a 
doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador data: 21/10/2021
UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a): data: 28 /10/2021
 Eduardo alves conti

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/50

Órgão de origem: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social
Órgão de destino:MUNicÍPio dE BrEVES

Nº. ordem Nº. rP descrição do Bem
01  147252338 a 147252350 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. P
02 147252545 a 147252557 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M
03 147253548 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. P

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204612 de 21 de Outubro de 2021 , fica efetivada através do presente documento a 
doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s)

orGÃo doador data: 21/10/2021
UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a): data: 28 /10/2021
JoSÉ aNTÔNio aZEVEdo lEÃo 

Protocolo: 744818
resultado chamamento Público nº 003/2021-seGUP
Processo administrativo nº 2021/1327292S
a Secretaria de Estado de Segurança Publica e defesa Social - SEGUP, 
usando de suas atribuições legais e após a conclusão dos trabalhos de re-
alização do chamamento Público nº 003/2021, por meio da comissão Es-
pecial de chamamento Público e Seleção, designados pela PorTaria Nº 
1843/2021 – SaGa/SEGUP de 01 de dezembro de 2021, publicada no di-
ário Oficial nº 34.783 de 02/12/2021, RESOLVE tornar público o resulta-
do do chamamento Público nº 003/2021-SEGUP, realizado com o objetivo 
de selecionar pessoas jurídicas que manifestem interesse em colaborar 
e fomentar a segurança pública, por meio da apresentação de proposta 
para uma das cotas de participação, denominada patrocínio, para o Evento 
denominado oPEraÇÃo BoaS fESTaS 2021, na qual a empresa terá publi-
cidade da sua marca nas bandeiras de sinalização de trânsito distribuídas 
na praia do Atalaia em Salinópolis, conforme especificado no Termo de 
referência, anexo i do Edital.
Proponente 1: Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ nº 
04.895.728/0001-80.
cotas 01 e 02 no valor total de r$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Proponente 2: radionews comércio e Serviço de Telecomunicação e infor-
mática lTda, cNPJ nº 07.390.148/0001-29.
cota 03 no valor de r$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
Proponente 3: BGG Produções de Eventos lTda, cNPJ nº 22.380.291/0001-
23.
cota 04 no valor de r$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
Belém, 21 de dezembro de 2021
lUciaNa cUNHa da SilVa
Presidente comissão de chamamento Público

Protocolo: 744869
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

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 PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 52/cFP/PMPa/sePLad, de 21 de deZeMBro de 2021 
reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo SUB JUDICE
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em cará-
ter liminar, torna pública a suspensão da eliminação dos candidatos, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme 
a seguir:
1 da reiteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo SUB JUDICE
1.1 ficam reintegrados no certame os candidatos na seguinte ordem: nú-
mero de inscrição e nome completo em ordem alfabética:
272110558, aNa carolYNE TriNdadE da SilVa (sub judice, agravo 
de instrumento nº 0812497-17.2021.8.14.0000); 272138512, arTHUr 
HENriQUE liMa SilVa (sub judice, Mandato de Segurança nº 0867700-
31.2021.8.14.0301); 272102762, daNiEl da SilVa GUiMarÃES (sub 
judice, ação ordinária nº 0811500-75.2021.8.14.0051); 272181322, 
EcTor PENicHE da SilVa (sub judice, ação ordinária nº 0811664-
40.2021.8.14.0051); 272119587, GlarYElSoN ricHardSoN rEGo 
BarroS (sub judice, ação ordinária nº 0800953-87.2021.8.14.0014); 
272106744, HElio THacio PErEira dE oliVEira (sub judice, ação 
ordinária nº 0802228-93.2021.8.14.0136); 272184770, JoSE fEr-
NaNdo dE liMa SaNToS (sub judice, ação ordinária nº 0800737-
89.2021.8.14.0091); 272132634, KarllEN cHriSTHiaNNE SilVa rocHa 
(sub judice, ação ordinária nº 0815304-89.2021.8.14.0006); 272104785, 
lUiZ daVY Mac doVEl PaNToJa (sub judice, ação ordinária nº 0862098-
59.2021.8.14.0301); 272210462, MarcoS aNdrE fErrEira aMoriM 
(sub judice, ação ordinária nº 0800770-79.2021.8.14.0091); 272116771, 
MaTEUS corrEa rodriGUES (sub judice, ação ordinária nº 0802272-
07.2021.8.14.0074).
2 este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de dezembro 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
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 PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 53/cFP/PMPa/sePLad, de 21 de deZeMBro de 2021 
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do eXaMe de aVaLiaÇÃo de 
saÚde
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam pública a convocação dos candidatos, na condição sub ju-
dice, do concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reLaÇÃo de caNdidatos, Na coNdiÇÃo SUB JUDICE, coN-
Vocados Para o eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
1.1 ficam convocados para a realização da 3ª Etapa – Exame de avalia-
ção de Saúde, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados 
na seguinte ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética.
a) 201 – aluno Soldado PMPa (sexo masculino): 
BElÉM: 272104785, lUiZ daVY Mac doVEl PaNToJa (sub judice, ação 
ordinária nº 0862098-59.2021.8.14.0301).
MaraBá: 272119587, GlarYElSoN ricHardSoN rEGo BarroS (sub 
judice, ação ordinária nº 0800953-87.2021.8.14.0014); 272116771, 
MaTEUS corrEa rodriGUES (sub judice, ação ordinária nº 0802272-
07.2021.8.14.0074).
b) 202 – aluno Soldado PMPa (sexo feminino):
BElÉM: 272110558, aNa carolYNE TriNdadE da SilVa (sub judice, 
agravo de instrumento nº 0812497-17.2021.8.14.0000).
2 da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde 
2.1 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, de presença obrigatória e 
de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iadES, no dia 
23 de dezembro de 2021 às 08h30, conforme locais especificados a seguir:
a) em Belém/Pa
iadES – central Belém
avenida Governador José Malcher, nº 1077 – centro Empresarial acrópole, 
Sala 509 (5º andar) – Bairro: Nazaré, Belém – Pará – cEP: 66.055-260.
b) em Marabá/Pa
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EMEf SilViNo SaNTiS
folha 33, Quadra 02, lote 02 – Nova Marabá – cEP: 68.507-010.
2.1.1 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá 
o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o 
motivo alegado, e será considerado eliminado. 
2.2 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, será realizada por meio de: 
a) avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de 
exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apre-
sentados pelos candidatos; 
b) avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológi-
ca e antropométrica; e 
c) verificação das demais condições elencadas no item 3 do Anexo IV do 
Edital Normativo nº 01-cfP/PMPa/ SEPlad, de 12/11/2021. 2.3 o candi-
dato convocado deve apresentar obrigatoriamente à Junta de inspeção de 
Saúde o resultado de todos os exames complementares e laudos especia-
lizados relacionados no anexo iV do Edital Normativo nº 01- cfP/PMPa/ 
SEPlad, de 12/11/2020, que deverão ter sido realizados nos últimos três 
meses. 
2.3.1 No dia de realização da 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, 
os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de 
candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para os candidatos 
do sexo feminino. 
2.4 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde será realizada em confor-
midade com as normas em vigor e os ditames da Ética Médica. 2.5 Será 
automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, na data 
e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, estiver 
ausente ou: 
a) não se encontrar em condições de saúde compatível para admissão no 
cfP/PM; 
b) apresentar uma das causas que implicam em inaptidão relacionadas no 
item 3 do anexo iV do Edital Normativo; e (ou) 
c) deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa. 
2.6 a critério do iadES, o candidato deverá, às suas expensas, providen-
ciar de imediato qualquer outro exame complementar que se torne neces-
sário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, po-
dendo ainda, a critério do iadES, ser convocado para novo exame clínico. 
2.7 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em 
edital. 
2.8 o candidato deverá observar atentamente todas as orientações cons-
tantes no Edital Normativo, em especial os itens 9 e 13 e o anexo iV, sob 
pena de eliminação do concurso público. Este Edital entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
2.9 o candidato deverá ainda observar os procedimentos contidos no Edital 
nº 01-cfP/PMPa/SEPlad, de 12 de novembro de 2021 e demais editais e 
comunicados regulamentadores da etapa em questão. 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de dezembro 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: 745084
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 46/cFP/PMPa/sePLad, de 21 de deZeMBro de 2021 
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do eXaMe de aVaLiaÇÃo de 
saÚde
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam pública a convocação dos candidatos, na condição sub ju-
dice, do concurso público destinado à admissão ao curso de formação de 
Oficiais da Polícia Militar do Pará – CFO/PMPA/2020, conforme a seguir:
1 da reLaÇÃo de caNdidatos, Na coNdiÇÃo SUB JUDICE, coN-
Vocados Para o eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
1.1 ficam convocados para a realização da 3ª Etapa – Exame de avaliação 
de Saúde, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados na 
seguinte ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato.
a) cfo/PMPa (sexo masculino) – código 101: 
BElÉM: 273102325, PaUlo dE JESUS PiNHEiro (sub judice, ação ordiná-
ria nº 0803529-84.2021.8.14.0133).
2 da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde 
2.1 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, de presença obrigatória e 
de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iadES, no dia 
23 de dezembro de 2021 às 08h30, conforme locais especificados a seguir:
a) em Belém/Pa
iadES – central Belém
avenida Governador José Malcher, nº 1077 – centro Empresarial acrópole, 
Sala 509 (5º andar) – Bairro: Nazaré, Belém – Pará – cEP: 66.055-260.
2.1.1 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá 
o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o 
motivo alegado, e será considerado eliminado. 
2.2 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, será realizada por meio de: 
a) avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de 
exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apre-
sentados pelos candidatos; 
b) avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológi-
ca e antropométrica; e 

c) verificação das demais condições elencadas no item 3 do Anexo IV do 
Edital Normativo nº 01-cfo/PMPa/ SEPlad, de 12/11/2021. 2.3 o candi-
dato convocado deve apresentar obrigatoriamente à Junta de inspeção de 
Saúde o resultado de todos os exames complementares e laudos especia-
lizados relacionados no anexo iV do Edital Normativo nº 01- cfo/PMPa/ 
SEPlad, de 12/11/2020, que deverão ter sido realizados nos últimos três 
meses. 
2.3.1 No dia de realização da 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, 
os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de 
candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para os candidatos 
do sexo feminino. 
2.4 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde será realizada em confor-
midade com as normas em vigor e os ditames da Ética Médica. 2.5 Será 
automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, na data 
e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, estiver 
ausente ou: 
a) não se encontrar em condições de saúde compatível para admissão no 
cfo/PM; 
b) apresentar uma das causas que implicam em inaptidão relacionadas no 
item 3 do anexo iV do Edital Normativo; e (ou) 
c) deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa. 
2.6 a critério do iadES, o candidato deverá, às suas expensas, providen-
ciar de imediato qualquer outro exame complementar que se torne neces-
sário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, po-
dendo ainda, a critério do iadES, ser convocado para novo exame clínico. 
2.7 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em 
edital. 
2.8 o candidato deverá observar atentamente todas as orientações cons-
tantes no Edital Normativo, em especial os itens 9 e 13 e o anexo iV, sob 
pena de eliminação do concurso público. Este Edital entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
2.9 o candidato deverá ainda observar os procedimentos contidos no Edital 
nº 01-cfo/PMPa/SEPlad, de 12 de novembro de 2021 e demais editais e 
comunicados regulamentadores da etapa em questão. 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de dezembro 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
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 45/cFo/PMPa/sePLad, de 21 de deZeMBro de 2021 
reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo SUB JUDICE
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em cará-
ter liminar, torna pública a suspensão da eliminação dos candidatos, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de 
Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará – CFO/PMPA/2020, conforme 
a seguir:
1 da reiteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo SUB JUDICE
1.1 ficam reintegrados no certame os candidatos na seguinte ordem: nú-
mero de inscrição e nome completo em ordem alfabética:
273101854, KarllEN cHriSTHiaNNE SilVa rocHa (sub judice, ação 
ordinária nº 0815304-89.2021.8.14.0006; 273102325, PaUlo dE JESUS 
PiNHEiro (sub judice, ação ordinária nº 0803529-84.2021.8.14.0133); 
2 este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de dezembro 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: 745085

Portaria
.

Portaria Nº 075/2021- ePPM – Nomear o cEl QoPM rG 24.932 ri-
cardo NEVES dE alMEida como GErENTE do convênio nº 50723/2021 
- PMPa/BacEN. Belém/Pa, 20/12/2021. JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM, comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 744910
Portaria Nº 076/2021- ePPM – Nomear o cEl QoPM rG 12.774 
KlEVErToN aNTUNES firMiNo GoMES como fiScal do convênio nº 
50723/2021 - PMPa/BacEN. Belém/Pa, 20/12/2021. JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 744912
Portaria Nº 077/2021- ePPM – Nomear o MaJ QoPM rG 27.270 alEX 
TEiXEira raPoSo como fiScal do acT nº 019/2021- PMPa/SEac. Belém/
Pa, 20/12/2021. JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM, 
comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 744913
Portaria Nº 078/2021- ePPM – Nomear o MaJ QoPM rG 30.317 da-
ViSoN aNdrÉ BaSToS da SilVa como fiScal do acT nº 004/2021 – SE-
GUP/PMPa/PrEf. BraGaNÇa. Belém/Pa, 20/12/2021. JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 744915
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Portaria Nº 069/2021- ePPM – Nomear coMiSSÃo do contrato adm 
nº 036/2021 – PMPa celebrado com a empresa aSEVEdo SilVa SErViÇoS 
dE coNSTrUÇÃo EirElli - EPP.  fiscais do contrato: TEN cEl QoPM rG 
27.253 JorGE lUiZ araGÃo SilVa/Presidente da comissão, 3º SGT rG 
35.266 EWErToN SErGio liMa daNTaS e a Sd rG 41.356 cláUdia fEi-
ToSa loBo da SilVa. fiscais do contrato interinos: TEN QoPM rG 38.877 
dioGo JoSÉ NaSciMENTo fErrEira e o 3º SGT rG 34.792 diVaN coSTa 
rodriGUES. Belém/Pa, 21/12/2021. TEN cEl JEaNdErSoN da SilVa Sa-
raiVa, chefe do Escritório de Projetos.

Protocolo: 744916

.

.

coNtrato
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato Nota de eMPeNHo: 
2021Ne19207; Valor ToTal: r$ 13.778,00; oBJETo: Equip. áudio 
e Vídeo. rEcUrSo: Evento: 400091 Uo: 26101 Programa de Trabalho: 
0622150067300000. fonte 0101000000 Natureza da despesa: 44905200 
UGr: 260101. Pi: 21EMEN00293. EMPrESa: G S SarMENTo diSTriB. 
E coM. dE EQUiPaMENToS, cNPJ: 42.254.594-0001/07; ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM - cmt Geral da PMPa.

Protocolo: 745042

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1123/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JEaNdErSoN 
da SilVa SaraiVa, TEN cEl PM, Mf 5820073/1, do efetivo do (a) ESc. 
ProJEToS PM/EPPM; Prazo p/ aplicação: 15 (quinze) dias, desde que esse 
período não ultrapasse a data de 31dEZ21; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - Ma-
TErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 744903

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2645/21/di/dF – 
objetivo: Emenda Parlamentar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período:12 a 
17/12/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM Zildomar Silva de Souza Junior; cPf:010.723.182-45; 
Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2646/21/di/dF – 
objetivo: Emenda Parlamentar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 19 a 
24/12/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Érika do Socorro Silva da costa; cPf:782.716.492-72; 
Valor: r$ 1.740,86.TEN PM leonardo da Silva costa: cPf:982.645.672-
15; Valor: r$ 1.552,21. cB PM Evelyne cristina Modesto da Silva; 
cPf;889.935.402-25; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2647/21/di/dF – 
objetivo: Participar de curso; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: fortaleza-Pa; Período: 16 a 
20/12/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: 
TEN cEl PM Glauco Mourão de aquino; cPf 487.371.602-06; Valor: r$ 
1.248,45. 3º SGT PM islon carvalho de Mélo; cPf: 009.132.165-42; Valor: 
r$ 989,10. cB PM Ewerton Sergio Melo de almeida; cPf: 984.471.142-
87; Valor: R$ 896,80. SD PM Everson Taffarel Corrêa Santana; CPF: 
020.262.292-44; Valor: r$ 896,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Protocolo: 745044
Portaria Nº 2600/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 29/06/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: caP PM Maria rosa 
Gemaque lopes Marques; cPf: 814.634.212-49; Valor: r$ 118,69. cB PM 
diego Seabra Moraes; cPf: 008.241.672-95; Valor: r$ 85,72. Sd PM ana 
caroline Sodre Kodama; cPf: 001.423.502-14; Valor: r$ 85,72. Sd PM 
charleni Braga lima; cPf: 992.641.612-87; Valor: r$ 85,72. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2613/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 20 a 
25/12/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: cB 
PM Bernardino Manoel da costa Junior; cPf: 995.827.402-72; Valor: r$ 
633,00. Sd PM Joyce amanda da Silva lima; cPf: 005.246.312-55; Valor: 
r$ 633,00. Sd PM lucas Batista Baldoino; cPf: 014.378.082-47; Valor: 
r$ 633,00. Sd PM Vandervan ribeiro ferreira; cPf: 702.703.662-29; Va-
lor: r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Portaria Nº 2614/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Marabá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 05 a 12/12/2021; 
Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: TEN 
PM Pedro Paulo Gonçalves rodrigues; cPf: 858.881.332-72; Valor: r$ 
2.116,65. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2615/21/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: itaituba-Pa; Período: 13 a 
15/09/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidor: caP PM Graciete Queiroz dos Santos; cPf: 788.551.602-49; Va-
lor: r$ 725,35. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2616/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 
10 a 13/12/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidor: Sd PM Yuri Silva Moraes; cPf: 006.592.062-77; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2617/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 17 
a 20/12/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidor: SGT PM Bruno rafael Silva do Nascimento; cPf: 795.507.202-
25; Valor: r$ 791,28. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2618/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 24 
a 27/12/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidor: cB PM Nei carlos Vieira da Silva; cPf: 951.057.782-00; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2619/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 24 
a 27/12/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidor: Sd PM Vitor adolfo Goncalves Pereira; cPf: 002.886.962-12; 
Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2620/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: rondon do Pará-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 
22/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: MaJ PM luciana corrêa E Silva; cPf: 768.345.652-72; Valor: 
r$ 1.266,08. TEN PM Marcos José Barros de Melo; cPf: 622.383.373-34; 
Valor: r$ 1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2621/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Monte alegre-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 18 a 
22/12/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: caP PM leonardo ferreira dutra; cPf: 743.414.302-97; Valor: 
r$ 1.450,70. TEN PM Wirllene Machado dutra; cPf: 826.798.512-34; Va-
lor: r$ 1.411,10. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2622/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Santa izabel do Pará-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 
a 22/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Marcelino da Silva andrade; cPf: 702.274.892-68; 
Valor: r$1.266,08. TEN PM Josiana Taís Silva de Souza; cPf: 937.519.402-
78; Valor: r$1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2623/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Breves-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 22/12/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
caP PM carlos Eduardo Nunes de Melo; cPf: 915.604.382-15; Valor: r$ 
1.160,56. SGT PM Manuel José costa de azevedo ii; cPf: 379.458.582-
87; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2624/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tailândia-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 
22/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Elderbaran Queiróz leal; cPf: 640.473.502-49; Valor: 
r$ 1.266,08. SGT PM Euclides aragão da Silva; cPf: 609.302.762-72; Va-
lor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
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Portaria Nº 2625/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: rio Maria-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 
22/12/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: TEN cEl PM alan darles Vasconcelos Magalhães; cPf: 
609.673.662-91; Valor: r$ 1.266,08. TEN PM Genilson Barbosa da Silva; 
cPf: 022.501.553-64; Valor: r$ 1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2626/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: conceição do araguaia-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 
18 a 22/12/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pou-
sada; Servidores: MaJ PM Eder Pereira de Jesus; cPf: 668.161.732-87; 
Valor: r$ 1.582,60. TEN PM Bruno Santos campos; cPf: 002.828.432-13; 
Valor: r$ 1.411,10. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2627/21/di/dF – 
objetivo; a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: itaituba-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 18 a 23/12/2021; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidor: MaJ 
PM Bruno Santos campos; cPf: 002.828.432-13; Valor: r$ 1.411,10. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2628/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Soure-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 22/12/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN 
cEl PM leomar costa de aviz; cPf: 578.835.562-15; Valor: r$ 1.266,08. 
SGT PM Helson david campos do Valle Júnior; cPf: 480.654.982-72; Va-
lor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2629/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: oriximiná-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 18 a 
23/12/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidor: caP PM loris Henrique figueira costa; cPf: 775.381.532-68; 
Valor: r$1.740,84. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 2630/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Marabá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 22/12/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
MaJ PM Harley alves da costa; cPf: 649.184.242-87; Valor: r$ 1.266,08. 
TEN PM aureliano da conceição Nascimento; cPf: 953.339.402-15; Va-
lor: r$ 1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2631/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Paragominas-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 
22/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: MaJ PM alessandra lopes leal Bandeira; cPf: 626.852.872-
72; Valor: r$ 1.266,08. TEN PM Victor Matheus dos Santos Silva; cPf: 
836.119.912-87; Valor: r$ 1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2632/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: oriximiná-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 18 a 
23/12/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidor: SGT PM Bruno daniel Guimarães costa; cPf: 512.286.022-04; 
Valor: r$ 1.582,56. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2633/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Parauapebas-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 
22/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: TEN PM Erivelton carias Pereira; cPf: 639.404.772-49; Valor: 
r$ 1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2634/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: capanema-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 
22/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: cB PM odmara oliveira de Brito; cPf: 947.438.512-20; Valor: 
r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2636/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 
23/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Eladyr Nogueira lima Neto; cPf: 633.999.972-72; 
Valor: r$1.266,08. TEN PM diogo Godinho de Souza; cPf: 881.598.252-
34; Valor: r$1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Portaria Nº 2637/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 22/12/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servido-
res: MaJ PM Wellington alves Nolasco; cPf: 601.885.962-91; Valor: r$ 
1.266,08. TEN PM Wilson rodrigues de oliveira Júnior; cPf: 039.335.373-
71; Valor: r$ 1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno
Portaria Nº 2638/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: abaetetuba-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 
22/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Gleidson Santos da Silveira; cPf: 681.815.402-63; 
Valor: r$ 1.266,08. TEN PM Gladston freitas de Souza; cPf: 666.514.762-
20; Valor: r$1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2639/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Bragança-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 
22/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: MaJ PM davison andré Bastos da Silva; cPf: 625.312.392-00; 
Valor: r$1.266,08. TEN PM carlos alexandre raiol; cPf: 864.782.902-63; 
Valor: r$1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 2640/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: altamira-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 22/12/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
MaJ PM Marcos antônio da Silva oliveira; cPf: 728.852.972-04; Valor: 
r$1.266,08. SGT PM Milson câmara da Silva; cPf: 695.069.812-72; Va-
lor: r$1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2641/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Salinópolis-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 
a 22/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pou-
sada; Servidores: caP PM laercio augusto Gurjao fernandes; cPf: 
72751.705.662-04; Valor: r$ 1.160,56. cB PM danielle cristina de Sousa 
Monteiro Silveira; cPf: 999.008.402-59; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2642/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 a 
22/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: caP PM Janderson lima dos Santos; cPf: 757.863.202-78; 
Valor: r$ 1.160,56. TEN PM Marcos correia dos Santos; cPf: 740.048.672-
15; Valor: r$1.128,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2643/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; 
Período: 11 a 16/12/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 
05 de pousada; Servidores: SGT PM Gebson de Sousa rodrigues; cPf: 
278.648.392-15; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM clenato cunha de araujo; 
cPf: 722.584.701-53; Valor: r$1.450,68. SGT PM Eleres Silva da costa; 
cPf: 509.012.222-91; Valor: r$1.450,68. SGT PM Marco antonio de Sou-
za Gonçalves; cPf: 696.180.382-20; Valor: r$ 1.450,68. cB PM luis da 
costa Silva; cPf: 746.903.292-49; Valor: r$ 1.392,60. Sd PM Eduardo 
Valente Silva; cPf: 002.215.692-51; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 745035

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação do Diário Oficial nº 34.804 de 
21/12/2021, referente à punição à empresa loTTUS coMErcio dE al-
iMENToS- EirEli, cNPJ: 34.018.264/0001-94, de suspensão temporária 
de participar de licitação e impedida de contratar com a administração pelo 
período de 02 (dois) anos. Protocolo: 744567. Belém/Pa, 21 de dezembro 
de 2021. JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM rG 18044 - 
comandante Geral da Policia Militar do Para Pará.

Protocolo: 744939

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 006/2021 - 
cBMPa/Prefeitura Municipal de altamira.
PaE: 2021/969954
Partes: corpo de Bombeiros Militar do Pará cNPJ 34.847.236/0001-80 e a 
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Prefeitura Municipal de altamira/Pa, cNPJ nº 05.263.116/0001-37.
objeto: o presente acordo de cooperação Técnica tem por objeto a mútua cooperação entre os partícipes com o objetivo de promover a parametrização 
entre os sistemas utilizados no cBMPa e o MUNicÍPio de alTaMira, facilitando a abertura e renovação do alvará de funcionamento da prefeitura e do 
Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB no Município de Altamira.
Vigência: 05 (cinco) anos, a contar da data da sua assinatura.
data da assinatura: 14/12/2021.
assinantes: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM, comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil e claUdoMiro Go-
MES da SilVa, Prefeito Municipal de altamira-Pa.

Protocolo: 744920

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 138/diÁria/cedec de 13 de deZeMBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral nº 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral nº 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: caP QoBM carloS raNGEl ValoiS, SUB TEN QBM alVaro PEiXoTo dE oliVEira JUNior, SUB TEN QBM JoSE aU-
GUSTo liMa BarBoSa, SGT QBM odraci JoSE JorGE dE SoUZa, SGT QBM adalBErTo SaNToS SilVa, SGT QBM JEaN carValHo corrEa, SGT QBM 
adriaNo dE aViZ BarBoSa, SGT QBM JoSiNaldo PiNHEiro riBEiro, SGT QBM Marcio doS SaNToS aVElar, SGT QBM aliNE lEMoS carValHo da 
SilVa, cB QBM PaUla fErNaNda corrÊa liMa, cB QBM NilToN do roSário SoUZa, cB QBM JEfErSoN da rocHa cordEiro, cB QBM SilVaNEidE 
da SilVa SErrÃo, cB QBM Marilia lEÃo da coSTa PaNToJa e cB QBM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 
(QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 22.135,86 (ViNTE E doiS Mil, cENTo E TriNTa E ciNco rEaiS E oiTENTa E 
SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém/Pa para os municípios de Salinópolis, Marapanim e distrito de Mosqueiro/Pa nas regiões de integração 
do rio caeté, Guamá e Guajará com diárias dos grupos a e B, nos períodos de 23 a 27 de dezembro de 2021 e 30 de dezembro de 2021 a 03 de janeiro 
de 2022 a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2° 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 civ

Protocolo: 744811
Portaria Nº 139/diÁria/cedec de 17 de deZeMBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Geral nº 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral nº 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder ao militar: conceder ao militar: SUB TEN QBM Márcio alBErTo carValHo da SilVa, 08 (oito) diárias de alimentação e 07 (sete) 
diárias de Pousada, perfazendo um valor total de r$ 1.978,20 (UM Mil, NoVEcENToS E SETENTa E oiTo rEaiS E ViNTE cENTaVoS), por ter seguido 
viagem de Belém-Pa para o município de itaituba-Pa, na região de integração do Tapajós e com diárias do grupo B, no período de 13 a 20 de dezembro 
de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2° 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: 744812
Portaria Nº 383/diÁria/dF de 04 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: ST BM rr UEriSSoN SaNToS E SilVa, cB BM WElliNGToN SilVa da SilVa, Sd BM EliaS aUGUSTo lEal BaTiSTa E Sd 
BM rEYNaN SilVa daS NEVES, 01 (UMa) diária de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.023,36 (UM 
Mil E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém – Pa para Bujarú – Pa, no dia 06 de abril de 2021, a serviço 
do 1º GMaf do cBMPa.
art. 2° 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

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 383/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS
1 ST BM rr UEriSSoN SaNToS E SilVa 175379322-04 5036704 BElÉM - Pa BUJarÚ - Pa 06/04/2021 06/04/2021 1 1 131,88 r$263,76
2 cB BM WElliNGToN SilVa da SilVa 699902202-04 57217960 BElÉM - Pa BUJarÚ - Pa 06/04/2021 06/04/2021 1 1 126,6 r$253,20
3 Sd BM EliaS aUGUSTo lEal BaTiSTa 737458982-49 57217976 BElÉM - Pa BUJarÚ - Pa 06/04/2021 06/04/2021 1 1 126,6 r$253,20
4 Sd BM rEYNaN SilVa daS NEVES 006518032-17 5932363 BElÉM - Pa BUJarÚ - Pa 06/04/2021 06/04/2021 1 1 126,6 r$253,20

ToTal r$1.023,36

Portaria Nº 384/diÁria/dF de 04 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: SGT BM SaNdro lUiZ GoNZaGa SaNToS, Sd BM EliaS aUGUSTo lEal BaTiSTa, Sd BM rocK WilliaM diaS MiraNda 
E Sd BM rEYNaN SilVa daS NEVES, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 511,68 (QUiNHENToS E oNZE rEaiS 
E SESSENTa E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém – Pa para Portel – Pa, no dia 12 de abril de 2021, a serviço do 1º GMaf do cBMPa.
art. 2° 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

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 384/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo
daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. 

(r$) ToTal (r$)
SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

1 SGT BM SaNdro lUiZ GoNZaGa SaNToS 686174022-53 54185218 BElÉM - Pa PorTEl - Pa 12/04/2021 12/04/2021 1 0 131,88 r$131,88
2 Sd BM EliaS aUGUSTo lEal BaTiSTa 737458982-49 57217976 BElÉM - Pa PorTEl - Pa 12/04/2021 12/04/2021 1 0 126,6 r$126,60
3 Sd BM rocK WilliaM diaS MiraNda 016337452-01 5932488 BElÉM - Pa PorTEl - Pa 12/04/2021 12/04/2021 1 0 126,6 r$126,60
4 Sd BM rEYNaN SilVa daS NEVES 006518032-17 5932363 BElÉM - Pa PorTEl - Pa 12/04/2021 12/04/2021 1 0 126,6 r$126,60

ToTal r$511,68



diário oficial Nº 34.806  49Quarta-feira, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Portaria Nº 385/diÁria/dF de 04 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: TcEl QoBM fraNciSco da SilVa JUNior E SUBTEN BM rr alcir MarTiNS dE aNdradE, 04 (QUaTro) diárias de 
alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.994,02 (UM Mil, NoVEcENToS E NoVENTa E QUaTro rEaiS 
E doiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Santarém – Pa para Parauapebas – Pa, no período de 07 a 10 de Setembro de 2021, a serviço do 4º GBM 
do cBMPa.
art. 2° 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

PlaNilHa dE diáriaS da PorTaria Nº 385/2021 - dirEToria dE fiNaNÇaS

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. 
(r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

1 TcEl QoBM fraNciSco da SilVa JUNior 398924252-00 5749115 SaNTarÉM - Pa ParaUaPEBaS - Pa 07/09/2021 10/09/2021 4 3 158,26 r$1.107,82
2 SUBTEN BM rr alcir MarTiNS dE aNdradE 212663952-53 5211905 SaNTarÉM - Pa ParaUaPEBaS - Pa 07/09/2021 10/09/2021 4 3 126,6 r$886,20

ToTal r$1.994,02

Portaria Nº 386/diÁria/dF de 04 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: SGT BM raiMUNdo NoNaTo SoarES doS SaNToS, cB BM dEdEUS doS SaNToS fErrEira, Sd BM iSMaEl carloS 
da coSTa GoNÇalVES E Sd BM EdSoN EVEloN caValHEiro Baia, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada, conforme planilha anexo, 
perfazendo um valor total de r$ 4.346,64 (QUaTro Mil, TrEZENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS), para seguirem 
viagem de Parauapebas – Pa e redenção - Pa para São felix do Xingú – Pa, no período de 06 a 10 de Julho de 2021, a serviço do 10º GBM do cBMPa.
art. 2° 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

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 386/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS
1 SGT BM raiMUNdo NoNaTo SoarES doS SaNToS 472638901-78 5607310 rEdENÇÃo - Pa SÃo fEliX do XiNGU - Pa 06/07/2021 10/07/2021 4 4 131,88 r$1.055,04
2 cB BM dEdEUS doS SaNToS fErrEira 639750172-87 57218318 ParaUaPEBaS - Pa SÃo fEliX do XiNGU - Pa 06/07/2021 10/07/2021 5 4 126,6 r$1.139,40
3 Sd BM iSMaEl carloS da coSTa GoNÇalVES 052312933-50 5932260 ParaUaPEBaS - Pa SÃo fEliX do XiNGU - Pa 06/07/2021 10/07/2021 5 4 126,6 r$1.139,40
4 Sd BM EdSoN EVEloN caValHEiro Baia 029100752-06 5932310 rEdENÇÃo - Pa SÃo fEliX do XiNGU - Pa 07/09/2021 10/09/2021 4 4 126,6 r$1.012,80

ToTal r$4.346,64

Portaria Nº 387/diÁria/dF de 04 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: SUBTEN BM MarcoS aNToNio PaiXao alEiXo, SGT BM GilMar dE SoUSa PiNHEiro E cB BM JoSiEl da SilVa liMa, 
01 (UMa) diária de alimentação para cada, conforme planilha anexo, perfazendo um valor total de r$ 390,36 (TrEZENToS E NoVENTa rEaiS E TriNTa 
E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de redenção - Pa para São felix do Xingú – Pa, no dia 14 de Maio de 2021, a serviço do 10º GBM do cBMPa.
art. 2° 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

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 387/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS
1 SUBTEN BM MarcoS aNToNio PaiXao alEiXo 329585102-63 5397910 rEdENÇÃo - Pa SÃo fEliX do XiNGU - Pa 14/05/2021 14/05/2021 1 0 131,88 r$131,88
2 SGT BM GilMar dE SoUSa PiNHEiro 296480412-53 5421918 rEdENÇÃo - Pa SÃo fEliX do XiNGU - Pa 14/05/2021 14/05/2021 1 0 131,88 r$131,88
3 cB BM JoSiEl da SilVa liMa 716148932-68 55586756 rEdENÇÃo - Pa SÃo fEliX do XiNGU - Pa 14/05/2021 14/05/2021 1 0 126,6 r$126,60

ToTal r$390,36

Portaria Nº 388/diÁria/dF de 04 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: SUBTEN BM roZENildo da coSTa PaNToJa, SUBTEN BM MaNUEl odiNaldo da SilVa NEGrao, SUBTEN BM roZENil-
do da coSTa PaNToJa, SGT BM aclailToN coSTa rodriGUES, SGT BM EdEr WilSoN loPES MarTiNS, SGT BM JoSE faGNEr loBaTo rodriGUES, 
SGT BM aclailToN coSTa rodriGUES E SGT BM UBiracY MoraES MEdEiroS, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, conforme planilha anexo, 
perfazendo um valor total de r$ 1.055,04 (UM Mil E ciNQUENTa E ciNco rEaiS E QUaTro cENTaVoS), para seguirem viagem de abaetetuba - Pa para 
igarapé Miri – Pa, nos dias 16, 17 e  26 de Julho de 2021, a serviço do 15º GBM do cBMPa.
art. 2° 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

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 388/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS
1 SUBTEN BM roZENildo da coSTa PaNToJa 381115192-49 5452716 aBaETETUBa - Pa iGaraPÉ Miri - Pa 16/07/2021 16/07/2021 1 0 131,88 r$131,88
2 SUBTEN BM MaNUEl odiNaldo da SilVa NEGrao 380242332-15 5438586 aBaETETUBa - Pa iGaraPÉ Miri - Pa 17/07/2021 17/07/2021 1 0 131,88 r$131,88
3 SUBTEN BM roZENildo da coSTa PaNToJa 381115192-49 5452716 aBaETETUBa - Pa iGaraPÉ Miri - Pa 26/07/2021 26/07/2021 1 0 131,88 r$131,88
4 SGT BM aclailToN coSTa rodriGUES 333218762-72 5422833 aBaETETUBa - Pa iGaraPÉ Miri - Pa 16/07/2021 16/07/2021 1 0 131,88 r$131,88
5 SGT BM EdEr WilSoN loPES MarTiNS 333247432-49 5422825 aBaETETUBa - Pa iGaraPÉ Miri - Pa 16/07/2021 16/07/2021 1 0 131,88 r$131,88
6 SGT BM JoSE faGNEr loBaTo rodriGUES 735120282-68 57173704 aBaETETUBa - Pa iGaraPÉ Miri - Pa 17/07/2021 17/07/2021 1 0 131,88 r$131,88
7 SGT BM aclailToN coSTa rodriGUES 333218762-72 5422833 aBaETETUBa - Pa iGaraPÉ Miri - Pa 26/07/2021 26/07/2021 1 0 131,88 r$131,88
8 SGT BM UBiracY MoraES MEdEiroS 428399202-04 5422485 aBaETETUBa - Pa iGaraPÉ Miri - Pa 26/07/2021 26/07/2021 1 0 131,88 r$131,88

ToTal r$1.055,04
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Portaria Nº 389/diÁria/dF de 04 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: SGT BM MaNUEl Maria cardoSo PErEira E cB BM PaUlo loBaTo GoNÇalVES, 02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 
(UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 775,44 (SETEcENToS E SETENTa E ciNco rEaiS E QUarENTa E QUaTro cENTa-
VoS), para seguirem viagem de abaetetuba - Pa para Mojú – Pa, no período de 27 a 28 de Junho de 2021, a serviço do 15º GBM do cBMPa.
art. 2° 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

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 389/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS
1 SGT BM MaNUEl Maria cardoSo PErEira 303084022-00 5422841 aBaETETUBa - Pa MoJU - Pa 27/06/2021 28/06/2021 2 1 131,88 r$395,64
2 Sd BM PaUlo loBaTo GoNÇalVES 712600992-53 57189338 aBaETETUBa - Pa MoJU - Pa 27/06/2021 28/06/2021 2 1 126,6 r$379,80

ToTal r$775,44

Portaria Nº 390/diÁria/dF de 06 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: SGT BM JoSE WilK E SilVa cardoSo E Sd BM JaYSE PErEira MoNTEiro, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de abaetetuba 
- Pa para Belém – Pa, no dia 03 de agosto de 2021, a serviço do 15º GBM do cBMPa.
art. 2° 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

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 390/2021 - diretoria de FiNaNÇas
ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

1 SGT BM JoSE WilK E SilVa cardoSo 633696132-04 54185338 aBaETETUBa - Pa BElÉM - Pa 03/08/2021 03/08/2021 1 0 131,88 r$131,88
2 Sd BM JaYSE PErEira MoNTEiro 013179672-08 5932463 aBaETETUBa - Pa BElÉM - Pa 03/08/2021 03/08/2021 1 0 126,6 r$126,60

ToTal r$258,48

Portaria Nº 391/diÁria/dF de 06 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: SGT BM lUiZ NaZarENo BaTiSTa da SilVa, SGT BM VladiMir daMaScENo dE liMa E cB BM lUciVal BrUNo aN-
dradE dE MElo, 08 (oiTo) diárias de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.122,88 (TrÊS Mil, cENTo E ViNTE E doiS rEaiS E 
oiTENTa E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de Salvaterra - Pa para Soure – Pa, nos dias 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de agosto de 2021, a 
serviço do 18º GBM do cBMPa.
art. 2° 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

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 391/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. 
(r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS

1 SGT BM lUiZ NaZarENo BaTiSTa 
da SilVa 401045672-87 5607353 SalVaTErra - Pa SoUrE - Pa

07/08/2021 
08/08/2021 
14/08/2021 
15/08/2021 
21/08/2021 
22/08/2021 
28/08/2021 
29/08/2021

07/08/2021 08/08/2021 
14/08/2021 15/08/2021 
21/08/2021 22/08/2021 
28/08/2021 29/08/2021

8 0 131,88 r$1.055,04

2 SGT BM VladiMir daMaScENo 
dE liMa 333539722-34 5430216 SalVaTErra - Pa SoUrE - Pa

07/08/2021 
08/08/2021 
14/08/2021 
15/08/2021 
21/08/2021 
22/08/2021 
28/08/2021 
29/08/2021

07/08/2021 08/08/2021 
14/08/2021 15/08/2021 
21/08/2021 22/08/2021 
28/08/2021 29/08/2021

8 0 131,88 r$1.055,04

3 cB BM lUciVal BrUNo aNdradE 
dE MElo 743985122-68 57173413 SalVaTErra - Pa SoUrE - Pa

07/08/2021 
08/08/2021 
14/08/2021 
15/08/2021 
21/08/2021 
22/08/2021 
28/08/2021 
29/08/2021

07/08/2021 08/08/2021 
14/08/2021 15/08/2021 
21/08/2021 22/08/2021 
28/08/2021 29/08/2021

8 0 126,6 r$1.012,80

ToTal r$3.122,88

Portaria Nº 392/diÁria/dF de 06 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: SGT BM aNdrE rENaTo BarBoSa dE liMa, SGT BM HolliMar WaTaNaBE dE liMa, SGT BM EdUardo XaViEr doS 
SaNToS, cB BM EdilSoN aNToNio BorGES dE caSTro E cB BM cEliNo fErrEira SoarES JUNior, diárias de alimentação para cada, conforme pla-
nilha anexo, perfazendo um valor total de r$ 1.039,20 (UM Mil E TriNTa E NoVE rEaiS E ViNTE cENTaVoS), para seguirem viagem de capanema - Pa 
para Nova Timboteua – Pa, nos 19 e 20 de agosto de 2021, a serviço do 19º GBM do cBMPa.
art. 2° 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
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PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 392/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS
1 SGT BM aNdrE rENaTo BarBoSa dE liMa 479482052-68 5601002 caPaNEMa - Pa NoVa TiMBoTEUa - Pa 19/08/2021 20/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 2 0 131,88 r$263,76
2 SGT BM HolliMar WaTaNaBE dE liMa 254577992-04 5209889 caPaNEMa - Pa NoVa TiMBoTEUa - Pa 20/08/2021 20/08/2021 1 0 131,88 r$131,88
3 SGT BM EdUardo XaViEr doS SaNToS 399014082-53 5610400 caPaNEMa - Pa NoVa TiMBoTEUa - Pa 19/08/2021 20/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 2 0 131,88 r$263,76
4 cB BM EdilSoN aNToNio BorGES dE caSTro 912608922-04 57218024 caPaNEMa - Pa NoVa TiMBoTEUa - Pa 19/08/2021 20/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 2 0 126,6 r$253,20
5 cB BM cEliNo fErrEira SoarES JUNior 789077212-20 57218022 caPaNEMa - Pa NoVa TiMBoTEUa - Pa 19/08/2021 19/08/2021 1 0 126,6 r$126,60

ToTal r$1.039,20

Portaria Nº 393/diÁria/dF de 06 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: TEN BM WilSoN carValHo BriTo, cB BM carloS EMaNUEl aViZ dE QUadroS, cB BM JoSE PaUlo dE aSSUNÇao doS 
SaNToS E cB BM flaVio rENaN doS SaNToS riBEiro, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 520,91 (QUiNEHN-
ToS E ViNTE rEaiS E NoVENTa E UM cENTaVoS), para seguirem viagem de Bragança - Pa para Tracuateua – Pa, no dia 15 de agosto de 2021, a serviço 
do 24º GBM do cBMPa.
art. 2° 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

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 393/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS
1 TEN BM WilSoN carValHo BriTo 352943292-04 5399050 BraGaNÇa - Pa TracUaTEUa - Pa 15/08/2021 15/08/2021 1 0 141,11 r$141,11
2 cB BM carloS EMaNUEl aViZ dE QUadroS 862293382-20 57173899 BraGaNÇa - Pa TracUaTEUa - Pa 15/08/2021 15/08/2021 1 0 126,6 r$126,60
3 cB BM JoSE PaUlo dE aSSUNÇao doS SaNToS 822254942-15 57217851 BraGaNÇa - Pa TracUaTEUa - Pa 15/08/2021 15/08/2021 1 0 126,6 r$126,60
4 cB BM flaVio rENaN doS SaNToS riBEiro 005940392-66 57217834 BraGaNÇa - Pa TracUaTEUa - Pa 15/08/2021 15/08/2021 1 0 126,6 r$126,60

ToTal r$520,91

Portaria Nº 404/diÁria/dF de 06 de oUtUBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o 
decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: SGT BM MarcoS da SilVa GoNÇalVES E cB BM fErNaNdo riBEiro SilVa, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de itaituba - 
Pa para Santarém – Pa, no dia 04 de Setembro de 2021, a serviço do 7º GBM do cBMPa.
art. 2° 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

PLaNiLHa de diÁrias da Portaria Nº 404/2021 - diretoria de FiNaNÇas

ordEM PoSTo /Grad NoME cPf Mf oriGEM dESTiNo daTa  Nº dE diáriaS Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)SaÍda rEGrESSo aliM PoUS
1 SGT BM MarcoS da SilVa GoNÇalVES 403350702-72 5421403 iTaiTUBa - Pa SaNTarÉM - Pa 04/09/2021 04/09/2021 1 0 131,88 r$131,88
2 cB BM fErNaNdo riBEiro SilVa 827776322-00 57189238 iTaiTUBa - Pa SaNTarÉM - Pa 04/09/2021 04/09/2021 1 0 126,6 r$126,60

ToTal r$258,48

Protocolo: 744719

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 220/2021 – GaB-dG/Pc-Pa
Belém-Pa, quarta-feira, 21 de dezembro de 2021.
Designa Comissão Especial responsável pela execução do Processo Seletivo Simplificado – PSS, a quem caberá o acompanhamento, execução e a super-
visão do processo, bem como as deliberações que se fizerem necessárias ao seu regular desenvolvimento.
o dElEGado-GEral da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 8º, da lei complementar nº 022, de 
15 de março de 1994.
coNSidEraNdo o disposto no art. 8º, inciso i, da lei complementar nº 022, de 15 de março de 1994 (lei orgânica da Polícia civil do Estado do Pará), 
que atribui ao Delegado-Geral a competência administrativa para dirigir, gerir, representar e exercer os demais atos necessários à eficaz administração 
da Polícia civil do Estado;
coNSidEraNdo os termos do artigo 36 da constituição Estadual, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público;
coNSidEraNdo os termos do decreto n.º 1.741, de 19 de abril de 2017, alterado pelo decreto nº 261, de 12 de agosto de 2019 e da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2021/793048, que dispõe sobre o Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidor temporário na Polícia 
civil do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º. fica instituída, no âmbito da na Polícia civil do Estado do Pará, a comissão Especial de acompanhamento, Execução e Supervisão do Processo 
Seletivo Simplificado de contratação temporária de servidores.
art. 2º. São designados como membros da referida comissão os servidores abaixo nominados, cuja coordenação será exercida pelo delegado de Polícia 
João ricardo de Souza inacio:
i – Joao ricardo de Souza inacio, matrícula 55590318 – Gabinete do delegado-Geral;
ii – damaris Priscila lobato de Sousa, matrícula 5940126 - Gabinete do delegado-Geral;
iii – ademildo Pantoja da Silva, matrícula 5904207 – - Gabinete do delegado-Geral;
iV – letícia de Souza Virgolino, matrícula 5935718 - Gabinete do delegado-Geral;
V – Jocycleia de Karla Souza durans, matrícula 5428149 - Gabinete da delegada-Geral adjunta;
Vi – Tatiana ferreira Vidal, matrícula 5915101 – Gabinete da delegada-Geral adjunta;
Vii – Gregorio Magno leal Monteiro, matrícula 5224160 - Gabinete da delegada-Geral adjunta;
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Viii – adrienne de cassia Silva Pessoa da costa, matrícula 57210803 – 
Gabinete da delegada-Geral adjunta;
iX – dilermando dantas Júnior, matrícula 57193830 – Gabinete da direto-
ria de Polícia Metropolitana;
X – Vicente leite Barbosa araújo dos Santos, matrícula 5914125 - divisão 
de repressão a corrupção e ao desvio de recursos Públicos;
Xi – Jordine oliveira Barbosa, matrícula 5936543 - divisão de desenvolvi-
mento e Valorização de Pessoas;
Xii – Monalisa do Socorro Jezini, matrícula 57190629 – coordenadora de 
Gestão de Pessoas;
Xiii – renata carvalho, matrícula 592933 - Titular da divisão de cadastro 
e Movimentação funcional;
XiV – luis otavio dos Santos Teixeira, matrícula 5933776 - Titular da divi-
são de desenvolvimento e Valorização de Pessoas;
XV – Karen rodrigues Teixeira, matrícula 5952670 – coordenadoria de 
Gestão de Pessoas;
XVi – Graciane rodrigues lucas de almeida, matrícula 5952670 – Núcleo 
de Pacificação e Prevenção da Violência;
XVii – Simone cristina da Silva aguiar, matrícula 5827655 – delegacia de 
Proteção ao idoso;
art. 3º. ao Gabinete do delegado-Geral; Gabinete da delegada-Geral ad-
junta e diretoria de recursos Humanos - drH/Pc-Pa; para atendimento às 
demandas da comissão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
* Republicado por haver incorreções no Diário Oficial do Estado 
nº 34.801 de 17.12.2021.

Protocolo: 744715
Portaria Nº 1156/2021-GaB/dG/Pc-Pa/reVoGaÇÃo
Belém, 20 de dezembro de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil).
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo que a Servidora MarilENE MarilEYdE SoUZa dE 
frEiTaS, iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil, matricula n° 5412153, 
no dia 23.03.2018, solicitou sua aposentadoria através do processo nº 
2018/139760.
coNSidEraNdo a portaria de n° 590/2018-dG de 05.07.2018, que con-
cedeu a servidora o direto de aguardar sua aposentadoria sem comparecer 
ao trabalho, a contar de 01 de JUlHo de 2018.
coNSidEraNdo ainda os termos do processo n° 2021/1424661, que a 
servidora MarilENE MarilEYdE SoUZa dE frEiTaS, solicita a revogação 
da portaria de aguardando aposentadoria.
r E S o l V E:
i – rEVoGar, a pedido, os termos da portaria de nº 590/2018 de 
05.07.2018, que concedeu o direito de aGUardaNdo aPoSENTadoria 
Por TEMPo dE SErViÇo, da servidora MarilENE MarilEYdE SoUZa dE 
frEiTaS, iNVESTiGador E PolÍcia ciVil, matricula n° 5412153, a con-
tar de 20.12.2021.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 744808

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 409/21 de 17 de deZeMBro de 2021–GaB/dGcP-
crc
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 a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00 e o 
Memo. n°053/2021 G.i - cPcrc.
rESolVE:
designar o servidor EUrico oliVEira da rocHa, Perito criminal, ma-
trícula n°5157099/2, para responder pela Gerência de informática, GEP-
daS-011.3, no período de 01.01.2022 a 30.01.2022, em virtude de férias 
do titular do cargo. (Waldiney Brandão lopes de oliveira, Mf: 5832187/1).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 17 de dezem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 744707

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº 090/2021 – cPcrc
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na “aQUiSiÇÃo dE MaTE-
riaiS dE VidrariaS” para o atendimento das necessidades deste centro 
de Perícias Científicas “Renato Chaves”.
daTa da aSSiNaTUra: 20/12/2021.
Valor: r$ 6.910,00 (Seis mil e novecentos e dez reais).
ViGÊNcia: 20/12/2021 a 19/12/2022.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 050/2021 – cPcrc.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 10500082681050008268E; 
PTrES: 858268; NaTUrEZa da dESPESa: 449052/339030; foNTE: 
0101/0660; aÇÃo:232423.
coNTraTado: a empresa laBNor coMErcio E SErViÇoS lTda, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o n° 14.562.232/0001-48, com sede estabelecida à 
avenida Perimetral da ciência KM 01 – Parque de ciência e Tecnologia do 
Guamá – Edifício inovação S/N – 1º andar sala 10 – Guamá – Belém/Pa, 
cEP: 66075-750.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 744804

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1772/ 2021
STaEl rEJaNE SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 5233070/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 08/12/2021 a 15/12/2021
oBJETiVo: rEaliZar diVErSaS PEriciaS .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 744940

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°408/21 de 17 de deZeMBro de 2021 – GaB/dGcP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Memo. N°52/2021-
Gi/cPcrc.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias do servidor HErBaT BUGGa PErEira Sar-
MENTo, Gerente do Núcleo de Suporte e desenvolvimento, matrícula 
n°55586613/1, de 01.12.2021 a 30.12.2021, concedida pela PorTaria 
N°319//21-GaB/cPcrc de 18.10.2021, publicada no doE nº 34.739 de 
19.10.2021, para posterior gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 17 de dezem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 744704

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1980/2021 – dG/cccLiN.
a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria Nº 011/2020 do dETraN/Pa que regu-
lamenta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas e instituições 
Públicas e/ou Privadas de Ensino Superior, para realização de Exames de 
aptidão física e Mental e avaliação Psicológica em candidatos a obtenção 
de carteira Nacional de Habilitação – cNH, autorização para conduzir ci-
clomotores - acc, renovação de Exames, Mudança e adição de categoria 
e outros exigidos pelo dETraN/Pa, bem como, as disposições das resolu-
ções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado no edital de 
2017, consoante os preceitos da portaria 3280/2014/dG (vigente à época) 
pela até então l f SENa, que posteriormente sofreu alteração societária e 
passou a se denominar N.f clÍNica VidaH – Belém/Pa e atualizado pela 
Portaria 011/2020 do dETraN-Pa;
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considerando que apesar do lapso temporal, a N.f. clÍNica VidaH cum-
priu com todas as formalidades legais para o seu credenciamento confor-
me despachos da comissão de credenciamento de clínicas e coordenado-
rias do Núcleo do controle interno deste dETraN/Pa;
considerando o requerimento protocolado sob o nº 2017/498718, e ane-
xos, pela N.f clÍNica VidaH, inscrita no cNPJ: 29.093.504/0001-85, lo-
calizada na av. Gov. José Malcher, n.1882, Bairro: São Brás, cEP:66.060-
232, Belém/Pa.
r E S o l V E:
i - crEdENciar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data da publicação desta Portaria a N.f clÍNica VidaH, inscrita no cNPJ: 
29.093.504/0001-85, localizada na av. Gov. José Malcher, n.1882, Bairro: 
São Brás, cEP:66.060-232, Belém/Pa, sob a responsabilidade administra-
tiva de Nicholas fernandes Mota, sob a responsabilidade Técnica Médica 
de Nicholas fernandes Mota e responsabilidade Técnica Psicológica de Pa-
trícia Barros Horta, para prestação de serviços de Exame de aptidão física 
e Mental e avaliação Psicológica, no Município de Belém-Pará.
II - À Comissão de Credenciamento de Clínicas/CCCLIN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Souza coelho
diretora-Geral / dETraN-Pa

Protocolo: 744866

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

considerando os elementos de instrução constante dos autos rela-
tivos ao processo licitatório referente ao pregão eletrônico nº 10/2021, 
cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de material 
de expediente para atender as demandas deste departamento de Trân-
sito do Estado do Pará, conforme especificações e condições definidas no 
Termo de referência do Edital, decorrente do processo administrativo nº 
2020/996472.
Considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro Oficial, bem como Pare-
cer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno concluindo 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigi-
das na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual nº 
5.450/2005 e demais normativas vigentes.
rESolVo:
ADJUDICAR E HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico 
nº 10/2021, do tipo menor preço global do grupo, adjudicando o objeto 
em epígrafe, à empresa vencedora do GrUPo ÚNico – M. M. doS SaNToS 
EdiTora, cNPJ nº 07.015.922.0001-11, no valor total de r$30.200,00 
(trinta mil e duzentos reais).
Belém, 21 de dezembro de 2021.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora-Geral

Protocolo: 744984

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 800/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 17 de dezembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto na Manifestação Jurídica nº 1.604/2021 – 
coNJUr/SEaP, constante à seq. 272 do processo 2020/1010713;
coNSidEraNdo que há indícios de inexecução do contrato administrativo 
100/2021/SEaP;
coNSidEraNdo que o princípio da supremacia do interesse público impõe 
ao administrador o poder-dever de aplicar as sanções administrativas ao 
contratado faltoso;
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 104 ao 125 da lei Estadual de Pro-
cesso administrativo, lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º instaurar Procedimento administrativo para apurar falta cometida 
pela empresa GoldENPlUS – coMÉrcio dE MEdicaMENToS E ProdU-
ToS HoSPiTalarES, referente ao contrato administrativo nº 100/2021/
SEaP, celebrado com a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PE-
NiTENciária – SEaP.
art. 2º designar os servidores Sr (a). Emerson da Silva Barral, MaT. 
57198082/daB/SEaP; Sr (a). laurimar cassundé de Queiroz, MaT. 
57211173/daB/SEaP; Sr (a). Sandra Maria Miranda álvares, MaT 
57198077/DAB/SEAP para compor a comissão processante, a fim de ins-
truir o processo de apuração de infração administrativa.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.’’’’
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 744722

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
contratar, os servidores temporários, mediante Processo Seletivo Simpli-
ficado, autorizado através do processo nº 2021/626689 de 25 de outubro 
de 2021.
ato: Portaria Nº810/2021-GaB/seaP
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTracÃo PENiTENciária.
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: MaTEUS frEiTaS doS SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: SHEYla criSTiNa MENdES MoNTEiro
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: roGÉrio fraNco PalHETa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: MiZaEl liMa BElÉM
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: MaUro PacHEco lEÃo JUNior
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor:  laiaNE TEiXEira dE SoUZa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: VidaH Nara fErrEira doS SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: WillEN HUGHES da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: MicHElY SoUSa SilVEira
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: WEMErSoN ElESBÃo araÚJo
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: EdiValdo SoUZa da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: WaldilÉia do Socorro alVES da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: ValdiNEia da SilVa iPiraNGa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: Marcia rEGiS SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: WaNKES clEi carNEiro frEiTaS BraGa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: oracY EVaNGEliSTa PErEira
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: GilVaNY alENcar SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: alESSaNdro alVES cHaVES
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: dioNÍSio TEiXEira doS SaNToS  filHo
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: MarcoS BEZErra da coSTa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: TiaGo da SilVa MacENa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: aNdrESSa criSTiNa SilVa BriTo
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: HENriQUE rodriGUES da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: MarcoS ViaNa SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: aliNE frEiTaS dE araÚJo
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor:  aNdErSoN dE SoUZa da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: riVErlaN NEVES da coSTa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor:  Eldio dE MaToS caMPoS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
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Nome do Servidor: THiaGo carValHo MacEdo
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: HEroN fEliX TaVarES MiraNda
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: lUaN PalHa da cUNHa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor:  JoSÉ Mario fErrEira SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: BrUNo coSTa dE oliVEira
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 15/12/2021 Término Vínculo: 14/12/2022
Nome do Servidor: aNToNio JaNdEr SilVa dE SoUSa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: JoSiaNa lacErda raMoS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: farraNHa coSTa SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: faBio SoUSa MorEira
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: aNToNio fErrEira dE SoUZa JUNior
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: dENilSoN oliVEira SErraNo
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: HiNGrESSoN MillEr da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor:  BrUNo rodriGUES da SilVa alVES
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor:  cáSSio liNo doS SaNToS SoUSa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: GErSoN ricardo SoUSa da coSTa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: lifErSoN aNToNio doS SaNToS loPES
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: MaNoEl arMaNdo da SilVa JUNior
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: MaX WYllaN fErrEira BarroS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor:  rENaldE NUNES coSTa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor:  UalacE PErEira MarTiNS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: Kácio fraNÇa da coNcEiÇÃo
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: PEdro HENriQUE GoMES dE frEiTaS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: WaNdErSoN BaTiSTa dE SoUSa SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: Márcio roBErTo dE BarroS ViEira
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: ElENilZa crUZ doS SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: dENEr SoarES MoraiS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 16/12/2021 Término Vínculo: 15/12/2022
Nome do Servidor: laESTE BriTo PaSSoS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 17/12/2021 Término Vínculo: 16/12/2022
Nome do Servidor: KalEBE NaSciMENTo dE alMEida
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 17/12/2021 Término Vínculo: 16/12/2022
Nome do Servidor: doUGlaS rafaEl coSTa doS SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: PEdro iNácio Garcia doS SaNToS SilVa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
data de admissão: 14/12/2021 Término Vínculo: 13/12/2022
Nome do Servidor: irENildE liMa SoUSa
cargo do Servidor: aGENTE PENiTENciário
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária.

Protocolo: 744838

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 794/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 20 de dezembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora lUdYMila aNdradE rÉGiS - Matrícula fun-
cional nº 5858178 como fiscal titular e o servidor MARCELO NAZARETH 
LOBATO - Matrícula Funcional nº 5919509 como fiscal suplente do Contra-
to administrativo nº 171/2021/SEaP, celebrado entre a empresa TaUrUS 
arMaS S.a e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTEN-
ciária – SEaP, cujo objeto é aquisição de pistolas semiautomatica cali-
bre 9 mm., para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária dos alunos do curso de formação de policiais 
penais do concurso c-208, bem como na equipação desses novos policiais 
penais efetivados nas Unidades Penitenciárias, bem como o fornecimento 
desse item de segurança aos policiais penais habilitados que ainda não 
receberam essa arma.
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: 744716
Portaria N° 793/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 20 de dezembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor EMErSoN da SilVa Barral - Matrícula fun-
cional nº 57198082 como fiscal titular e a servidora LAURIMAR CASSUN-
DÉ DE QUEIROZ - Matrícula Funcional nº 57211173 como fiscal suplente 
do contrato administrativo nº 166/2021/SEaP, celebrado entre a empresa 
alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda e a SEcrETaria dE 
ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é aQUi-
SiÇÃo dE MEdicaMENToS dE aTENÇÃo BáSica, destinados à constitui-
ção de 07 (sete) Espaços de Saúde dos: complexo Penitenciário de Mara-
bá - cPM, centro de recuperação regional de Bragança - crrB, Presídio 
Estadual Metropolitano – PEM i, Hospital Geral Penitenciário - HGP, centro 
de recuperação regional de Breves – crrB, centro de recuperação re-
gional de itaituba - crri, colônia Penal agrícola de Santa izabel - cPaSi, 
todos pertencentes à Secretaria de Estado de administração Penitenciária 
– SEaP/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: 744712

coNtrato
.

coNtrato: 178/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: serviço de fornecimento e instalação de uma  Estação compacta 
de Tratamento de água - EcTa, para o cENTro dE rEcUPEraÇÃo rEGio-
Nal dE MocaJUBa - crrMoc
Valor ToTal: r$ 200.549,00 (duzentos mil, quinhentos e quarenta e nove 
reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1502.8831, natureza de despesa 339039, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 20/12/2021
ViGÊNcia: 20/12/2021 a 20/12/2022 (12 meses)
coNTraTado: aGUa NorTE – TraTaMENTo dE aGUa E SolUÇÕES aM-
BiENTaiS
cNPJ: 15.622.879/0001-80
ENdErEÇo: Quadra cinco, folha 31, lote 20ª, Bairro: Nova Marabá, Ma-
rabá/Pa.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 744710
coNtrato: 184/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de materiais permanentes de informática com intuito 
de atender as necessidades do Núcleo de Tecnologia da informação da 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP
Valor ToTal: r$ 2.236,54 (dois mil e duzentos e trinta e seis reais e 
cinquenta e quatro centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1502.7663, natureza de despesa 449052, fonte 0370, Pi 
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1050007663E.
daTa da aSSiNaTUra: 20/12/2021
ViGÊNcia: 20/12/2021 a 20/12/2022 (12 meses)
coNTraTado: lUiZ SilVa BiZErra
cNPJ: 42.663.083/0001-49
ENdErEÇo: Panorama XXi 1, Q 13, Bairro: Mangueirão, Belém, Pará.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 744725
coNtrato: 186/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de materiais permanentes de informática com intuito 
de atender as necessidades do Núcleo de Tecnologia da informação da 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP
Valor ToTal: r$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1502.7663, natureza de despesa 449052, fonte 0370, Pi 
1050007663E.
daTa da aSSiNaTUra: 21/12/2021
ViGÊNcia: 21/12/2021 a 21/12/2022 (12 meses)
coNTraTado: SENTiNEla do ValE coMErcial EirEli
cNPJ: 29.843.035/0001-74
ENdErEÇo: rUa friTZ SPErNaU, 1000,GalPÃo 1, Bairro: forTalEZa, 
BlUMENaU/Sc
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 744863
coNtrato: 179/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de materiais permanentes de informática com intuito 
de atender as necessidades do Núcleo de Tecnologia da informação da 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP
Valor ToTal: r$ 22.358,90 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e oito 
reais e noventa centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1502.7663, natureza de despesa 449052, fonte 0370, Pi 
1050007663E.
daTa da aSSiNaTUra: 21/12/2021
ViGÊNcia: 21/12/2021 a 21/12/2022 (12 meses)
coNTraTado: SQUaTTo laBS coMÉrcio dE EQUiPaMENToS ElETrÔ-
NicoS lTda
cNPJ: 41.040.487/0001-13
ENdErEÇo: r 9 Norte, s/n, lotes 5, rua das Pitangueiras, lote 6, loja 11 e 
12, parte 145. Edif. Easy, Brasília - distrito federal.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 744921

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo nº2021 /241927
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 026/2021
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais e após constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais decide HoMoloGar o Pregão Eletrônico nº 026/2021, que tem como 
objeto a aquisição de 6.784 (seis mil setecentos e oitenta e quatro) para 
suprir a demanda desta Secretaria de Estado de administração Penitenciá-
ria do Estado do Pará – SEaP/Pa, em favor das empresas abaixo declarada 
vencedora:
forTEGEN coMÉrcio dE ProdUToS aliMENTÍcioS lTda, cNPJ 
41.587.658/0001-29, vencedora pelo critério de menor preço global, no 
valor total de r$ 581.679,39 (Quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e 
setenta e nove reais e trinta e nove centavos).
Valor total do Pregão Eletrônico nº 026/2021/SEaP: r$ 581.679,39 (Qui-
nhentos e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e 
nove centavos).
Belém-Pa, 21/12/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 744958

diÁria
.

Portaria Nº 2174/2021
objetivo: EScolTar iNTErNoS, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, dE 
crrBrEVES- Para crPP V- cPaSi E cTM iV- SaNTa iZaBEl/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr.
destino: SaNTa iZaBEl/Pa
Servidor (es): 5905002 –aBNEr da SilVa caBral NETo – aG. PriSio-
Nal–5905634–adriaNo JoSÉ E cUNHa TEiXEira – aG. PriSioNal – 
5723108/2 – alaN caSTro da SilVa – aG. PriSioNal – 5905775/1 – 
JHoNaTaS GEorGE doS SaNToS ricardo – aG. PriSioNal – 5917151 
– lEoNaldo GUEdES dE frEiTaS – aG. PriSioNal – 5918125 – rENaTo 
loUrEiro da SilVa – aG. PriSioNal – 8403283/1 – SaUlo PaNToJa 
aNdradE – aG. PriSioNal.
Período: 30/07/2021 a 31/07/2021 - diária(s): 01 e 1/2 (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744741
Portaria Nº 2916/2021
objetivo: Troca do VEicUlo adMiNiSTraTiVo ToYoTa ETioS Placa 
PcN-1104, Por TÉrMiNo do coNTraTo, Por VEÍcUlo VoYaGE (coN-

TraTo NoVo). após, ir  na SEdE/SEaP, rESolVEr aSSUNToS adMiNiS-
TraTiVoS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES /crr
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 4220589 – ocir adaM liMa da SilVa – dirETor.
Período: 17/02/2021 a 23/02/2021 - diária(s): 06 e ½ (seis e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744742
Portaria Nº 2793/2021
objetivo: coNdUZir o VEÍcUlo adMiNiSTraTiVo, S-10 VTr, Placa QVK 
5G61, Para MaNUTENÇÃo periódica na credicard. aPÓS, ir a SEdE SEaP/ 
rESolVEr aSSUNToS adMiNiSTraTiVoS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es) : 5947148 – MarcElo da SilVa fiGUEira – GEr. adMi-
NiST.
Período: 10/10/2021 a 15/10/2021- diária(s): 05 e ½ (cinco e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744743
Portaria Nº2632 /2021
objetivo: aPaNHar MEdicaÇÃo Na GBio, BUScar SaNdáliaS E UNi-
forMES Para iNTErNoS No dlPi- aPÓS, ir a SEdE ENTrEGar MaloTES 
Na SEdE/SEaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 5947148 – MarcElo da SilVa fiGUEira – GEr. adMiNiS-
TraTiVo.
 Período: 24/03/2021 a 26/03/2021- diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744744
Portaria Nº 2631/2021
objetivo: ir a SEdE/SEaP, ENTrEGar MaloTE, rEcEBEr MEdicaÇÃo Na 
GBio, BUScar MaTErial No dlPi, rESolVEr aSSUNToS adMiNiSTra-
TiVoS Na dGP, dar E cTraNS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr.
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 5947148 – MarcElo da SilVa fiGUEira – GErENTE ad-
MiNiSTraTiVo.
Período: 14/04/2021 a 16/04/2021 - diária(s): 05 e 1/2 (cinco e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744745
Portaria Nº 1934/2021
objetivo: EScolTar iNTErNo, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, dE crr
-BrEVES, Para cPaSi- colÔNia PENal aGrÍcola dE SaNTa iZaBEl/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr
destino: SaNTa iZaBEl/Pa
Servidor (es): 5905635/4 – BriaN daViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS 
– aG. PriSioNal – 5950100 – carloS alBErTo BarBoSa cUSTÓdio – 
aG. PriSioNal – 5957841 – EliZiEl da GaMa riBEiro – aG. PriSioNal 
– 5918454 – MicHEl PacHEco dE frEiTaS – aG. PriSioNal- 5904975 – 
PaUlo ViloN oToNi MoraES – aG. PriSioNal – 5942965 – rilSoN da 
coSTa QUEiroZ – aG. PriSioNal – 5957842 – rodriGo alMEida da 
GaMa – aG. PriSioNal.
Período: 02/07/2021 a 03/07/2021- diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744747
Portaria Nº 2790/2021
objetivo: EScolTar iNTErNo, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da cr-
r-BrEVES, Para a cTM iii- SaNTa iZaBEl do Pará E crco–BElÉM/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr
destino: SaNTa iZaBEl/BElÉM/Pa
Servidor (es) : 5938811/2  – adriaNo BiSMarcK SoarES E SilVa – aG. 
PriSioNal – 5950100 – carloS alBErTo BarBoSa cUSTÓdio - aG. 
PriSioNal – 5918065/2 – frEdEricK MacHado fariaS – aG. PriSio-
Nal – 5913327/3 – Jairo liMa ViEira – aG. PriSioNal – 5920622/2 – 
JoaQUiM NUNES da coSTa JÚNior – aG. PriSioNal – 5918095 – lUcaS 
lEÃo VaNZElEr – aG. PriSioNal – 6403734 – NElSoN SoUZa cUSTÓ-
dio – aG. PriSioNal.
Período: 19/07/2021 a 20/07/2021- diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744748
Portaria Nº2798 /2021
objetivo: PrESTar aPoio dE SaÚdE, Na PErÍcia PSiQUiáTrica dE iN-
TErNo, No cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS rENaTo cHaVES.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 59522434 – adaMir caMPoS rodriGUES JUNior – TÉc. 
ENfErMaGEM – 5905635/4-  BriaN daViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS 
–  aG.PriSioNal – 5920622/2 – JoaQUiM NUNES da coSTa JÚNior - 
aG. PriSioNal.
 Período: 10/08/2021 a 12/08/2021-  diária(s): 02 e ½  (duas e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744750
Portaria Nº 2797/2021
objetivo: EScolTar iNTErNo, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, dE cr-
r-BrEVES, Para o cENTro dE TriaGEM MaScUliNo dE ViTÓria do 
XiNGÚ.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
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origem: BrEVES/Pa.
destino: BElÉM/TUcUrUÍ/ViTÓria do XiNGÚ/Pa.
Servidor (es): 5918065/2 – frEdEricK MacHado fariaS – aG. PriSio-
Nal – 5905775/1 –JHoNaTaS GEorGE doS SaNToS ricardo – aG. Pri-
SioNal – 5920104 – lUciaNo MarTiNS liMa – aG. PriSioNal.
Período: 13/08/2021 a 16/08/2021 - diária(s): 03 e 1/2 (três e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744751
Portaria Nº 2791/2021
objetivo: EScolTar iNTErNo, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da cr-
r-BrEVES,  Para o crco – cENTral dE rEcaPTUra dE coNdENadoS
-BElÉM.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 5938811/2 – adriaNo BiSMarcK SoarES E SilVa – 
aG. PriSioNal – 5905634 – adriaNo JoSÉ E cUNHa TEiXEira – aG. 
PriSioNal – 5950100 – carloS alBErTo BarBoSa cUSTÓdio – aG. 
PriSioNal – 5954250 – GlaUBEr GoMES PiNHEiro – aG. PriSioNal 
– 5920622/2 – JoaQUiM NUNES da coSTa JÚNior – aG. PriSioNal – 
5918095 – lUcaS lEÃo VaNZElEr – aG. PriSioNal.
Período: 15/08/2021 a 16/08/2021 - diária(s): 01e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744752
Portaria Nº 2796/2021
objetivo: EScolTar iNTErNo, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da crr
-BrEVES, Para cPaSi- SaNTa iZaBEl E crc- cENTro dE rEcUPEraÇÃo 
do coQUEiro.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr
destino: BElÉM/SaNTa iZaBEl/Pa
Servidor (es) : 5905636/4  – BriaN daViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS 
– aG. PriSioNal – 5918065/2 – frEdEricK MacHado fariaS - aG. 
PriSioNal – 5954250 – GlaUBEr GoMES PiNHEiro – aG. PriSioNal 
– 5942985/1 – MaciEl cHaVES MEdEiroS – aG. PriSioNal – 5904975 
– PaUlo ViloN oToNi MoraES – aG. PriSioNal – 6039455/3- rafaEl 
BraBo dE VaScoNcEloS – aG. PriSioNal -5942965 – rilSoN da coS-
Ta QUEiroZ – aG. PriSioNal – 5913327/3 – Jairo liMa ViEira – aG. 
PriSioNal.
Período: 24/08/2021 a 25/08/2021- diária(s): 01 e  ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744753
Portaria Nº 3344/2021 – 1288362 – PeM iii
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE SESSÃo do JÚri 
Na coMarca dE SalVaTErra
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: SalVaTErra
Servidor (es): lUciaNo dElfiNE PiVETTa MaTricUla 5950056 aGENTE 
PriSioNal, rENaTo fErraZ aVila MaTricUla 5957678 aGENTE Pri-
SioNal, - SErGio lUiZ BraUNa SilVa MaTricUla 5954270 aGENTE 
PriSioNal.
Período:29/11 a 01/12/2021 diária(s): 2 ½ (dUaS E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744775
Portaria Nº 3317/2021 – 1366133 crF
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
cUSTodia Na coMarca dE caSTaNHal
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: caSTaNHal
Servidor (es): PaUlo HENriQUE SilVa lira MaTricUla 5949966 aGEN-
TE PriSioNal, SiMoNE HErcUlaNo dE BarroS MaTricUla 5847982 
aGENTE PriSioNal, arTHUr da rocHa MarTiNS BUENo MaTricUla 
5949455 aGENTE PriSioNal.
Período:09 /12/2021 diária(s): ½ (MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744776
Portaria Nº 3315/2021 – 1212796 – cPasi
objetivo: coNdUZir iNTErNo a caraTEr dE TraNSfErENcia Para a 
coMarca dE TUcUrUi
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: TUcUrUi
Servidor (es): aNToNio EdiNEY cHaVES doS SaNToS MaTricU-
la 54196312 aGENTE PriSioNal, BrUNo da coSTa NaHUM MaTricUla 
57221091 aGENTE PriSioNal, ValdEci dE claUdio dE liMa MaTricU-
la 5954327 aGENTE PriSioNal.
Período: 23 a 24/10/2021 - diária(s):1 ½ (UMa E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744777
Portaria Nº2792/2021
objetivo: rEaliZar a Troca do VEÍcUlo adMiNiSTraTiVo cHEVrolET 
oNiX Placa QVi-1849, Por oUTro VEÍcUlo diSPoNÍVEl Na GaraGEM 
da SEaP/SEdE.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 5947148 – MarcElo da SilVa fiGUEira –GEr. adMiNiST.
 Período: 12/09/2021 a 17/09/2021- diária(s): 05 e ½  (cinco e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744755
Portaria Nº 2795/2021
objetivo: EScolTar iNTErNoS, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da 
crr-BrEVES, Para crc- cENTro dE rEcUPEraÇÃo do coQUEiro E 

Para cPaSi – colÔNia PENal aGrÍcola dE SaNTa iZaBEl.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES/crr.
destino: BElÉM/SaNTa iZaBEl/Pa
Servidor (es): 5905634 – adriaNo JoSÉ E cUNHa TEiXEira – aG. Pri-
SioNal – 5948628/1 – claUdEMir MoraES lEÃo – aG. PriSioNal – 
5907234 – dailSoN SalES doS SaNToS – GEr. SEGUraNÇa – 5920104 
– lUciaNo MarTiNS liMa – aG. PriSioNal – 5918454 – MicHEl Pa-
cHEco dE frEiTaS – aG. PriSioNal – 5904975 – PaUlo ViloN oToNi 
MoraES – aG. PriSioNal – 5920622/2 – JoaQUiM NUNES da coSTa 
JÚNior – aG. PriSioNal – 5906514 – SHEila MoraES fErNaNdES aG. 
PriSioNal -  .
Período: 01/10/2021 a 02/10/2021 - diária(s): 01 e 1/2 (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744756
Portaria Nº 2138.2021 – ctM iV
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia Na 
coMarca dE caMETá
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: caMETa
Servidor (es): dEMETriUS lEMoS dE SoUZa - MaTricUla – 57220647 
aGENTE PriSioNal –ENio ricardo SoarES ViEira - MaTricUla 
5949439 aGENTE PriSioNal, faBricio SoUZa SaNToS – 5946453 - 
aGENTE PriSioNal.
Período: 31/08 a 02/09/2021 - diária(s): 02 ½ (dUaS E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744758
Portaria Nº 2246/2021 – 895295 – PeM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE SESSÃo do JÚri 
Na coMarca dE TUcUrUi
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: TUcUrUi
Servidor (es):JoSE JUlio PaUliNo JUNior MaTricUla – 57209992 - 
aGENTE PriSioNal – alUiSio aNToNio fErNaNdES SacraMENTo Ma-
TricUla 54188596 aGENTE PriSioNal, alEXaNdrE MarlEN MoNTEiro 
- MaTricUla 5954237 aGENTE PriSioNal.
Período:22 a 24/08/2021 - diária(s): 2 ½ (dUaS E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744759
Portaria Nº 2368/2021 – 916636 - crF
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE caSTaNHal
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: caSTaNHal
Servidor (es): JoÃo BoSco dE aQUiNo MaciEl filHo MaTricUla 
5949870–aGENTE PriSioNal, doriclEia MElo riBEiro MaTricUla 
5949991 aGENTE PriSioNal, THiaGo da SilVa araUJo MaTricUla 
5949238–aGENTE PriSioNal.
Período: 24/08/2021 diária(s): ½ (MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744761
Portaria Nº 2373/2021- 924114 – crPP iii
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aidiENcia do 
TriBUNal do JÚri Na coMarca dE GoiaNESia do Pará.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: Goia NESia do Pará
Servidor (es): JoSE SaBiNo faro BarroS JUNior MaTricUla 54195726 
aGENTE PriSioNal, MarcoS ViNiciUS da coSTa Vila NoVa MaTricUla 
5931207 aGENTE PriSioNal, EdValBErTo oTaVio da SilVa SaNToS 
MaTricUla 5954105 aGENTE PriSioNal.
Período:29 a 31/08/2021 diária(s): 2 ½ (dUaS E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744762
Portaria Nº 2402/2021 – 921501 – PeM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE SESSÃo do JÚri 
Na coMarca dE BraGaNÇa
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: BraGaNÇa
Servidor (es): JoSE EMaNoEl frEirE coUTiNHo MaTricUla 
57207471aGENTE PriSioNal, JoSE EVaNdro loBaTo dE cSaTro Ma-
TricUla 57211913 aGENTE PriSioNal, PEdro HENriQUE carNEiro 
PiMENTEl MaTricUla 5954106 aGENTE PriSioNal.
Período:24 a 25/08/2021 diária(s): 1 ½ (UMa E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744763
Portaria Nº 3310/2021 - 1382200
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃoE EJUlGaMENTo Na coMarca dE MUaNa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: MUaNa
Servidor (es):PEdro GilBErTo coSTa coUTiMHo MaTricUla 5797969 
aGENTE PriSioNal, MoiSES MaX doS SaNToS adriÃo MaTricUla 
5954398 aGENTE PriSioNal, NaZarENo oliVEira MariNHEiro MaTri-
cUla 57210813 aGENTE PriSioNal.
Período: 08 a 09/12/2021 diária(s): 1 ½ (UMa E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744764
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Portaria Nº 3347/2021 – 1008641- crr ParaGoMiNas
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE iPiXUNa do Pará.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: ParaGoMiNaS
destino: iPiXUNa do Pará
Servidor (es):frNacildo GUEdES SilVa MaTricUla 5954362 aGENTE 
PriSioNal, JoElMir da SilVa alMEida MaTricUla 5954000 aGENTE 
PriSioNal.
Período: 22/09/2021 diária(s): ½ (MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744765
Portaria Nº 3346/2021 -887678 – crr ParaGoMiNas
objetivo: coNdUZir iNTErNo Para TraTaMENTo MEdico aTÉ o HoSPi-
Tal SÃo fraNciSco.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: ParaGoMiNaS
destino: UliaNoPoliS
Servidor (es): JoElMir da SilVa alMEida MaTricUla 5954000 aGEN-
TE PriSioNal, roNaldo doS SaNToS foNSEca MaTricUla 5894530 
aGENTE PriSioNal, KlEUBE fErrEira da SilVa MaTricUla 5898851 
aGENTE PriSioNal, EdiloiSiS SoUSa da SilVa MaTricUla 5932786 
TEcNico dE ENfErMaGEM
Período: 14/08/2021 diária(s): ½ (MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744766
Portaria Nº 3345/2021 – 700626 crr ParaGoMiNas
objetivo: coNdUZir iNTErNo a caraTEr dE TraNfErENcia Para a co-
Marca dE aBaETETUBa
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: ParaGoMiNaS
destino: aBaETETUBa
Servidor (es): JoSE Maria alVES JUNior MaTricUla 57207520 aGEN-
TE PriSioNal, lUiZ alBErTo doS PraZErES SaNcHES MaTricUla 
5950044 aGENTE PriSioNal, iTalo araUJo SilVa MaTricUla 5949822 
aGENTE PriSioNal, GilBErTo JoSE BElEM JoMar MaTricUla 5954051 
aGENTE PriSioNal.
Período: 07/07/2021 diária(s): ½ (MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744767
Portaria Nº 2952/2021 -1212622 - crF
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia Na 
coMarca dE caSTaNHal
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: caSTaNHal
Servidor (es):EdSoN da SilVa fErrEira MaTricUla 8090267 aGENTE 
PriSioNal, PaUlo HENriQUE SilVa lira MaTricUla 5949966 aGEN-
TE PriSioNal, SiMoNE HErcUlaNo dE BarroS MaTricUla 5847982 
aGENTE PriSioNal.
Período: 03/11/2021 diária(s): ½ (MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744768
Portaria Nº 3247/2021 -1212481 - crF
objetivo: coNdUZir iNTErNo a caraTEr dE TraNSfErENcia Para a 
coMarca dE MaraBa
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: MaraBa
Servidor (es):  Erica da SilVa SoUSa MaTricUla 57216569 dirETora, 
GiSEllE do NaSciMENTo fraNco MaTricUla 5934653 aGENTE PriSio-
Nal, EdSoN da SilVa fErrEira MaTricUla 8090267 aGENTE PriSio-
Nal.
Período: 24 a 25/10/2021 - diária(s): 1 ½ (UMa E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744769
Portaria Nº 3312/2021 – 1162383 – PeM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNo a caraTÉr dE TraNSfErENcia Para a 
coMarca dE ParaGoMiNaS
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: ParaGoMiNaS
Servidor (es): JoSE EVaNdro loBaTo dE cSaTro MaTricUla 57211913 
aGENTE PriSioNal, alaN coNcEiÇÃo MarTiNS MaTricUla 5931630 
aGENTE PriSioNal, ricardo NETTo da SilVa MaTricUla 54181759 
aGENTE PriSioNal, TaNia diNiZ MoraES fErrEira MaTricUla 
5952430 TEcNico dE ENfErMaGEM
Período: 07/10/2021 diária(s): ½ (MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744770
Portaria Nº 3311/2021 – 1197182 – PeM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE SESSÃo do JÚri 
Na coMarca dE MaraBa
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: MaraBa
Servidor (es):  EliElSoN oliVEira BorGES MaTricUla 5947046 aGEN-
TE PriSioNal, JoSE EVaNdro loBaTo dE caSTro MaTricUla 57211913 
aGENTE PriSioNal, alEXaNdrE MarlEN MoNTEiro SoUZa MaTricUla 
5954237 aGENTE PriSioNal.
Período: 21 a 23/10/2021 diária(s): 2 ½ (dUaS E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 744772

FÉrias
.

FÉrias
Portaria Nº 3566/21-dGP.seaP, de 21/12/21
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a serem go-
zadas no período de 03/01/2022 a 01/02/2022.
Nº-Nome-Matrícula
1-daniel farias Marques-5953869
2-luciano Gomella de Souza-5950150
3-Marcos de Moraes dias-5943238
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 744905

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a contratação dos servidores temporário , dioGo dE 
caSTro alcÂNTara, para função de TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica – ci-
ÊNciaS coNTáBEiS e caroliNa raBElo dE oliVEira, para a função de 
TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária - NUTriÇÃo constante na PorTa-
ria Nº 796/2021- GaB/SEaP, de 10/12/2021, publicada no doE nº 34.795 
de 14/12/2021,  protocolo nº 741637.

Protocolo: 744731
torNar seM eFeito
TÉrMiNo dE ViNcUlo, publicado no doE 34.759, de 08/11/2021, Proto-
colo 725014.
Servidor: JoSE alBErTo doS SaNToS diaS, Matrícula 57221097/1.

Protocolo: 745010

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°3556/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 20 de dezembro de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 472/2021- GaB/SEaP/Pa de 06/05/2021, pu-
blicada no doE n° 34.592 de 24/05/2021, JoEliToN coSTa XaViEr, ma-
trícula n° 5161083/1, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Peni-
tenciária - GSEP, com lotação na Unidade Semiaberto Masculino de Marabá 
- USMM, a contar de 19 de dezembro de 2021.
dESiGNar dioNY da SilVa BarroS, matrícula nº 5954307/1, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 20 de dezembro de 
2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 744882
Portaria N°3145/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 21 de dezembro de 2021.
dESiGNar o servidor GiNaldo fErNaNdo JoSE da SilVa, matrícula fun-
cional n° 5415594/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com lota-
ção no centro de Progressão Penitenciária de Belém - cPPB, no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021, em substituição ao titular MarcUS ViNiciUS 
ViaNa BENTES, matrícula funcional n° 5706293/1, que estará em gozo de 
férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 744883
Portaria N°3565/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 21 de dezembro de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 351/2018- GaB/SEaP/Pa de 17/04/2018, pu-
blicada no doE n° 33.602 de 20/04/2018, dHYEl lUiZ MacEdo dE car-
VALHO, matrícula n° 5431190/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com 
lotação no centro de recuperação do coqueiro - crc, a contar de 02 de 
dezembro de 2021.
dESiGNar BENEdiTo faGNEr SilVa doS SaNToS, matrícula nº 
57203966/1, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 
03 de dezembro de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 744885
torNar seM eFeito 
TÉrMiNo dE ViNcUlo, publicado no doE 34.759, de 08/11/2021, Proto-
colo 725014.
Servidor: JoSE alBErTo doS SaNToS diaS, Matrícula 57221097/1.

Protocolo: 745082
Processo seLetiVo iNterNo
seXto terMo de retiFicaÇÃo do editaL Nº. 01/2021-dGP/
seaP-Pa, de 06 de JULHo de 2021
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso das atri-
buições legais, torna público o Sexto Termo de Retificação do Edital nº. 
01/2021-dGP/SEaP/Pa, conforme segue:
art. 1º fica acrEScido o iTEM 10.4, 10.5 e 10.6:
10.4 Poderão ser aprovados para o Grupo de ações Penitenciárias da SEaP 
candidatos além do número de vagas previsto no item 10.1, desde que 
tenham concluído com êxito o curso de formação;
10.5 Na hipótese de não preenchimento das vagas previstas no item 10.1 
destinadas ao sexo feminino, estas poderão ser preenchidas por candida-
tos do sexo masculino;
10.6 Na hipótese de não preenchimento das vagas previstas no item 10.1 
destinadas ao Núcleo de operações com cães (Noc), estas poderão ser 
preenchidas por candidatos exclusivamente do Grupo de ações Peniten-
ciárias da SEaP.
Belém, 21 de dezembro de 2021
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 745083
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secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 740 de 17.12.2021
Processo nº 2021/1413638
Servidor: aluizio da Silva Vilhena
Matrícula: 57234539-1
cargo: assistente administrativo
Objeto: como  Fiscal da prestação de serviço realizada pelo profissional de 
serviço realizada pelo profissional JOEL FERREIRA DA SILVA, contratado 
para Exposição de artes Visuais, no evento “PrEaMar daS fESTaS”, que 
acontecerá no período de 18/12/2021 a 16/01/2022, das 9:00 as 21:00 h, 
na Estação cultural de icoaraci.

Protocolo: 744893

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 742 de 21.12.2021
Processo nº 2021/1231068
Servidor: faGNEr MoNTEiro SilVa
Matrícula: 57196665/1
cargo: Técnico em Gestão cultural
objeto: designado como Gestor do Termo de fomento nº 005/2021 - SE-
cUlT/Pa, celebrado entre esta Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT/
Pa e a Prefeitura Municipal de aurora do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 83.267.989/0001-21, cujo objeto é realizar a programação especial em 
comemoração com o tema “aurora 30 anos com orgulho de Nossa Terra”, 
como meio de resgatar a cultura local.

Protocolo: 744951

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato Nº 050/2021. secULt
Processos adMiNistratiVos Nº 2021/1422056
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços profissio-
nais, na forma do art. 25, iii, da lei 8.666/1993, para o evento PrEaMar 
CABANO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital 
de credenciamento n. 006/2019.
 Este Termo de contrato vincula-se aos termos do processo administrativo 
identificado no preâmbulo, independentemente de transcrição.
discriminação do objeto:

iTEM dEScriÇÃo/ 
ESPEcificaÇÃo daTa UNidadE QTdE. Valor 

UNiTário
Valor 

ToTal

1. apresentação de 
espetáculo teatral 15/01/2022 Serviço 01 r$ 2.500,00 r$ 2.500,00

Valor GloBal:r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/12/2021
ViGÊNcia: o prazo de vigência deste contrato tem início na data de assi-
natura do contrato e encerramento após a realização do pagamento, con-
forme cláusula do objeto.
oriGEM: Edital de credenciamento n. 006/2019, iNEXiGiBilidadE dE li-
ciTaÇÃo N. 007/2019.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8424 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS – PESSoa fÍSica PTrES: 158424 Pi: 1030008424c aÇÃo: 
272485 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8424.
SErVidor rESPoNSáVEl: adriaNo BarroSo doS SaNToS, matrícula 
nº 54186746/2.
coNTraTado: TÂNia criSTiNa doS SaNToS SaNTaNa - cPf 
228.418.492-87.
 ENdErEÇo: Travessa Pirajá, 716, Bloco B, apartamento 1104, Pedreira, 
cEP 66.083-514, Belém, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 744902

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01972
Processo Nº 2021/1413831
Valor: r$4.000,00 (quatro mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 10/12/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação do Even-
to Preamar das festas.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 

268542 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: alUiZio da SilVa VilHENa – Ma-
trícula: 57234539/1.
coNTraTado: JoÃo VicTor riBEiro do NaSciMENTo – cPf Nº 
702.436.022-43
ENdErEÇo: TraVESSa aNdradaS, 100, icoaraci, cEP: 66.812-420, 
BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 744855

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

aPostiLaMeNto
.

TErMo dE aPoSTilaMENTo 001/2021 ao coNTraTo 13/2020
oBJETo: alteração da cláusula décima Primeira do contrato nº 13/2020, 
com base no art. 58, i, da lei nº 8.666/93, para adequá-lo ao disposto 
na Portaria nº 152/2020, em virtude do que o contrato 13/2020 passa a 
ser fiscalizado pelo servidor Rafael Valle Maranhão, auxiliar operacional, 
matrícula funcional nº 5906323/1, para assumir a função de fiscal do 
contrato nº 13/2020, e a servidora alexandra carneiro lopes Santos, 
auxiliar operacional, matrícula funcional nº 5912294/1, para substituí-
lo durante seus afastamentos legais.
Processo nº 2019/211933
Belém, 29 novembro de 2021
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 744780

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
contrato:25/2021
data: 10/12/2021
Valor: r$ 50.000,00 / mensal
objeto: aluguel de imóvel
fundamento legal: art. 24, X da lei federal nº 8.666/93 e lei federal nº 
8.245/1991.
orçamento:
Programa de Trabalho: 24.122.1297.8338 - operacionalização das ações 
administrativas
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
33903615 – locação de imóveis
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
contratado:
Nome: cecília Gabbay rascovschi
Endereço: rua João Balbi, nº 345 cEP: 66055-280 – Belém/Pa.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 744946

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 005/2021
Processo 2021/958053
o ordenador de despesas da SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo 
– SEcoM, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamen-
to no inciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii do art. 4° da 
lei n° 10.520/2002, art. 13 inciso Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 
5°, § 2°, inciso iX e art. 8° inciso XiV do decreto Estadual n° 534/2020 
e conforme parecer jurídico constante no Processo administrativo n° 
2021/958053, rESolVE HoMoloGar a decisão do Pregoeiro PEdro Vi-
Tor SilVa rodriGUES, referente ao Pregão Eletrônico n° 005/2021, que 
objetiva a aquisição de Equipamentos de informática; com base nos ele-
mentos constantes no processo correspondente, a empresa:
loTE ÚNico: iTEM 01
dEScriÇÃo: Pc all iN oNE,TEla 5K, 25 PolEGadaS (Na diaGoNal), 
rESolUÇÃo 5120X2880, corE i9, 10 NÚclEoS, MEMÓria ddr4 dE 32 
GB, 2666MHZ, SSd 512, cÂMEra facETiME 1080P, MaGic MoUSE 2, Ma-
Gic KEYBoard - iNGlÊS (EUa), MaGic TracKPad 2, BlUETooTH 5.0.
QUaNTidadE: 07 UNd
Valor UNiTário: r$ 55.631,00 (cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e um reais)
EMPrESa: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa
cNPJ: 35.088.443/0001-60.
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Valor GloBal: r$ 389.417,00 (trezentos e oitenta e nove mil quatrocen-
tos e dezessete reais)
Belém, 22 de dezembro de 2021.
HaMilToN PiNHEiro da coSTa JUNior
ordenador de despesas/SEcoM

Protocolo: 744923

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 005/2021
Processo 2021/958053
o PrEGoEiro, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas através 
da Portaria n° 855 de 13 de dezembro de 2021, e observadas as disposições 
da lei federal n° 10520/2002, decreto n° 3.555 de 2000, decreto federal 
n° 10.024/2019, decreto Estadual n° 534/2020, subsidiariamente, a lei 
n° 8.666, de junho de 1993, rESolVE adJUdicar, conforme art. 46 do 
decreto Estadual n° 534/2020, o Pregão Eletrônico n° 005/2021, objetiva 
a aquisição de Equipamentos de informática, para atender as necesidades 
da Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM) Belém/Pa; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a empresa:
loTE ÚNico: iTEM 01
dEScriÇÃo: Pc all iN oNE,TEla 5K, 25 PolEGadaS (Na diaGoNal), 
rESolUÇÃo 5120X2880, corE i9, 10 NÚclEoS, MEMÓria ddr4 dE 32 
GB, 2666MHZ, SSd 512, cÂMEra facETiME 1080P, MaGic MoUSE 2, Ma-
Gic KEYBoard - iNGlÊS (EUa), MaGic TracKPad 2, BlUETooTH 5.0.
QUaNTidadE: 07 UNd
Valor UNiTário: r$ 55.631,00 (cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e um reais)
EMPrESa: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa
cNPJ: 35.088.443/0001-60.
Valor GloBal: r$ 389.417,00 (trezentos e oitenta e nove mil quatrocen-
tos e dezessete reais)
Belém, 22 de dezembro de 2021.
PEdro ViTor SilVa rodriGUES
Pregoeiro Oficial/SECOM

Protocolo: 744928

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2021
coNtrato Nº 002/2021
Processo Nº 2021/181283
objeto: o presente TErMo adiTiVo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência do contrato administrativo n° 002/2021 pelo período de 10 (dez) 
meses, sendo de 27 de dezembro de 2021 a 26 de outubro de 2022.
fundamento legal: art. 57, ii da lei nº. 8.666/93;
data de assinatura: 15/12/2021
Valor Global: r$ 233.450,00 (duzentos e trinta e três mil quatrocentos e 
cinquenta reais);
dotação orçamentária:
funcional programática: 65.201.24.813.1499.8795
Elemento: 339039
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 103cparazao
Recursos fixados 2021
ação n°: 260.047 apoio a eventos esportivos – ParaZÃo
Recursos fixados 2021
ação n°: 265.166 apoio a eventos esportivos – fUTEBol fEMiNiNo
Recursos fixados 2021
ação n°: 267.163 apoio a eventos esportivos – 2ª diViSÃo
Recursos fixados 2021
ação n°: 267.164 apoio a eventos esportivos – fUTSal
Plano interno (Pi): 103copelade
Recursos fixados 2021
ação n°: 260.055 apoio a eventos esportivos – coPa PEladEiro
contratado: M. crUZ E c. SilVa – coNSUlToria E GESTÃo ESPorTiVa lTda.
cNPJ: 21.657.429/0001-26
Endereço: av. roberto camelier, nº 81, sala 01, bairro do Jurunas
cEP: 66025-420 – Belém/Pa.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 744683

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

coNtrato N. º 037/2021
Processo N. º 2021/1160256
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 054/2021
do oBJETo: contratação de empresa para manutenção e reforma da ali-
mentação de água fria dos banheiros dos estúdios da fUNTElPa
data de assinatura: 20/12/2021
Valor: r$ 7.900,00 (sete mil e novecentos).

Vigência: 20/12/2021 a 19 de janeiro de 2022.
fundamento legal: decretos Estaduais n° 856/2020 e n° 2.168/2010c/c 
lei n° 8.666/93;
dotação orçamentária: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 4200008338c
contratado: liTHiUM coNSTrUÇÕES & SErViÇoS lTda.
cNPJ: 18.301.334/0001-60
Endereço: Tv. dom Pedro i, nº 522, sala 211
Bairro do Umarizal
cEP: 66.050-100
Belém – Pará
Telefone: (91) 98563-4924
ordenador: cÂNdido Garcia NETo
Presidente em exercício da fUNTElPa

Protocolo: 744792

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N.º 193/2021 - sale, de 14 de dezembro de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei 
n.º 8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 02/12/2021, os servidores Gedielson ferrei-
ra da Cruz, matrícula n.º 5902491/1, CPF n.º 378.787.512-34, e Jefferson 
Nogueira otoni, matrícula n.º 57210357/1, cPf n.º 526.549.072-87, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de 
locação n.º 118/2021, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEM Maria Elizete fona Nunes.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 744943

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 196/2021 - sale, de 21 de dezembro de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei 
n.º 8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 19/10/2021, os servidores Maria Monica 
de andrade Godinho, matrícula n.º 5375649/2, cPf n.º 194.161.302-
06, e Jackson Vasconcelos e Silva, matrícula n.º 57216991/1, cPf n.º 
947.340.202-30, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 083/2021, cujo objeto: locação de 
imóvel para o funcionamento da EEEM diocesana São francisco.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 744947

.

.

errata
.

errata da Portaria de redes. Nº 1.785/2021-GaB/Pad, de 
15/12/2021, publicada no doe edição nº 34.799 de 16/12/2021.
oNde se LÊ:
Portaria dE rEdES. Nº 1.785/2021-GaB/Pad
... atuar no Pad Nº 60/2018-GaB/Pad de 19/06/2018, publicado no doE 
edição nº 33.641 de 20/06/2018...
Leia-se:
Portaria dE SUBST. Nº 1.785/2021-GaB/SiNd
... atuar na SiNdicÂNcia ProcESSUal Nº 60/2018-GaB/SiNd de 
19/06/2018, publicado no doE edição nº 33.641 de 20/06/2018...

Protocolo: 744963
errata da Publicação Protocolo nº 739447
ato: coNtrato No 551/2021-caPitÃo PoÇo
onde se lê: cargo: Professor
Leia-se: cargo: Vigia
Publicado no doE: 34.789 de 09/12/2021
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 744911
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..

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato Nº 122
Exercício: 2021
objeto do contrato: Execução de obras de reforma na EEEif Profª leonor 
Nogueira (Belém/Pa)
Preço: r$ 1.146.188,67 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, cento e 
oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: Plano interno: 101lEoNoGBE, funcional progra-
mática: 16101.12 122.1509; Projeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Na-
tureza de despesa: 4490.51; fonte: 0331004800
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc/Pa); cNPJ 
nº 05.054.937/0001-63; Endereço: rodovia augusto Montenegro, n° 0, 
km 10, cEP: 66.820-000, Bairro: icoaraci, Belém/Pa
contratado: EcoSoloS coNSTrUÇÃo E coMÉrcio EirEli, cNPJ: 
11.209.875/0001-14, localizada na rua Marcílio dias, nº 1115, cEP: 
68.017-072, Bairro: área Verde, Santarém/Pa
foro: Belém-Pa
data assinatura: 21 de dezembro de 2021
contrato de Empréstimos: 2933/oc - Br-Banco interamericano de desen-
volvimento (Bid)
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga -Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 744936

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3
contrato: 090/2019
objeto do contrato: reforma geral e ampliação da EEEM. Governador Eu-
rico Vale, no município de rurópolis/ Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quarta - da vigência do contrato original.
concorrência pública: 001/2018-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, com cNPJ/Mf: Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, Ed. Torre 
Vitta Office, Sala 1608, CEP: 66.093-672, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 21/12/2021
Vigência: 29/12/2021 a 26/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 744819
termo aditivo: 7
contrato: 018/2014
objeto do contrato: funcionamento da EEEf. Pastor ananias rodrigues, 
capanema/Pa
objeto do aditivo: visando alterar a cláusula Sétima – do Prazo de Vigên-
cia, prorrogando a vigência do contrato original até 18/03/2022,
dispensa de licitação: 019/2014-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.39
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locadora: igreja Evangélica assembléia de deus, cNPJ nº 05.181.342/0001-
79, com sede na av. Barão de capanema, nº 1260, centro, cEP: 68.700-
000, capanema/Pa.
data de assinatura: 14/12/2021
Vigência: 15/12/2021 a 18/03/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 737870
termo aditivo: 5
contrato: 156/2018
objeto do contrato: construção de uma Escola de Trabalho e Produção do 
Pará – ETPP, em Tucuruí/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Quarta – do Valor do contrato origi-
nal, justificado pelo acréscimo financeiro de aproximadamente 21,27% no 
valor de r$ 1.127.363,62 (um milhão, cento e vinte e sete mil, trezentos e 
sessenta e três reais e sessenta e dois centavos).
rdc nº 001/2018 – Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 2102004800 Produto: 2591 ação: 169565 funcional Programática: 
16.101.12.363.1501 Projeto/atividade: 8530 Natureza da despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-

000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Topázio construções ltda, com cNPJ/Mf. Nº 08.634.231/0001-
69, com sede na rua Bahia, nº 1315, cEP: 65.901-330, Três Poderes, 
imperatriz/Ma
data de assinatura: 21/12/2021
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 744952
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 115/2019.
Vigência: 01/10/2021 a 30/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: imperador Soluções comércio e Serviço ltda.cNPJ 
Nº 15.748.437/0001-85.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 29 de outubro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 744962
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 022/2021.
Vigência: 14/01/2022 a 14/04/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: aqua2 construções ltda. cNPJ Nº 21.930.205/0001-46.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 21 de dezembro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 744955

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

eXtrato de adJUdicaÇÃo da coMParaÇÃo de PreÇo 
Nº 46/2020 – sedUc/Pa
Processo: 1491479/2021 – cP Nº 46/2021
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de obra de 
reforma Emergencial da EEEif Profª leonor Nogueira (Belém/Pa).
loTE ÚNico
contrato nº 122/2021
Vencedor: EcoSoloS coNSTrUÇÃo E coMÉrcio EirEli – cNPJ 
11.209.875/0001-14
Valor: r$ 1.146.188,67 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, cento e 
oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos).
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 744941

.

.

coNVÊNio
.

convênio: 039/2021
objeto do contrato: implementar em ação conjunta o Sistema de organi-
zação Modular de Ensino – SoME, no Município de São João do araguaia, 
para operacionalização do ensino médio apenas nas localidades legalmente 
existentes e do ensino fundamental no caso das localidades já implantadas 
até sua conclusão, no referido município.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de São João do araguaia, 
cNPJ/Mf n° 05.854.534/0001-07, com sede na Pc inacio moura, s/n, cEP: 
68.518-000, centro, São João do araguaia/Pa.
data de assinatura: 21/12/2021
Vigência: 21/12/2021 a 20/12/2026.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 744948
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 51947/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de participar da inauguração da EEEfM Plínio 
Pinheiro, localizada no Município de Marabá/Pa, que ocorrerá no dia 08. 12. 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 08/12/2021 - 09/12/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 09/12/2021 - 09/12/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo
MaTrÍcUla: 57217305
cPf: 31838154272
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario adJUNTo dE loGiSTica / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 744694
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Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 52002/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Solicitação de Suprimento de fundos para realização de 
despesas de pequenos vultos em material de consumo, para atender a 
Gerência de Prestação de contas - GPrEc.
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
cPf: 08872422272
NoME: Jair caMPoS caSTro
MaTrÍcUla: 470554
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 744740
Portaria de diarias No. 51905/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para reunião junto ao fNdE para tratar 
sobre possíveis inconsistências no Sistema de informações sobre orça-
mentos Públicos em Educação.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraSilia / 07/12/2021 - 10/12/2021 Nº diárias: 3
BraSilia / BElEM / 10/12/2021 - 10/12/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciaNa QUEiroZ dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 5902439
cPf: 74586874287
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 744754
Portaria de diarias No. 51907/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para reunião junto ao fNdE para tratar 
sobre possíveis inconsistências no Sistema de informações sobre orça-
mentos Públicos em Educação.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraSilia / 07/12/2021 - 10/12/2021 Nº diárias: 3
BraSilia / BElEM / 10/12/2021 - 10/12/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
MaTrÍcUla: 5946706
cPf: 57671389234
carGo/fUNÇÃo:
dirETor / dirEcao
ordENador: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa cPf: 28111435215

Protocolo: 744734

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:10051/2021 de 20/12/2021
de acordo com o Processo nº 1349547/2021
designar raiMUNdo PErEira da SilVa JUNior, Matrícula nº 57212538/1, 
auxiliar operacional, para responder interinamente pela função de Secre-
tário(GEd-1) da EEEf. Pratinha ii/Belém, contar de 22/12/2021
DISPENSA DE FUNÇÃ́O
Portaria nº.:10050/2021 de 20/12/2021
de acordo com o Processo nº 1349547/2021
dispensar, a pedido, doriVal riBEiro da Poca JUNior, Matrícula nº 
57212953/1, assistente administrativo, da função de Secretário(GEd-1) 
da EEEf. Pratinha ii/Belém, contar de 22/12/2021
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.10040/2021 de 20/12/2021
Nome:Maria EliENE TEiXEira dE SoUZa
Matrícula:5902218/1cargo:Professor
lotação:EE Profª Pia Santos amaral/castanhal
Período:01/01/22 a 01/03/22
Triênios:03/08/12 a 02/08/15
Portaria nº.10041/2021 de 20/12/2021
Nome:rUTE HElENa aVElar dE araÚJo PoNTES
Matrícula:55585877/1cargo:Professor
lotação:EE dr. antônio Teixeira Gueiros/ananindeua
Período:01/12/21 a 29/01/22
Triênios:25/10/05 a 24/10/08
Portaria nº.10039/2021 de 20/12/2021
Nome:criSTiNa da coNcEiÇÃo coSTa Macola
Matrícula:57188403/1cargo:Professor
lotação:EE Pinto Marques/Belém
Período:03/01/22 a 03/03/22
Triênios:13/08/07 a 12/08/10
LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.:10044/2021 de 20/12/2021
conceder licença casamento a aMaNda rodriGUES fiGUEirEdo, ma-
tricula nº 5951283/1, Professor, lotada na EEEf Geny Gabriel amaral/ico-
araci, no período de 03/12/2021 a 10/12/2021.
LiceNÇa LUto
Portaria nº.:10043/2021 de 20/12/2021
conceder licença luto a JoSE carloS dE alMEida, matricu-
la nº 54184984/1,Professor, lotado na EE Polivalente/altamira, no perío-
do de 07/11/2021 a 14/11/2021.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:10047/2021 de 20/12/2021
conceder licença Maternidade a JUliaNY SErra MiraNda, matricu-
la nº 57202491/1, Professor, lotada na EE Profa regina coeli Souza Silva/
ananindeua, no período de 24/10/2021 a 21/04/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria nº.:10046/2021 de 20/12/2021
conceder licença Paternidade a rodolfo roNaldo NoBrE oliVEi-
ra, matricula nº 57226341/1, Professor, lotado na EEEf Marilda Nunes/
Belém, no período de 27/11/2021 a 16/12/2021.
Portaria nº.:10045/2021 de 20/12/2021
conceder licença Paternidade a PaUlo dE SoUZa QUEiroZ, matricu-
la nº 5951516/1, assistente administrativo, lotado na EEEM KM 11/Mon-
te alegre, no período de 19/11/2021 a 08/12/2021.
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria nº.:1947/2021 de 15/12/2021
Nome:MarioNilda fariaS rodriGUES
Matrícula:5838134/2 Período:15/01 à 28/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Profº Basílio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:238/2021 de 14/12/2021
Nome:ElEN adriaNa doS rEiS SaNToS
Matrícula:57209739/1 Período:15/01 à 28/02/22Exercício:2020
Unidade:9ª UrE/Maracanã
Portaria nº.:293/2021 de 09/12/2021
Nome: fláVio da SilVa coSTa
Matrícula:57234361/1 Período:01/04 à 30/04/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Santo agostinho/Breves
Portaria nº.:211/2021 de 17/12/2021
Nome: MaNoEl MEdEiroS loPES
Matrícula:57234062/1 Período:01/02 à 02/03/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Papa Paulo Vi/Novo repartimento
Portaria Nº.:217/2021 de 16/12/2021
Nome: JoElMa criSTiNa da SilVa TEiXEira criSTo
Matrícula:5902475/1 Período:24/12 à 22/01/22Exercício:2020
Unidade:EEEM.Profº raimundo laureano da Silva Souza/Paragominas
Portaria nº.:054/2021 de 16/12/2021
Nome:MarcEla MorEira fErNaNdES
Matrícula:57234137/1 Período:01/03 à 14/04/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Pedro ribeiro Mota/Xinguara

Protocolo: 744971

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria ordiNatÓria N° 1859, 30 de NoVeMBro de 2021.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 041/2021-
UEPA, firmado com a IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSU-
la dÉciMa TErcEira, relativo ao contrato nº 041/2021-UEPa (PaE nº 
2021/1186472 – UEPa)
rESolVE:
art. 1° - Nomear o(a) Sr(a). Milena dias conceição, Matrícula n° 54188845, 
para exercer o cargo de Fiscal do Contrato nº 041/2021-UEPA, firmados 
entre UEPa e iMaGEM GEoSiSTEMaS E coMÉrcio lTda.
art. 2° o presente instrumento tem por objeto a contratação/manutenção 
da licença arcGiS da UEPa, para atendimento às demandas do curso de 
Engenharia do ccNT.
art. 3º - o prazo de vigência do contrato é de 36 (trinta e seis) meses, a 
partir do dia 28/11/2021 até o dia 27/11/2024, podendo ser prorrogado 
mediante Termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos, se assim acorda-
rem as partes, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses.
Art. 4º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 5º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 6º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94.
art. 7º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 30 de Novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 744696
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Portaria ordiNatÓria N° 1860/2021, 02 de deZeMBro de 2021.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 039/2021-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empresa
MiNHa BiBlioTEca lTda.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSUla QUiNTa, 
relativo ao contrato nº 039/2021-UEPa (PaE Nº 2021/703383–UEPa –UEPa), 
rESolVE:
art. 1° - Nomear a servidora Milena dias conceição, matrícula n° 54188845, 
para exercer o cargo de Fiscal do Contrato nº 039/2021, firmado entre 
UEPa e a empresa MiNHa BiBlioTEca lTda. Na ausência ou impedimento 
do titular, outro servidor será nomeado para ficar responsável pela fiscali-
zação da execução do contrato.
art. 2º o objeto do contrato é a contratação de licença temporária, não
exclusiva, intransferível, sem direito de outorgar sublicenças, com exceção 
aos seus Usuários, por prazo determinado, para acesso e consulta à Base 
de dados das obras, com acervo aproximado de 11.000 (onze mil títulos) 
de 15 editoras parceiras: Saraiva, atlas, Grupo Gen, Manole, Grupo a, 
cortez, Blucher, cengage entre outras,
art. 3º - o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, tendo início 
na data de 01 de dezembro de 2021 e encerramento em 01 de dezembro 
de 2022, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo.
Art. 4º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento 
do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventualmente constatadas.
Art. 5º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 6º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 7º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de dezembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 744687
rescisÃo coNtratUaL

e-Protocolo: 2021/1291959
Portaria N° 2672/21, de 20 de dezembro de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) fraNciEllE BoNET fErraZ, id. fun-
cional nº 5932225/ 2, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) no(a) 
caMPUS dE MaraBa, a contar de 16.12.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

e-Protocolo: 2021/1444094
Portaria N° 2673/21, de 20 de dezembro de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) railENE dE fáTiMa TEiXEira alVES 
NEGrao, id. funcional nº 5946395/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTi-
Vo a, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 
a contar de 20.12.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 744852
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2021/856129
Portaria N° 2671/21, de 20 de dezembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EdUardo MiraNda dE PaiVa, id. funcional 
nº 5829011/ 5, cargo de TEcNico B - iii, lotado no coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional horizontal por Me-
recimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2018/2020,para 
referência iV da classe B, do cargo de Técnico em Medicina Ginecológica 
e obstetra, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, ad-
ministrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 
06.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e-Protocolo: 2021/853527
Portaria N° 2669/21, de 20 de dezembro de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) HocidEia Maria alVES MariNHo fErNaN-
dES, id. funcional nº 57201503/ 1, cargo de aUXiliar dE SErVico c - i, 
lotado no caMPUS dE MaraBa, Progressão funcional horizontal por Me-
recimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2018/2020,para 
referência ii da classe c, do cargo de auxiliar de Serviços, integrante do 
quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais 
da UEPa, com vigência retroativa a contar de 05.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 744853
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
e-Protocolo: 2021/522781
Portaria N° 2670/21, de 20 de dezembro de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) clariSSE BElTrao roSaS rocHa, id. funcio-
nal nº 54189091/ 2, cargo de ProfESSor adJUNTo ii, lotado no(a) dEPar-
TaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, Progressão Horizontal, para referência iii 
da classe de Professor adjunto, com vigência a contar de 17.05.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 744854

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 040/2021
ProcESSo oriGiNário: 2021/847587-UEPa
Nº do aPoSTilaMENTo: 01/2021
daTa dE aSSiNaTUra:21/12 /2021
JUSTIFICATIVA: retificação da Dotação Orçamentária ao contrato 040/2021
firmado entre a Universidade do Estado do Pará e a empresa DIAGNOCEL
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com justificativa apresentada pela
darM/UEPa, nos autos do processo 2021/847587.
NoVa doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0102
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8472
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0269 e 0669
aPoSTilaMENToS aNTEriorES: xx/xxxx
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará e diaGNocEl coMÉrcio E
rEPrESENTaÇÕES lTda
fUNdaMENTo lEGal: §8º do art. 65, da lei federal nº 8.666/93
Belém (Pa), 21 dedezembro de 2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 744806

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
Portaria N° 2674/2021,de 21 de dezembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar a disciplina.
oriGEM: São Miguem do Guamá/Pa
dESTiNo: Paragominas/Pa
NoME do SErVidor: carloS do Socorro GUErrEiro VaZ
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5787920/ 2
daTa iNÍcio: 13.12.2021
daTa TÉrMiNo: 18.12.2021
QUaNTidadE: 5,5 (cinco e meia) diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 744721

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1343/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/1335960
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
19/01/2022 a 19/03/2022, correspondente aos triênios de 22/11/2011 a 
21/11/2014 (30) e ( 30 ) 22/11/14 E 21/11/2017 para a servidor, MiriaN 
KEllY MiraNda daMiÃo PiNHEiro, Matrícula nº 5896113/1, carGo: 
TÉcNico EM GESTÃo dE aSSiSTENTE Social, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1341/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/ 1369797
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
14/01/2022 a 14/03/2022, correspondente ao triênio de 04/04/2014 a 
03/04/2017, para o servidor, Marcio cESar SilVa dE SoUZa, Matrícula 
nº 5912267/1, carGo: MoToriSTa, lotado na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
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Portaria Nº 1342/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/ 1340227
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (T riNTa) dias de licença Prêmio no período de 03/01/2022 
a 01/02/2022, correspondente ao triênio de 02/05/97 a 03/05/2000, para 
o servidor, aNToNio do carMo coElHo, Matrícula nº 3193969/1, car-
Go: ViGia, lotado na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 744790

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/913289/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 20/2021/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/913289/SEaS-
TEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 20/2021/SEaSTEr, cujo 
objeto consiste na contratação de empresa para fornecimento de gás liquefei-
to de petróleo - GlP para atender as necessidades desta SEaSTEr, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela Homologação do Pregão 
Eletrônico nº. 20/2021/SEaSTEr, adjudicado em favor da empresa K B 
PiNHEiro ValadarES coM dE GaS EirEli, cNPJ nº. 11.519.067/0001-
53, pelo valor total de r$ 30.360,00 para o item 1; empresa BENEVidES 
coMErcio dE GaS lTda, cNPJ nº. 08.874.397/0001-52, pelo valor total 
de r$ 82.982,68 para o item 2 e pelo valor total de r$ 18.359,00 para o 
item 3; uma vez demonstrada às regularidades da proposta vencedora, 
bem como a idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto 
pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 20/2021/SEaSTEr, adjudi-
cado em favor da empresa K B PiNHEiro ValadarES coM dE GaS EirEli, 
cNPJ nº. 11.519.067/0001-53, pelo valor total de r$ 30.360,00 para o item 1; 
empresa BENEVidES coMErcio dE GaS lTda, cNPJ nº. 08.874.397/0001-
52, pelo valor total de r$ 82.982,68 para o item 2 e pelo valor total de r$ 
18.359,00 para o item 3; uma vez demonstrada às regularidades da proposta 
vencedora, bem como a idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do 
disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 21 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 744847

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1320/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/922655
r E S o l V E:
i – a cESSÃo para SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo dE 
aNaNiNdEU , da servidor iTalo JUliaNo Garcia VaZ , matrícula nº 
57225259, ocupante do cargo aSSiSTNTE dE dESENVolViMENTo So-
cial, com rEEMBolSo, no período de 01/01/2022 a 31/12/2023, nos 
termos do decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE 34.240 de 
01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 de dEZEMBro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1339/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1268927
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora ViToria caroliNa ValENTE BarroS, matricula 
5956215/ 1, para responder pela cEES – coordenadoria de Empreende-
dorismo e Economia Solidária, em substituição a titular, SilVia rEiS da 
SilVa, matricula nº 5921067/3, que se encontra afastada no gozo de suas 
férias no período de 01/12/2021 a 30/12/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1338/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1269018
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora dioNE Maria caValcaNTE dE MaToS, matricula
5055180/4, para responder pela GEES/cEES/dQPE, Gerencia de Empreen-
dedorismo e Economia Solitária em substituição a titular, ViTÓria caroli-
Na ValENTE BarroS, matricula nº 5956215/1, que se encontra afastada 
no período de 01/01/2022 a 30/12/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1327/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1368951
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora roSilENE dE JESUS SilVa doS SaNToS,TÉcNico 
EM GESTÃo do TraBalHo E EMPrEGo, matricula 57192947/1, para res-
ponder pela cHEfia dE NUclEo rEGioNal do BEPaH/SEaSTEr, em subs-
tituição a titular, HElENa claUdia da coSTa GoMES,aUXiliar TEcNico, 
matricula nº 3222721/1 , que se encontra afastada no gozo de suas férias 
no período de 04/01/2022 a 02/02/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
17 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 744787

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

desPacHo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2021/ 688950)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 018/2021 – faSEPa, que tem por objeto aQUiSiÇÃo dE Pro-
dUTo dE HiGiENE PESSoal, pelo período de 12 meses, para atender as 
necessidades das Unidades operacionais da faSEPa de Belém e região Me-
tropolitana, Marabá e Santarém, bem como considerando a manifestação 
da comissão de controle interno, resolve:
i – adJUdicar e HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos iV e V do de-
creto Estadual nº 534/2020, objetos dos grupo 01, 02, 03 e 04 deste certame 
à empresa. ESTaÇÃo coMÉrcio  dE  MaTErial  dE  EXPEdiENTE  EirEli 
(cNPJ/Mf nº 19.321.144/0001-78) pela oferta do valor de r$ 328.200,36 
(trezentos e vinte e oito mil, duzentos reais e trinta e seis centavos);
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos procedimen-
tos necessários para a publicação deste termo de adjudicação e homologação;
iii – determinar à Gerência de contratos e convênios a elaboração do 
instrumento contratual nos termos do edital desta licitação;
IV – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação de fiscal de contrato.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 21 de dezembro de 2021.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 744891

.

.

diÁria
.

Portaria nº 661 de 17 de dezembro de 2021
oBJETiVo: acompanhar sócioeducando custodiado no cSEM, para ser entregue a 
familia, cumprindo determinação judicial.(Proc. 1438800/2021, mem 292/2021)
SErVidor: JoSUÉ fraNcErrY MElo GUEdES, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 54187946/1
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: afUá/Pa.
PErÍodo: 10 a 12/12/2021 – (1,0) diáriaS-coMPlEMENTaÇÃo
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 744689
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Portaria: 663- do dia 21/12/2021
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM BElEM, para 
ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial (Proc. 
1456873/2021-Mem 914/2021)
SErVidora: Maria do Socorro daiBES dE VaScoNcEloS
carGo: PSicoloGo-  MaTricUla: 5935970/ 2
SErVidor : BraS BorGES da TriNdadE
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5956502/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo:acará/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 20/12/2021 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 744935
Portaria: 662 -do dia 21/12/2021
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado no cESEBa, para ser entre-
gue a família, o qual recebeu progressão de medida para liberdade assistida, 
cumprindo determinação judicial (Proc. 1450356/2021-Mem 641/2021-cESEBa)
SErVidora: riTa MoNica clEMENTE
carGo: PEdaGoGo  - MaTricUla: 57190379/ 1
oriGEM:SaNTarÉM/Pa- dESTiNo:MaNaUS/aM
PEriÓdo dE ViaGEM: 21 a 22/12/2021 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 744932

.

.

oUtras MatÉrias
.

ProrroGaÇÃo de PraZo de reaLiZaÇÃo de desPesas de sU-
PriMeNto de FUNdos–21/12/2021
a faSEPa rEGiSTra ProrroGaÇÃo do PraZo dE rEaliZaÇÃo dE 
dESPESa dE 13(TrEZE)  diaS, Para 20(ViNTE) diaS, a ParTir da 
EMiSSÃo da oB, rEfErENTE a Portaria 589/2021(SUPriMENTo dE 
fUNdoS), do ProcESSo 1308126/2021, PUBlicaÇÃo  730508/2021, 
ElEMENTo dE dESPESa 339030 No Valor dE r$100,00, aGENTE 
SUPrido allaN aSSiS dE aNdradE, MaTricUla: 54186879/ 4
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 744975

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Processo: 2021/1048691
termo aditivo: 2/2021
contrato: 10/2019 - seJUdH
objeto: alterar as cláUSUlaS TErcEira, QUarTa e QUiNTa, que tratam 
do PraZo, do PrEÇo e da doTaÇÃo orÇaMENTária e da ViGÊNcia, de 
acordo com o art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93.
Vigência: de 18/12/2021 a 18/12/2022
Valor Mensal Total: r$ 49.464,00
doTaÇÃo orÇaMENTária
UG: 180101 (TESoUro)
PTrES : 188338
14.422.1500.8814.0000 - 102TPi8814c
14.422.1500.8814.0000 - 102TPN8814c
14.422.1500.766.00000 - 2080007660c
14.422.1500.8207.0000 - 2080008207c
14.422.1500.8211.0000 - 2080008211c
14.422.1500.8225.0000 - 2080008225c
14.422.1500.8798.0000 - 2080008798c
14.422.1500.8799.0000 - 2080008799c
14.422.1500.8802.0000 - 2080008802c
14.422.1500.8808.0000 - 2080008808c
14.422.1500.8809.0000 - 2080008809c
14.422.1500.8810.0000 - 2080008810c
14.422.1500.8811.0000 - 2080008811c
14.422.1500.8820.0000 - 2080008820c
14.122.1297.8338.0000 - 4120008338c
Programa de Trabalho: 14.122.1297.8338.0000
Plano interno: 4120008338c
fonte: 0101
Natureza de despesa: 339039
Valor: 49.464,00
contratado: BraSil SHoWS E EVENToS EirEli – EPP
cNPJ nº 04.894.357/0001-11
Endereço: av. duque de caxias nº 529, Bairro: centro, cEP: 69.020-140, 
Manaus-aM
ordenador: JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira

Protocolo: 744867

.

FÉrias
.

Portaria Nº 697/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 20 de dezembro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/1430933
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período
2009056/1 roseléia do Socorro Morais de oliveira 2021 10/01/2022 a 08/02/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 744802
Portaria Nº 695/2021-GGP/seJUdH  Belém (Pa), 17 de dezembro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/1446499
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período
57201752/1 alexandre de Sousa Teixeira da costa 2020 03/01/2022 a 17/01/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 744919
Portaria Nº 698/2021-GGP/seJUdH  Belém (Pa), 21 de dezembro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/1420119
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período
5050286/2 cremilda Natalina de Souza Magalhães 2021 27/12/2022 a 25/01/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 744969

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

ProtocoLo de iNteNÇÕes N° 002/2021
ProTocolo dE iNTENÇÕES QUE cElEBraM ENTrE Si, o GoVErNo do 
ESTado do Pará Por iNTErMÉdio da SEcrETaria dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia (SEdEME), 
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, 
coMPaNHia dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico do Pará – codEc E o 
GrUPo iBraP – iNdUSTria BraSilEira dE alUMÍNio E PláSTico S.a.
o ESTado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado dE dESENVol-
ViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia, órgão da administração 
pública estadual, inscrita no cNPJ n° 14.772.025/0001-18, com sede na 
avenida Senador lemos n° 290 – Umarizal, Belém, Pa, cEP: 66.050-000, 
doravante denominada simplesmente por SEdEME, neste ato representado 
por seu Secretário, o Sr. JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior, 
brasileiro, inscrito no cPf/Mf sob o nº 217.932.982-20 e portador da cé-
dula de identidade nº 1417441, domiciliado e residente nesta cidade;
a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP/
Pa, pessoa jurídica de direito privado inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.929.042/0001-25 com sede rUa doS TaMoioS, Nº 1592, BaTiSTa caM-
PoS, BElÉM-Pa, cEP: 66.033-172, neste ato representada, na forma de seu 
Secretário o Sr. JarBaS VaScoNcEloS do carMo, cidadão brasileiro, inscri-
to no cPf/Mf sob o nº 304.890.402-68, portador da cédula de identidade nº 
1921997- SEGUP/Pa, domiciliado e residente nesta cidade, e;
a coMPaNHia dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico do Pará - co-
dEc, pessoa jurídica de direito privado inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.416.839/0001-29 com sede aV NaZarÉ, Nº 1297, NaZarÉ, BElÉM-Pa, 
cEP: 68040-145, neste ato representada, na forma de seu Presidente o Sr. 
lUTfala dE caSTro BiTar, cidadão brasileiro, inscrito no cPf/Mf sob o 
nº 000.243.172-68, portador da cédula de identidade nº 1392889, domi-
ciliado e residente nesta cidade, e;
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a iBraP iNdUSTria BraSilEira dE alUMiNio E PlaSTico Sa empresa 
privada, inscrita no cNPJ sob o n° 00.130.132/0001-38, com sede na rodo-
via Genesio Mazon, Km 05, S/N, Bairro São Pedro, cEP 88840-000, cidade 
Urussanga/Sc, neste ato representado por seu diretor MicHEl BEZ Birolo, 
brasileiro, administrador de empresas, casado, residente à Praça anita Gari-
baldi, 46, centro, Urussanga/Sc, cEP 88840-000, inscrito no cPf sob o n° 
039.655.999-92, portador da carteira de identidade n° 4.022.060 SSP/Sc.
coNSidEraNdo que é atribuição do Estado regular e fomentar as ativida-
des econômicas, conforme prevê o artigo 174 da constituição federal de 
1988 e o artigo 230, da constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que tal atribuição tem como um de seus maiores objetivos 
o incremento do nível de emprego e a redução das desigualdades regionais e 
sociais do Estado, sendo para tanto fundamental estimular novos investimentos;
coNSidEraNdo que a verticalização da produção mineral terá relevante 
papel no cenário socioeconômico do Estado do Pará, contribuindo significa-
tivamente para o seu desenvolvimento;
coNSidEraNdo que a iBraP – iNdUSTria BraSilEira dE alUMÍNio E 
PláSTico tem o interesse em utilizar, quando de sua implantação, alumí-
nio liquido em sua produção;
coNSidEraNdo que a iBraP – iNdUSTria BraSilEira dE alUMÍNio E 
PLÁSTICO é uma empresa especializada em produção de perfil de alumínio 
e a verticalização em produtos para construção civil;
coNSidEraNdo que medidas de grande alcance social exigem a repar-
tição de responsabilidade entre agentes públicos e privados, através de 
parcerias, cujo objetivo é a melhoria da qualidade de vida da população, e;
Resolvem firmar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:
cLÁUsULa PriMeira: do oBJeto
1.1. o presente Protocolo de intenções tem por objeto estabelecer parceria 
institucional entre o poder público Estadual e a iniciativa privada, visando 
criar condições que viabilizem, de forma objetiva e transparente, a exe-
cução de ações voltadas a verticalização da cadeia mineral da bauxita, a 
partir do alumínio liquido no Estado do Pará.
cLÁUsULa seGUNda: dos coMProMissos da iBraP – iNdUs-
tria BrasiLeira de aLUMÍNio e PLÁstico
2.1. a iBraP – iNdUSTria BraSilEira dE alUMÍNio E PláSTico, compromete-se a:
a)Verticalizar a produção da cadeia do alumínio no estado do Pará;
b)fabricar tarugo em alumínio a partir do alumínio líquido e outros mate-
riais de adição;
c)Produzir perfilados em alumínio a partir de tarugo em alumínio;
d)Realizar os processos de tratamento de superfície nos perfilados em alumínio; 
e)Realizar os processos de corte e usinagem em perfilados em alumínio já 
tratados superficialmente e/ou perfilado natural em alumínio;
f)Manufatura de esquadrias em alumínio, envolvendo os processos de cor-
te, fresa, estampo, colocação de acessórios, corte de vidro, embalagem e 
demais processos auxiliares;
g)contribuir para a geração de mais de 700 empregos diretos, temporários 
e com reeducandos do sistema prisional, como também aproximadamente 
2.800 indiretos envolvidos na cadeia de produção industrial;
h)contribuir com a Secretaria de Estado de administração Penitenciária em 
expor as experiências em trabalhar com mão de obra de reeducandos do 
sistema prisional no setor privado de manufatura;
i)investir na economia estadual cerca de r$ 80.000.000,00 (oitenta Mi-
lhões de reais) na conclusão do projeto de instalação das unidades de 
transformação de produtos semimanufaturados e manufaturados de alu-
mínio e complementos;
j)No município de Barcarena estabelecer duas unidades produtivas. Uma 
das unidades a fabricação de tarugo em alumínio, segunda unidade a fa-
bricação de perfis em alumínio e os processos de tratamento de superfície 
em perfis de alumínio;
k)No município de Santa izabel do Pará estabelecer uma unidade produtiva, 
próxima a unidade prisional de americano, para fabricação de esquadrias em 
alumínio e outros produtos destinados a construção civil em alumínio.
l)Garantir o cumprimento das disposições legais da lei Estadual 9.078, no que 
concerne à utilização da mão de obra carcerária no processo de produção;
m)Fornecer para terceiros perfis em alumínio beneficiado e/ou natural a 
fim de promover o incremento e a popularização da manufatura da cadeia 
de alumínio no estado e municípios.
cLÁUsULa terceira: dos coMProMissos do estado do ParÁ
3.1. o ESTado do Pará, através da SEdEME, SEaP e codEc se compro-
mete a apoiar a implementação do projeto conforme sua linha de compe-
tência institucional, a saber: 
3.1.1. a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, 
MiNEraÇÃo E ENErGia (SEdEME), compromete-se a:
a)Priorizar a avaliação da concessão de incentivos fiscais estaduais, obser-
vando-se a legislação de incentivos fiscais do Pará;
b)apoiar na obtenção do licenciamento ambiental dos empreendimentos e 
a emissão das licenças ambientais necessárias aos projetos;
c)Solicitar ao Grupo Hydro cota de alumínio líquido, conforme artigo 7° da 
resolução Nº 014, de 10 de julho de 2015. conforme a capacidade produ-
tiva apresentada de: 14.400Ton/1ºano, 15.600Ton/2ºano, 18.000Ton/3ºa-
no, 21.600Ton/4ºano, 24.000Ton/5ºano e posterior;
d)regular a negociação junto ao Grupo Hydro o valor do prêmio de alumínio 
líquido em dólar por tonelada, conforme os valores negociados com empresas 
que utilizam dessa modalidade de fornecimento dentro do estado.
3.1.2. a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – 
SEaP, compromete-se a:
a)apoiar na disponibilidade de mão de obra do sistema prisional e também 
promover sistemas de proteção para uma rápida reposição da função de tra-
balho executada por reeducandos por motivos não intencionais da empresa;
b)apoiar junto ao Ministério Publico do Governo do Pará, para que o mes-

mo seja um facilitador para atuação nos trabalhos de manufatura com mão 
de obra prisional; 
c)Garantir a disponibilização de mão de obra carcerária dentro dos parâ-
mentros legais da lei de Execução Penal e da lei Estadual nº 9.078.
3.1.3. a coMPaNHia dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico do Pará – co-
dEc, compromete-se a:
a)apresentar áreas disponíveis no distrito industrial de Barcarena-Pa, de 
sua propriedade ou de terceiros, a ser oferecida em venda à iBraP para 
receber a implantação da sua planta industrial de verticalização primária 
do alumínio;
b)apoiar e assessorar tecnicamente a SEaP em projeto de criação de zona 
econômica incentivada em área pertencente ao complexo Penitenciário de 
americano, no Município de Santa izabel, aprovado em lei Estadual;
c)alternativamente, ao item “b” acima, assessorar tecnicamente o Muni-
cípio de Santa izabel do Pará na criação de zona econômica incentivada 
municipal, para receber a implantação do empreendimento industrial da 
iBraP; 
d)acompanhar a iBraP na implantação das unidades fabril de verticaliza-
ção de alumínio no Estado do Pará;
cLÁUsULa QUarta: dos recUrsos orÇaMeNtÁrios
4.1. as ações propostas com base neste Protocolo de intenções, quando 
for o caso, correrão por conta dos recursos orçamentários de cada institui-
ção, de acordo com as suas respectivas ações.
cLÁUsULa QUiNta: do acoMPaNHaMeNto da eXecUÇÃo
5.1. o acompanhamento e execução deste Protocolo de intenções serão 
realizados pelos parceiros conjuntamente, através de técnicos indicados 
especificamente para esse fim, bem como pelas Secretarias e Municípios a 
quem se encontram vinculados.
cLÁUsULa seXta: do PraZo da ViGÊNcia
6.1. o presente Protocolo de intenções terá vigência de 20 (anos) anos, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo 
Aditivo específico, em havendo interesse dos partícipes.
cLÁUsULa setiMa: da ModiFicaÇÃo
7.1. O presente Protocolo de Intenções poderá ser modificado, em havendo 
interesse entre os participantes, mediante termo aditivo específico, sendo, 
entretanto, vedada a modificação do seu objeto.
cLÁUsULa oitaVa - das disPosiÇÕes Gerais
a)fica autorizada, aos signatários, a divulgação do presente Protocolo para 
terceiros e público em geral;
b)Sempre que se fizerem necessárias e a critério dos signatários, poderão 
ser realizadas reuniões para a melhor execução deste Protocolo.
cLÁUsULa NoNa: da deNÚNcia
09.1. Poderão os participantes, a qualquer tempo, dar por findo o presente 
Protocolo de Intenções, mediante notificação, com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias, e ainda, por infração de quaisquer cláusulas e/ou 
condições ora estabelecidas, ficando os mesmos responsáveis pelas obri-
gações decorrentes ao tempo de vigência.
cLÁUsULa deciMa: da PUBLicaÇÃo
10.1. a SEdEME providenciará a publicação do respectivo extrato no diário 
Oficial do Estado, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar de sua assinatura, 
para fins de eficácia, nos termos da legislação aplicável à espécie.
cLÁUsULa dÉciMa PriMeira: do Foro
11.1. fica eleito o foro da Justiça Estadual da comarca de Belém (Pa) 
para dirimir qualquer dúvida oriunda do entendimento deste Protocolo de 
intenções, ou para exigir o seu cumprimento.
E por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo.
Belém/Pa, 16 de dezembro de 2021.
SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEra-
ÇÃo E ENErGia – SEdEME/Pa
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEra-
ÇÃo E ENErGia
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP/Pa 
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
coMPaNHia dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico do Pará – codEc/Pa 
lUTfala dE caSTro BiTar
PrESidENTE
iBraP – iNdUSTria BraSilEira dE alUMÍNio E PláSTico S.a.
MicHEl BEZ Birolo
dirETor SUPEriNTENdENTE

Protocolo: 745073

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
adiaMeNto de LicitaÇÃo.
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico N º 09/2021.
oBJETo: contratação de empresa especializada em fornecimento de Es-
tações de Medições (EMEd’s) para Medição de Gás Natural nos postos de 
combustíveis GNV, conforme condições e especificações do ANEXO I - TER-
Mo dE rEfErÊNcia do edital e seus anexos.
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aBErTUra iNicial: dia 23 de dezembro de 2021, às 10:00h, no Portal de 
compras do Governo federal – www.gov.com.br/compras.
NoVa daTa dE aBErTUra: dia 14 de janeiro de 2022, às 10:00h, no Portal 
de compras do Governo federal – www.gov.com.br/compras.
MOTIVO DO ADIAMENTO: Recesso de final ano/férias coletivas de diversas 
interessadas, o que pode prejudicar a competitividade do certame.
iNforMaÇÕES: o edital com seus elementos constitutivos será fornecido 
gratuitamente, através de download, nos sites www.gov.com.br/compras 
e www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 744737
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 152/2021 – rH/daF
Portaria de torNar seM eFeito
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1326826,r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 139/2021 - rH/daf de 23/11/2021, 
publicada no doE 34.780 de 30/11/2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 20 de dezembro de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 744829

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 268/2021, GaB/iMetroParÁ, 15 de dezembro de 2021.
dispõe sobre férias 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° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810, 24 de janei-
ro de 1994 e o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no doE 
nº 34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares a 
servidora aNa criSTiNa doS SaNToS PiNHEiro NUNES, matrícula nº 
034, ocupante do cargo de contadora, de 03/01/2022 a 01/02/2022, refe-
rente ao período aquisitivo 15/07/2019/2020.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 15 de dezembro de 2021.
rafaela Barata chaves/Presidente/iMETroPará

Protocolo: 744824
Portaria Nº 267/2021, GaB/iMetroParÁ, 15 de dezembro de 2021.
dispõe sobre férias.
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° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810, 24 de ja-
neiro de 1994.
coNSidEraNdo a Portaria nº 250/2021, GaB/iMETroPara, 3 de 
dezembro de 2021, publicado doE nº 34.789 em 09/12/2021;
rESolVE:
art. 1º – TraNSfErir, para 03/01/2022 a 17/01/2022, o gozo de férias 
residual da servidora aNa lUÍZa NaSSEr Q. NUNES da SilVa, matrícula 
nº 430, ocupante do cargo de Procuradora autárquica e fundacional, refe-
rente ao período aquisitivo 23/05/2019/2020.
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura;
art. 3º registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 21 de dezembro de 2021.
rafaela Barata chaves/Presidente/iMETroPará

Protocolo: 744900

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 332/2021 de 21/12/2021.  
art. 1º coNcEdEr licença Prêmio de 510 (quinhentos e dez) dias ao servidor 
Teodoro da cruz araújo, Técnico a, no período de 02/02/2022 a 26/06/2023, 
referente aos triênios 01/09/1992 a 31/08/1995, 01/09/1995 a 31/08/1998, 
01/09/1998 a 31/08/2001, 01/09/2001 a 31/08/2004, 01/09/2004 a 
31/08/2007, 01/09/2007 a 31/08/2010, 01/09/2010 a 31/08/2013, 
01/09/2013 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 31/08/2019, conforme processo n° 
2021/1412497. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 744805
.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 329/2021 de 21/12/2021.  
art. 1º dESiGNar o servidor luís carlos carvalho cardoso, para responder 
pelo cargo de GErENTE, GEP-daS.011.4, durante as férias do titular rondy 
lima araújo, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022, conforme processo 
nº 2021/1269341 . cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 744791
Portaria N° 328/2021 de 21/12/2021.  
art. 1º dESiGNar a servidora luzimar ramos Barros, para responder 
pelo cargo de coordenadora regional - GEP daS 011.3, durante as férias 
da titular Yara coelho durães, no período de 20/12/2021 a 18/01/2022, 
conforme processo nº 2021/1436823. cilENE MorEira SaBiNo dE 
oliVEira - Presidente.

Protocolo: 744789
Portaria N° 330/2021 de 21/12/2021.  
art. 1º dESiGNar o servidor Gil lean Silva Borges, para responder pelo 
cargo de coordenador regional - GEP daS 011.3, durante as férias da 
titular rárima croelhas feio, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022, 
conforme processo nº 2021/1268854. cilENE MorEira SaBiNo dE 
oliVEira - Presidente.

Protocolo: 744796
..

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 331/2021 de 21/12/2021.  
art. 1º ProrroGar a cESSÃo do servidor Thiago corrêa da Silva, Técnico 
do registro Mercantil, para Justiça federal – Seção Judiciária do Pará 7ª 
Vara, no período de 01/01/2022 a 31/12/2023, conforme processo nº 
2021/1391731. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 744799
resoLUÇÃo PLeNÁria 11/2021
coNSidEraNdo a revogação do decreto 13.609/1943 pelo art. 57, i da 
lei 14.195/2021;
coNSidEraNdo a competência prevista no art. 4º, iii da lei 6.063/1997;
coNSidEraNdo o parecer jurídico nº 654/2021-Pro;
o PlENário da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais previstas na lei Estadual nº. 6.063 de 25 de julho 
de 1997, combinadas com a lei nº. 8.934 de 18 de novembro de 1994, 
regulamentada pelo decreto nº. 1.800 de 30 de Janeiro de 1996, e,
rESolVE:
art. 1º revoga-se a resolução Plenária nº 13/2017
Plenário da Junta comercial do Estado do Pará em 04 de outubro de 2021.
cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira
Presidente da Junta comercial do Estado do Pará
Vogal representante da União
Maria dE fáTiMa caValcaNTE VaScoNcEloS
Secretária-Geral da Junta comercial do Estado do Pará
VilSoN JoÃo ScHUBEr
Vice-Presidente da Junta comercial do Estado do Pará
Vogal da federação da agricultura e Pecuária do Pará – faEPa
WildES SilVa raMoS
Vogal do conselho regional de contabilidade do Pará – crc/Pa
PaBlo daMaScENo rEiS
Vogal do conselho regional de Economia do Pará – corEcoN/Pa
rEBEca Godoi GUEdES dE oliVEira
Vogal da ordem dos advogados do Brasil – Secção do Pará – oaB/Pa
MaUro doS SaNToS lEÔNidaS
Vogal do conselho regional de administração do Estado do Pará – cra/Pa
alEXaNdrE da SilVa carValHo
Vogal da associação comercial do Estado do Pará – acP/Pa
aNTÔNio fErrEira filHo
Vogal da federação das câmaras de dirigentes lojistas do Pará – fcdl/Pa
riTa dE cáSSia arÊaS doS SaNToS
Vogal da federação das indústrias do Pará - fiEPa
JaYME JoSÉ PoNTES filHo
Vogal da federação das associações de Micro e Pequenas Empresas do 
Estado do Pará - faMPEP
JoaQUiM TadEU PErEira
Vogal da federação do comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do 
Pará – fEcoMErcio

Protocolo: 744901
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

..

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 743830, publicada no doE nº 34.803, de 
20/12/2021, referente ao Termo de cooperação Técnica nº 10/2020.
oNdE SE lÊ: 2º TErMo adiTiVo dE cooPEraÇÃo TÉcNica Nº 10/2020
lEia-SE: 1º TErMo adiTiVo dE cooPEraÇÃo TÉcNica Nº 10/2020
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 744826
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra toMada de PreÇos 044/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHariaa ESPEcialiZada 
Para a coNSTrUÇÃo do MicroSSiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa 
Na Vila NaZarÉ, no Município de doM EliSEU, neste Estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
data de abertura: 06 de janeiro de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093 - 542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 21 de dezembro de 2021.
Wilson Prudêncio de Moura filho
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 744930
aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica cP 018/2021-sedoP – Lote Vii
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTado do 
Pará / loTE 7 - GUaJará ii.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS loTE Vii
1ª- lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32 r$ 
53.655.848,11
2ª - TErraPlENa lTda cNPJ: 14.698.658/0001-23; r$ 54.345.428,99
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa LUCENA 
iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32, com o valor de r$ 
53.655.848,11 (cinquenta e três milhões seiscentos e cinquenta e cinco 
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e onze centavos).
Belém-Pa, 21 de dezembro de 2021.
Wilson Pridencio de Moura filho
Presidente interino da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 744986
..

aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 30/2018 – cP nº 06/2017 – recuperação e pavimentação de 
via urbanas com cBUQ, nos Municípios de: Belém, ananindeua, Santa Bar-
bara do Pará, Santa izabel do Pará, Benevides, Santo antônio do Tauá, 
Barcarena, Total de 30 km, no Estado do Pará.
Justificativa: Incluir a funcional programática:  07101 15.451.1489.7645, 
Natureza de despesa: 449051, e fonte: 0130/0330, à cláusula quarta do 
instrumento original, cfe. art . 65, §8º da lei nº 8.666/93.
data de assinatura: 21/12/2021
contratada: ETEc – EMPrESa TÉcNica dE ENGENHaria E coMÉrcio lTda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 744749
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

10° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 72/2016
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de ananindeua– cNPJ 05.058.441/0001-68
objeto do convênio: construção do Mercado Municipal do icuí-Guajará no 
Município de ananindeua/Pa.
Justificativa: Reformulação do plano de trabalho
data da assinatura: 21/12/2021
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 744934
.

diÁria
.

Portaria Nº. 994/2021, de 21 de deZeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,

coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1460580, de 21/12/2021 
– GaBiNETE/SEdoP.
r E S o l V E:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar ao Município de iga-
rapé-Miri/Pa, no dia 22/12/2021, com objetivo de acompanhar o Excelen-
tíssimo Governador na assinatura da ordem de Serviço para drenagem e 
pavimentação asfáltica e a assinatura do convênio para realização da obra de 
urbanização da orla no Município de igarapé-Miri, sem ônus para esta SEdoP.
NoME: Benedito ruy Santos cabral, matrícula nº. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 744990
Portaria Nº. 995/2021, de 21 de deZeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1460602 de 21/12/2021 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário na assinatura da ordem de Serviço 
para drenagem e pavimentação asfáltica e a assinatura do convênio para 
realização da obra de urbanização da orla no Município de igarapé-Miri/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral ao referido município.
dESTiNo: igarapé-Miri/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 22/12/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 744997

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 173/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará - coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 012/2021-diTEc/coHaB, 
que deu origem ao processo eletrônico nº 2021/1448957, referente à for-
mação de comissão de recebimento de Unidades Habitacionais do Empre-
endimento riacHo docE e acompanhamento dos sorteios das unidades 
que ainda não foram sorteadas;
r E S o l V E:
1. dESiGNar os empregados abaixo relacionados para formar comissão 
de recebimento de Unidades Habitacionais do Empreendimento riacHo 
docE e acompanhamento dos sorteios das unidades que ainda não foram 
sorteadas, conforme segue:
Senhores criSTiNa Maria PENNa E SilVa, matrícula nº 5163609/1; Mar-
cElo fErNaNdES Maia, matrícula nº 57227551/1; lUaNa rafaEla diaS 
PacHEco, matrícula nº 5889254/2; ÉriKa corrEa forTUNaTo, matrí-
cula nº 5909163/3; SaNdra rEGiNa dE aZEVEdo NEVES, matrícula nº 
3191770/1; e NEY fiGUEirEdo SaBaTHE, matrícula nº 5959178/1.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria, a contar da data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE.
Belém, 20 de dezembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 744778
Portaria N.º 174/2021 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/1442774, que 
trata sobre designação de pregoeiro e equipe de apoio,
r E S o l V E:
1. ESTaBElEcEr que o diretor Presidente da companhia é a autoridade com-
petente / Homologadora, nas licitações na modalidade Pregão Eletrônico;
2. dESiGNar os empregados abaixo relacionados, para compor o quadro 
de pregoeiros, substitutos e equipe de apoio de Pregões desta companhia, 
conforme segue:
2.1 – PrEGoEiro TiTUlar: assessor Técnico PaUlo cESar NaSciMENTo 
fEio, Matrícula nº 5498910, cPf/Mf nº 252.485.372-15;
2.2 – PrEGoEiroS SUPlENTES: Economista aNTÔNio THiaGo BaSToS 
rodriGUES, Matrícula nº 57196557, cPf/Mf nº 677.264.102-72; agente 
de atendimento lUciaNE SilVa carValHo, Matrícula nº 57176208, cPf/
Mf nº 636.541.722-53; auxiliar administrativo Maria daS GraÇaS ra-
MoS rEBElo, Matrícula nº 3191478, cPf/Mf nº 089.406.064- 34;
2.3 – EQUiPE dE aPoio: administrador GUSTaVo coSTa MaToS, 
57176195, cPf/Mf nº 652.398.302-15; administrador caSSio SiQUEi-
ra MoraES, Matrícula nº 57176181, cPf/Mf nº 656.789.232-34; auxiliar 
administrativo Maria dE loUrdES raiol craVo, Matrícula nº 3190790, 
cPf/Mf nº 116.613.992-15.
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3. Esta Portaria terá vigência por um ano, a partir da data de sua publicação 
na Imprensa Oficial do Estado, revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 20 de dezembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 744784
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Processo Nº 1125887/2021
coNcorrÊNcia PÚBLica NacioNaL Nº 03/2021– NGtM
oBJETo: contratação de Empresa de Engenharia Especializada Para Exe-
cução dos Serviços de Gerenciamento, Supervisão, fiscalização E acom-
panhamento de obras de arte Especiais, Para implantação de dois Via-
dutos localizados Nas interseções da rodovia Br-316 com a avenida 
independência E com a rodovia Pa-483 – alça Viária, No Estado do Pará.
o Edital e anexos estarão à disposição dos interessados no site  www.ngtm.pa.gov.br
observação: informações pelo e-mail cpl@ngtm.pa.gov.br
local de abertura: Sede NGTM – av. Gentil Bittencourt, nº 1539, Nazaré 
– auditório.
data de abertura: 08/02/2022
Hora de abertura: 09:00 h (Nove horas)
ordenador : Eduardo de castro ribeiro Junior.

Protocolo: 744801
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 023
eXercÍcio: 2021
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem por objeto a prestação 
de serviços de apoio à instituição residente (Escola Estadual de Educação 
Tecnológica dr. celso Malcher) e gestão do Parque de ciência e Tecnologia 
Guamá, por meio da execução das seguintes atividades: apoio direto à 
Escola, como instituição residente no PcT Guamá, na área tecnológica, 
gestão, projetos de pesquisa e inovação e realização de parcerias; asses-
soramento à Escola, como instituição residente no PcT Guamá; formação 
e um ambiente indutor da inovação tecnológica, integrando a Escola às 
atividades de inovação em educação e inovação tecnológica; criação de 
um ambiente de viabilização de inovação tecnológica; oferecimento de “fa-
cilities” à instituição residente no PcT Guamá; oferta de serviços apoio e 
manutenção nas áreas comuns do PcT Guamá.
daTa dE aSSiNaTUra: 21/12/2021
Valor aNUal: r$ 111.839,16 (cento e onze mil, oitocentos e trinta e nove 
reais e dezesseis centavos))
ViGÊNcia: 21/12/2021 a 20/12/2022.
orÇaMENTo:

funcional Programática Elemento de despesa ação fonte Pi
48101 19.571.1490.8929 335041 261896 0101006333 2070008929c

coNTraTado: fUNdaÇÃo dE ciÊNcia, TEcNoloGia, iNoVaÇÃo 
E dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl GUaMá (cNPJ/Mf sob o nº 
11.024.200/0001-09).
ENdErEÇo: av. Perimetral da ciência. s/nº, Km 01, Bairro Guamá na ci-
dade de Belém.
ordENador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 744914
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 015/2021
data da assinatura: 20/12/2021
Valor anual: r$ 111.839,16 (cento e onze mil oitocentos e trinta e nove 
reais e dezesseis centavos)
objeto: a presente dispensa tem como objeto a prestação de serviços de 
apoio à instituição residente (Escola Estadual de Educação Tecnológica dr. 
celso Malcher) e gestão do Parque de ciência e Tecnologia Guamá, por 
meio da execução das seguintes atividades: apoio direto à Escola, como 
instituição residente no PcT Guamá, na área tecnológica, gestão, proje-
tos de pesquisa e inovação e realização de parcerias; assessoramento à 
Escola, como instituição residente no PcT Guamá; formação e um am-
biente indutor da inovação tecnológica, integrando a Escola às atividades 
de inovação em educação e inovação tecnológica; criação de um ambiente 
de viabilização de inovação tecnológica; oferecimento de “facilities” à ins-
tituição residente no PcT Guamá; oferta de serviços apoio e manutenção 
nas áreas comuns do PcT Guamá.
Data da ratificação: 20/12/2021
recursos orçamentários:

funcional Programática Elemento de despesa ação fonte Pi
48101 19.571.1490.8929 335041 261896 0101006333 2070008929c

contratada: fundação de ciência, Tecnologia, inovação e desenvolvimento 
Sustentável Guamá. (cNPJ nº 08.978.226/0001-73).
Endereço: av. Perimetral da ciência. s/nº, Km 01, Bairro Guamá na cidade de Belém.
ordenador: adejard Gaia cruz, diretor de administração e finanças.

Protocolo: 744848

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 015/2021
contratada: fundação de ciência, Tecnologia, inovação e desenvolvimento 
Sustentável Guamá. (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
data: 20/12/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado/
SEcTET.

Protocolo: 744849

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 674 de 21 de deZeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo HENriQUE dE SoUZa MoraiS, identidade 
funcional nº 57205891/4, ocupante do cargo de Gerente, lotado na 
diretoria de administração e finanças – daf, 12 (doze) dias de gozo de 
férias regulamentares no período de 03/01/2022 a 14/01/2022, referente 
ao exercício 2020/2021, interrompidas através da Portaria nº 629 de 
07/12/2021, publicada no doE nº 34.789, de 09/12/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de dezembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 744974

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 257/2021 – GaBiNete, de 21 de dezembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com funda-
mento no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual 
nº 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo  os fatos constante nos autos do Processos Eletrônico 
n. 2014/151881(P) e 2016/400837(f);
coNSidEraNdo o contrato de subvenção econômica n.017/2014 vincula-
do ao Edital n.003/2014 - Programa de incentivo à inovação em Microem-
presas  e  Empresas de Pequeno Porte-iNoVaPará/TEcNoVa;
CONSIDERANDO os termos do Relatório Final de análise da execução fi-
nanceira do projeto de subvenção n.017/2014, emitido pela área técnica, 
seq. 03 do processo n.2016/400837(f), concluiu pela irregularidade em 
face as impropriedades apresentadas na prestação de contas durante a 
execução do instrumento n° 017/2014;
coNSidEraNdo a manifestação n.808/2021 da coordenadoria de contro-
le interno da faPESPa, constante à seq. 28, concluiu com fundamento no 
art. 22, da resolução n.18.784/2016 quanto a necessidade de  instauração 
de Tomada de contas Especial;
coNSidEraNdo que embora tomadas as medidas administrativas, as pen-
dências ainda permanecem assinaladas, fazendo-se necessário a instau-
ração de Tomada de contas Especial, conforme estabelecidas em leis e 
especificamente nas instruções contidas na Resolução 18.784/2016-TCE/
Pa c/c manual da financiadora de Estudos e Projetos-fiNEP.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores JacQUEliNE QUEiroZ carNEiro dE 
SoUZa, matrícula n. 5916883, alaNa Maria fErrEira BorGES, ma-
trícula 57224169,  e WaGNEr da SilVa SaNToS, matrícula n. 5918281 
para, sob a presidência do primeiro, compor a coMiSSÃo dE ToMada dE 
coNTaS ESPEcial na fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesqui-
sa, com a finalidade de apurar responsabilidade por ocorrência de dano 
à administração pública, com apuração de fatos, quantificação do dano, 
identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento relacio-
nado ao Projeto de Subvenção n. 017/2014, do Edital 003/2014-TEcNoVa, 
com fundamento nas resolução n. 18.784/2016-TcE/Pa e nas orientações 
consoante carta da fiNEP apensada ao seq. 22, dos autos do processo 
administrativo eletrônico n.2014/151881.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 21 de dezembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 744877
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.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 261/2021 – GaBiNete, 16 de dezembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maiara dE oliVEira cordEiro, ocupante do 
cargo em comissão de coordenadora de Estudos Territoriais, identidade 
funcional nº. 5914671/2, para substituir o servidor JoSÉ roBErTo TUMa 
da PoNTE, identidade funcional nº. 5089972/3, diretor de Pesquisas e 
Estudos ambientais, no cargo em comissão, código GEP-daS-011.5, no 
impedimento legal do Titular, durante o período de gozo de férias, de 
03/01/2022 a 01/02/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 16 de dezembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 744797

.

.

coNVÊNio
.

convênio nº 034/2021
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
convenente: Universidade federal do oeste do Pará – UfoPa.
interveniente: fundação de integração amazônica – fiaM.
objeto: a execução de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
com transferência de recursos financeiros públicos, cuja finalidade é a exe-
cução do projeto intitulado “G-Bioforest - Tecnologia e inovação de produ-
tos florestais a partir de insumos da biodiversidade da Floresta Amazônica 
no oeste do Pará”, que tem por objetivo promover o desenvolvimento sus-
tentável da bioeconomia regional por meio da aplicação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos no uso de bioprodutos florestais amazônicos.
Valor: r$ 1.096.557,34 (Um milhão, noventa e seis mil, quinhentos e cin-
quenta e sete reais e trinta e quatro centavos).
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0101
Natureza de despesa: 335041 – r$ 26.400,00 – 1ª Parcela – odc
Vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 20/12/2021 (data da última assinatura digital).
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho.
Presidente da faPESPa.

Protocolo: 744773

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 475/2021-seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
Designar o servidor ROSEANE MESQUITA TEIXEIRA para atuar na fiscal do 
fomento 72/2021 a ser celebrado com a aSSociaÇÃo BraZil coMBaT 
MiXEd MarTial arTS, cNPJ Nº 11.638.579/0001-39, o qual possui como 
objeto a transferência voluntária de recurso para a execução do ProJETo 
“circUiTo NacioNal iroN MaN MMa BraSil”
Belém 21 de dezembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 744831
.

FÉrias
.

Portaria Nº 470/2021-seeL, 16 de deZeMBro de 2021
coNcEdEr, a servidora aNNa EliSa aZEVEdo araUJo, matrícula 
nº5892438/1, gozo de férias de 09 (nove) dias de férias no período de 03 
a 11/01/2022, referente ao exercício 2019/2020. interrompidas conforme 
Portaria Nº292/2021-SEEl, de 20/08/2021 publicada no doE Nº 34.679 de 
24/08/2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha

Protocolo: 744892
Portaria Nº 474/2021-seeL, 20 de deZeMBro de 2021
coNcEdEr, ao servidor JESUS NaZarENo doS SaNToS crUZ, matrícula 
nº 5901961/1, gozo de férias de 09 (nove) dias de férias no período de 03 
a 11/01/2022, referente ao exercício 2019/2020. interrompidas conforme 
Portaria Nº 283/2021-SEEl, de 12/08/2021 publicada no doE Nº 34.672 
de 17/08/2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha

Protocolo: 744888

..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 72/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/1393187
daTa dE raTificaÇÃo: 21/12/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBili-
dadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 072/2021 TEM Por oBJETo a cElEBra-
ÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESENVolVi-
MENTo do ProJETo “circUiTo NacioNal iroN MaN MMa BraSil”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 21/12/2021 a 21/02/2022.
oSc: aSSociaÇÃo BraZil coMBaT MiXEd MarTial arTS, cNPJ Nº 
11.638.579/0001-39
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101009672;
Elemento de despesa: 335041
ação: 272634
Pi: 21dEMG00439
Valor: r$ 300.000,00
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101009672;
Elemento de despesa: 335041
ação: 272634
Pi: 21dEMP00618
Valor: r$ 200.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 21/12/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 744825
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 72/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/1393187
daTa dE raTificaÇÃo: 21/12/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBili-
dadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 072/2021 TEM Por oBJETo a cElEBra-
ÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESENVolVi-
MENTo do ProJETo “circUiTo NacioNal iroN MaN MMa BraSil”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 500.000,00(Quinhentos mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 72/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visan-
do firmar parceria com o ASSOCIAÇÃO BRAZIL COMBAT MIXED MARTIAL 
arTS, cNPJ Nº 11.638.579/0001-39

Protocolo: 744922
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 546/GePs/setUr de 21 de deZeMBro de 2021
rESolVE: conceder férias regulamentares aos servidores conforme abaixo descrito:

NoME MaTricUla carGo EXErcÍcio PErÍodo dE fÉriaS

admilson alcântara da Silva 54188981/2 Gerente
 2020/2021 10/01/2022 a 

29/01/2022

aine Busman lourenço 54195611/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2020/2021 03/01/2022 a 
17/01/2022

allyson Eugênio Neri de 
oliveira 57203859/1 coordenador 2020/2021 03/01/2022 a 

17/01/2022

angela Viana dos Santos lima 5894878/2 assistente 
administrativo 2018/2019 03/01/2022 a 

01/02/2022

antônio Marcos franco 
Pinheiro 57198175/1

assistente 
de Gestão em 

Turismo
2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

clélia rosely costa coroa 2013584/2

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2020/2021 03/01/2022 a 
14/01/2022

carlos Eduardo Buchele 
Gorresen 5948344/1 diretor 2020/2021 26/01/2022 a 

24/02/2022

clivia do Socorro Sousa 
da Silva 57191491/1

assistente 
de Gestão em 

Turismo
2021/2022 03/01/2022 a 

01/02/2022

cristiane de Sousa Pinho 
Mendonça 54197949/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2020/2021 03/01/2022 a 
22/01/2022

deoclécio Neves cordeiro 
Junior 54197969/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2020/2021 28/01/2022 a 
11/02/2022
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Êdme cunha da Silva 57176610/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

Elzo Newton Souza correa 5950270/1 Gerente 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

isabela de Souza Sena 54191128/2
assistente 

de Gestão em 
Turismo

2020/2021 03/01/2022 a 
17/01/2022

iraneide Gadelha de oliveira 57216337/1 auxiliar opera-
cional 2020/2021 03/01/2022 a 

17/01/2022

José Jorbem araujo da Silva 57230575/2 Motorista 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

José ribamar cardoso da 
Silva Junior 55589804/1

assistente 
de Gestão em 

Turismo
2020/2021 17/01/2022 a 

28/01/2022

Karina Karla Schiochet coelho 54196759/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

Katia regina farias Barros 2014050/1 coordenadora 2020/2021 03/01/2022 a 
17/01/2022

Patricia anita rezegue 
Mendes 2014386/1

assistente 
de Gestão em 

Turismo
2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

Paulo augusto Telles lins 5533198/2 Gerente 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

luiz Henrique duarte Brabo 55588148/2 agente admi-
nistrativo 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

Nelio Edwar dos Santos costa 55586309/1
assistente 

de Gestão em 
Turismo

2020/2021 05/01/2022 a 
28/01/2022

Nidia Silva Quaresma 5955406/1 Gerente 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE
Protocolo: 744726

..

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria Nº 666/2021-GGP-dPG, de 17.12.2021.
 a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1424774. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, a 
defensora Pública, BrENda da coSTa SaNToS MoNTEiro, id. funcio-
nal: 80845940/ 1, referente ao aquisitivo (2018/2019), no intervalo de 
07/01/2022 a 05/02/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 744701
Portaria Nº 665/2021-GGP-dPG, 17.12.2021.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1120665. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fraciona-
do, a defensora Pública, Maria dE BElEM BaTiSTa PErEira, id. funcio-
nal: 3085147/ 1, referente ao aquisitivo (2020/2021), nos intervalos de 
10/01/2022 a 26/01/2022 – 17 dias e 04/07/2022 a 13/07/2022 – 13 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 744698
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 016/2021
PreGÃo eLetrÔNico srP – 021/2021-dPe
Processo N.º 2021/1013208 – dPe
aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e 
um, a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei comple-
mentar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 
054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 13 
de janeiro de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, situada 
na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor Público Geral, 
dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, casado, portador da 
carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob o n° 833.315.652-
53, matrícula n° 57193641, residente e domiciliado em Belém/Pa, no uso de 
suas competências e nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos decretos nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, suas alterações pos-
teriores, decreto Estadual nº. 991/2020 e demais normas legais aplicáveis, 
em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO 
SrP – 021/2021 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) ofertado pela(s) em-
presa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), 
conforme informações a seguir:
EMPrESa: JGl aSSESSoria EMPrESarial lTda
ENDEREÇO: Rua Pacífico, 62 – Jardim Indianápolis, Londrina-PR – CEP 
86010-760. cNPJ: 14.661.578/0001-01, Telefone: : (43) 3301-6908.
 E- mail: licitacao@jglassessoria.com.br, financeiro@equipeengenharia.com, 
dados Bancários: Banco Santander S/a – agência 0162 – c/c 13005831-2.
rESPoNSáVEl lEGal: ricardo JUarEZ dE alMEida
QUalificaÇÃo: Brasileiro, Portador do rG Nº 6.498.319-9 – SSP/Pr, cPf/
Mf: 004.433.699-33.

 QUaNTiTaTiVo ToTal da aTa SrP   

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT
Valor

UNiTário
01 câmeras para videoconferência 300 r$ 260,00
02 Headset 300 r$ 190,00
03 caixas de Som 300 r$ 81,00

Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 744837
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 092/2021/tJPa//Partes: TJPa e cENTro So-
cial cUlTUral EdUcacioNal arca dE NoÉ//cNPJ nº. 06.538.090/0001-
55//objeto do contrato: doação de bens móveis inservíveis//Proces-
so: Pa-Pro-2021/04616//fundamentação legal: art. 17, ii, “a” da lei 
8.666/93//foro: Belém // Valor (depreciado) dos bens: r$ 91.688,70 (No-
venta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) // 
data da assinatura do contrato: 20/12/2021//responsável pela assinatu-
ra: débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJE/Pa.

Protocolo: 744850
extrato do coNtrato Nº 091/2021/tJPa // Partes: TriBUNal dE JUS-
TiÇa do ESTado do Pará e a empresa NaPa coNSTrUÇÕES lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 29.828.648/0001-32 // objeto do contrato: contrata-
ção de empresa especializada para execução da obra de construção novo fó-
rum da Comarca de Salinópolis, de acordo com as especificações e obrigações 
descritas na coNcorrÊNcia nº. 002/TJPa/2021, e no projeto básico, docu-
mentos que originaram este instrumento contratual // origem: concorrência 
n.º 002/2021/TJPa // Valor do contrato: o valor global do presente contrato 
referente ao objeto licitado é de r$ 4.810.512,38, (quatro milhões oitocentos 
e dez mil quinhentos e doze reais e trinta e oito centavos), durante o período 
de 10 (dez) meses. // dotação orçamentária:  TJPa - 04.102.061.1417.7639, 
Elemento de despesa 44.90.51, fonte de recurso 0118; SEdoP - dotação 
orçamentária 07101 15.451.1508.7552, Elemento de despesa 449051, fon-
te de recurso 0101/0301 // Vigência:  17.12.2021 a 17.10.2022 // data da 
assinatura: 17/12/2021 // foro: Belém/Pa // representante do contratan-
te: débora Moraes Gomes – Secretária de administração // ordenador res-
ponsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento, coor-
denação e finanças. //

Protocolo: 744944
extrato do coNtrato Nº 094/2021/tJPa // Partes: TriBUNal dE JUS-
TiÇa do ESTado do Pará e a empresa a dadB EQUiPaMENToS E SErVi-
ÇoS dE iNforMáTica lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 12.980.808/0001-
61// objeto do contrato: aquisição de equipamentos para a modernização e 
expansão da infraestrutura de Tecnologia da informação e comunicação do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará. // origem:  adjudicação referente à 
licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico de nº. 049/TJPa/2021 
// Valor do contrato: o valor global do presente contrato referente ao objeto 
licitado é de r$-104.000,00 (cENTo E QUaTro Mil rEaiS), durante o perí-
odo de 12 (doze) meses. // dotação orçamentária:  Programa de Trabalho: 
02.126.1417.8651; 02.126.1417.8652; 02.126.1417.8653 fonte de recur-
sos: 0101/0112/0118 Natureza da despesa: 449052 // Vigência:  21.12.2021 
a 21.12.2022 // data da assinatura: 21/12/2021 // foro: Belém/Pa // repre-
sentante do contratante: débora Moraes Gomes – Secretária de administra-
ção // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento, coordenação e finanças. //

Protocolo: 744991
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 070/tJPa/2021
acolho o julgamento da Pregoeira, que declarou fracaSSado o Pregão Eletrô-
nico nº 070/TJPa/2021, cujo objeto é contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de Produção e distribuição de lanches, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no edital. Todas as informações a 
respeito do certame estão disponíveis em https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Belém, 21 de dezembro de 2021. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 744685
.

torNar seM eFeito
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - caNceLaMeNto de PUBLicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/tJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de empre-
sa especializada para a aquisição, instalação e manutenção em garantia das 
plataformas de percurso vertical, nos fóruns de Bragança, localizado à av. 
Nazeazeno ferreira, s/n, bairro centro, cEP: 68.600-000, Bragança-Pa, e de 
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Nova Timboteua, localizado à av. Barão do rio Branco, 2083, bairro centro, 
cEP: 68.730-000, Nova Timboteua-Pa, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i deste edital.
SESSÃo PÚBlica: 19/01/2022, às 11h00min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações 
pelo telefone (91)3205-3184, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 06 de janeiro de 2022.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 744908

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da ata de registro de Preço nº. 044/2021/tJPa – Pregão 
049/2021/TJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // objeto: 
registro de Preços para aquisição de equipamentos para a modernização e 
expansão da infraestrutura de Tecnologia da informação e comunicação do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital // Em-
presa: lS SErViÇoS dE iNforMáTica E ElETrÔNica lTda EPP, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 10.793.812/0001-95, com sede na cidade de Brasília, 
distrito federal, à SHcS cr 516, Bloco B, nº 69, Parte c055, 1º Pavimento, 
asa Sul, cEP: 70.381-525, (061) 3968-9898, e-mail: licitacao@realinfor-
matica.net.br// dotação orçamentária: Nº 02.126.1419.8651, elemento 
de despesa 449052, fonte de recursos 0118// Vigência: 21/12/2021 à 
21/12/2022// data da assinatura: 21/12/2021 // responsável pela assi-
natura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa // 
ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos.

Protocolo: 744966
extrato da ata de registro de Preço nº. 044/2021/tJPa – Pregão 
049/2021/TJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // objeto: 
registro de Preços para aquisição de equipamentos para a modernização 
e expansão da infraestrutura de Tecnologia da informação e comunicação 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital 
// Empresa: dadB EQUiPaMENToS E SErViÇoS dE iNforMaTica lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 12.980.808/0001-61, com sede na cida-
de de Brasília, distrito federal, Sia Sul, Quadra 5-c, aE 11, n. 110, ed. 
Tassula, sala 204, Zona industrial, cEP: 71.200-055, telefone nº (61) 
3233-1052 / 8450-6131, e-mail: comercial@7ba.com.br// dotação orça-
mentária: Nº 02.126.1419.8651, elemento de despesa 449052, fonte de 
recursos 0118// Vigência: 21/12/2021 à 21/12/2022// data da assina-
tura: 21/12/2021 // responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes 
– Secretária de administração do TJPa // ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves Santos.

Protocolo: 744964
..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.758, de 17 de deZeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente nº 016030/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor EMaNoEl Socorro do aMaral PiNHEiro, auxi-
liar Técnico de controle Externo, matrícula nº 0200028, para exercer em 
substituição a função gratificada de Coordenador de Patrimônio, durante 
o impedimento do titular JoSÉ cláUdio coUTo SalGado, no período de 
10-01 a 08-02-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 744870

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 25/2021
daTa aSSiNaTUra: 21/12/2021
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
solução de hiperconvergência e dependências para utilização no Tribunal 
de contas do Estado do Pará (TcE-Pa) incluindo implantação, treinamento, 
garantia e suporte técnico.
coNTraTada: PlUGNET coMErcio E rEPrESENTacoES lTda
cNPJ Nº: 02.213.325/0005-01
Valor: r$ 2.840.398,00
ViGÊNcia: 21/12/2021 até 21/12/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 7.628 - implantação de Proj. de Tecnologia da informação (Ti)

01.032.1455 8.771 – Manutenção de Soluções de Tecnologia da informação (Ti)
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.40 - Serv. de Tecno. da informação e comunicação - Pess. Jurídica
44.90.40 - Serv. de Tecno. da informação e comunicação - Pess. Jurídica
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 744813

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 37.678, de 06 de deZeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 087/2021 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 015414/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores PaUlo SÉrGio fErrEira dE SoUZa, auxiliar 
Técnico de controle Externo - administrativo, matrícula nº 0100219; e 
MaNoEl dE JESUS liMa loPES, matrícula nº 0101208; para acompanhar 
à Presidente deste TcE/Pa, no município de irituia-Pa, concedendo-lhes ½ 
(meia) diária, no dia 13-12-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 744875

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 4584/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o parágrafo único do art. 6º da lei nº 9.160, de 06 de 
janeiro de 2021, lei orçamentária anual do Exercício de 2021, que estabe-
lece que as aberturas de créditos suplementares das dotações orçamentá-
rias dos órgãos dos Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério 
Público, da defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais inde-
pendentes, referidas neste artigo, serão autorizadas por ato próprio dos 
seus respectivos representantes.
r E S o l V E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 3.000.000,00 (três 
milhões de reais), para atender a programação do orçamento vigente do 
Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada: 

ProG. dE NaTUr.
fT

Valor
TraBalHo da dESP. SoliciT.

    
12101.03.091.1494.8945  319013 .0101 1.000.000,00

    

12101.03.122.1494.8941 319113
319192

.0101

.0101
800.000,00

1.200.000,00
    

ToTal da SUPlEMENTaÇÃo 3.000.000,00
       

art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação 
mencionada no art.1º da presente Portaria ocorrerão por conta da anulação 
parcial das dotações consignadas no orçamento vigente do Ministério 
Público do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no 
artigo anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, o 
estabelecido no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964, conforme discriminação a seguir: 

ProG. dE NaTUr.
fT

Valor
TraBalHo da dESP. SoliciT.

    
12101.03.091.1494.8758 459061 .0101 3.000.000,00

    
ToTal do caNcElaMENTo   3.000.000,00

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Belém, 21 de dezem-
bro de 2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 21 de dezembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 745021
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de adiaMeNto 

Processo adMiNistratiVo Nº 114/2021 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021-cPL/PMa (srP) 

a Exma. Sra. Prefeita Municipal de abaetetuba, francinete Maria rodrigues car-
valho, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica Municipal e 
lei nº 8.666/93, tendo em vista que o processo licitatório fora instruído e teve 
sua sessão de abertura designada para 22 de dezembro de 2021, Horário: 09:00 
(horário de Brasília/df), e considerando o interesse público envolvido, conside-
rando além da necessidade de se analisar eventuais necessidades de adequação 
do objeto da licitação e requisitos de participação, com fundamento no interesse 
público, determina-se o adiaMENTo da Sessão Pública designada para o dia 22 
de dezembro de 2021 às 09:00 horas.De forma que fica revogado o certame, 
por razões de interesse público. a nova data da sessão será publicada no diário 
Oficial e demais meios de publicidade oficiais do Município. Dê-se Ciência aos in-
teressados. registre-se, publique-se e cumpra-se. Francineti Maria rodrigues 
carvalho - Prefeita Municipal de abaetetuba/Pa

Protocolo: 745015

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorrente: dispensa de licitação 007/2019. contratante: Prefeitura Municipal 
de abaetetuba/Secretaria Municipal Saúde. objeto: locação de imóvel para fun-
cionamento do programa vigilância sanitária, vinculado à Secretaria Municipal de 
Saúde de abaetetuba/Pa. origem: contrato nº 2019/188. contratado: Manoel 
João Marques da costa, inscrito no cPf: nº 594.458.152-20. 2º Termo aditivo 
a prorrogação de prazo de vigência de contrato celebrado entre as partes de 
02/10/2021 a 02/01/2022; consoante com art. 57, ii,§ 2°, da lei 8.666/93. 
Maria Francinete carvalho Lobato - secretária de saúde.

Protocolo: 745016

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

MUNicÍPio de acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do 
Pregão Eletrônico nº 048/2021, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ViSaNdo PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE liMPEZa MaNUal dE VEGETaÇÃo EM TErrENo, carGa, MaNoBraS E 
dEScarGaS dE MaTEriaS diVErSoS E caiaÇÃo EM MEio fio, oBJETiVaN-
do aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE acará/Pa. 
Vencedor: lUiZ dE o SaNcHES EirEli c.N.P.J: 28.159.476/0001-99 Valor 
r$ 1.118.151,21 (Um Milhao, cento e dezoito Mil, cento e cinquenta e Um 
reais e Vinte e Um centavos).

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do 
Pregão Eletrônico nº 063/2021, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para dEcoraÇÃo E orGaNiZaÇÃo 
dE EVENToS fESTiVoS coM forNEciMENTo doS MaTEriaiS, EQUiPaMEN-
ToS E ENfEiTES, No MUNicÍPio dE acará Pará/Pa. Vencedor: J. c. a. dE 
aNdradE EMPrEENdiMENTo cNPJ c.N.P.J: 07.993.427/0001-87 Valor r$ 
655.500,00 (Seissentos e cinquentaa e cinco Mil e Quinhentos reais).

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação da 
concorrencia nº 3/2021-00001, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para PaViMENTa-
ÇÃo EM cBUQ EM ViaS PÚBlicaS do MUNiciPio dE acará/Pa, oBJETiVaN-
do aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE TraNS-
PorTE, dE acordo coM oS ProJEToS, MEMorial dEScriTiVo E PlaNi-
lHaS orÇaMENTáriaS. Vencedor: coNcrETa ENGENHaria lTda cNPJ: 
09.120.837/0001-49 Valor r$ 17.652.901,60 (dezessete Milhões, Seiscen-
tos e cinquenta e cinco Mil, Novecentos e Um reais e Sessenta centavos)

Pedro Paulo Gouvea Moraes.-Prefeito Municipal.
Protocolo: 745017

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo toMada de PreÇos 1/2021
o Fundo Municipal de saúde de altamira, torna público a adjudicação 
e homologação  do processo licitatório acima citado, objeto Manutenção e 

reforma do Hospital Geral de altamira- Município de altamira-Pa, empresa: 
J. MaGalHÃES coNSTrUTora EirEli, cNPJ/Mf 15.416.533/0001-26; valor 
global de r$: 616.259,18. tatiana de souza Nascimento Galvão, secre-
tária Municipal de saúde.

eXtrato de coNtrato - 
toMada de PreÇo 1/2021

Partes: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE alTaMira - cNPJ 
10.467.921/0001-12 - coNTraTada: EMPrESa: J. MaGalHÃES coNSTrUTora 
EirEli - cNPJ 29.161.416/0001-73; contrato 712/2021, valor r$: 616.259,18 - 
dotação orçamentária: Projeto: 1.026 -reforma e ampliação do Hospital Geral 
de Altamira São Rafael - Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Servi-
ços de Terceiros Pessoa Jurídica - fonte: 12110000 -receita de impostos e Trans. 
- Saúde - 12150000 - Transferência SUS Bloco de investimento - Classificação 
da despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações; Vigência: 12 (meses); objeto: 
Manutenção e reforma do Hospital Geral de altamira - www.altamira.pa.gov.br. 
assinatura: 20/11/2021. tatiaNa de soUZa NasciMeNto GaLVÃo, se-
cretária Municipal de saúde de altamira.

Protocolo: 745018

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia N° 3-011/2021 
objeto: execução das seguintes obras: construção de gabião, passeio e meio-
fio em parte de orla de praia, construção de trapiche e praça, e ampliação de 
piso de concreto de praça de alimentação. abertura: 21/01/2022 as 09:00h. 
o edital encontra-se disponível na sala da cPl, em dia de expediente das 
08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na av. cronge da Silveira, 
n°. 438 - altos - Pc. conego B. campos, bairro comercial, cEP: 68.445-000. 
o edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da trans-
parência (Governo Transparente - Prefeitura Municipal de Barcarena) no se-
guinte endereço/link:governotransparente.com.br/transparencia/4382489/
consultarlicitacao, ou no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo
-obras”). demais informações no departamento de licitações e contratos, em 
dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@
barcarena.pa.gov.br, ou ainda pelos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-
3341. thais silva Quaresma - Presidente da cPL.

aViso de coNVocaÇÃo Para sessÃo 
de aBertUra de ProPostas

toMada de PreÇos N° 2-007/2021 
objeto: execução das seguintes obras: a) construção de uma quadra de areia 
na comunidade São felipe; e b) construção de duas praças, sendo, uma de 
alimentação e uma de convivência, ambas na comunidade araparí. a cPl da 
Prefeitura Municipal de Barcarena, após cumprimento à norma inscrita na 
letra do art. 109, i, alínea “a”, c/c § 1°, da lei n°. 8.666/93, e para cumprir o 
que dispõe o art. 43, ii e iii da referida lei, bem como item 15, subitens 15.8 
e 15.9, do edital que disciplina a licitação, torna público aos interessados e 
convoca as empresas habilitadas,em um ou nos três lotes em disputa, para 
a sessão pública de abertura dos envelopes n°. 02, que contém suas propos-
tas de preços, e devolução dos envelopes lacrados e inviolados contendo as 
propostas das empresas inabilitadas em todos os lotes que concorreram. a 
sessão acontecerá na sala de reuniões da PMB, mesmo local de realização 
da sessão de abertura, e iniciará, pontualmente, às09h00min do dia 23 de 
dezembro de 2021. as empresas inabilitadas foram alijadas do certame e não 
poderão participar das fases subsequentes do processo, conforme art. 41,§ 
4°, da lei n°. 8.666/93. a presença dos representantes legais das empresas 
habilitadas é de fundamental importância para continuidade do processo, po-
rém, o não comparecimento deles ou de algum outro licitante e/ou interes-
sado, no dia, hora e local designados, não impedirá que a sessão aconteça, 
não cabendo reclamação de qualquer natureza. thais silva Quaresma - 
Presidente da cPL.

Protocolo: 745019

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELÉM

.

GUarda MUNiciPaL de BeLÉM
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 003/2021-GMB

Processo Nº 525/2021-GMB
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MUNiÇÕES NÃo lETaiS ESPiNGarda cal. 12
coNTraTada: coNdor S/a iNdÚSTria QUÍMica
Valor: r$ 944,96
doTaÇÃo orÇaMENTária: 06.122.0003.2060
Natureza da despesa: 33.90.30.05
fonte do recurso: 2520010500
daTa raTificaÇÃo: 21/12/2021
fUNdaMENTo: art. 25 inciso i da lei federal 8.666/93;
ordeNador: JoeL MoNteiro riBeiro.

Protocolo: 744835
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 017/2021

coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, empresa: SalVador 
MaTEriaiS ElETricoS EirEli cNPJ/Mf sob o nº 23.743.283/0001-67, con-
trato administrativo nº. 336/2021, com o valor total de r$ 67.683,50, empre-
sa: oBJETo: fornecimento parcelado de aquisição de material de construção, 
hidráulico e elétrico, para manutenção das secretarias municipais e demais 
fundos municipais de Brasil Novo/Pa: foNTE dE rEcUrSoS: 2.030, 2.035, 
2.048 e 3.3.90.30.00, ViGÊNcia do coNTraTo: 90 diaS. ordenador de 
despesas: Wederson Noiminche - Secretário Municipal interino de Educação.

Wederson Noiminche
Secretário interino de Educação

Protocolo: 745023

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2021-srP 
Tipo menor preço unitário. registro de Preços objetivando a contratação de 
Empresa Especializada Prestação de Serviços de recarga de Toners e cartu-
chos de impressoras, destinados a atender as demandas das Secretarias e 
fundos Municipais, Vinculados a Prefeitura Municipal de Breves/Pa. abertura: 
04/01/2022, às 100:00hs. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Mural de licitações/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
pelo site (www.breves.pa.gov.br). Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 041/2021-srP 
Tipo menor preço unitário. registro de Preços objetivando a contratação de Em-
presa Especializada Para a aquisição de Equipamentos Permanentes Hospitalares 
Para Suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Pa. aber-
tura: 05/01/2022, às 10:00hs. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Mural de licitações/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo 
site (www.breves.pa.gov.br). Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2021-srP 
Tipo menor preço unitário. registro de Preços objetivando a contratação de 
Empresa, para a aquisição de Equipamento/Material permanente para suprir 
as Necessidades da Unidade Básica de Saúde dr. raimundo adriano - ribeiri-
nho, Unidade de Saúde da família amâncio P da cruz - São Miguel e Unidade 
de Saúde da família Paulo f. araújo - lawton do Município de Breves - Pará, 
através da Proposta do Ministério da Saúde nº 17298.800000/1190-01. aber-
tura: 06/01/2022, às 10:00hs. o edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Mural de licitações/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br 
ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 043/2021-srP 
Tipo menor preço unitário. registro de Preços objetivando a contratação de 
Empresa Especializada Para fornecimento de Manilhas para a manutenção 
da rede Municipal de Esgoto, para atender a Secretaria Municipal de obras e 
Serviços Urbanos de Breves/Pa. abertura: 07/01/2022, às 100:00hs. o edi-
tal e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM/Pa, 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br).
Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
toMada de PreÇo Nº 2/2021-100501 

através do Fundo Municipal de educação de Breves. Modalidade: ToMa-
da dE PrEÇoS nº 2/2021-100501. objeto: contratação de Empresa Especia-
lizada na execução dos Serviços de reforma da Escola Manoel Sena, localiza-
da no Bairro Santa cruz, Município de Breves/Pa. Vencedor: J c Souza Santos 
Eireli, cNPJ: 23.465.121/0001-04, com o valor total de r$ 1.141.447,85. Ho-
mologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - Manuelle espindola dos 
reis. 02 de dezembro de 2021.

eXtrato de coNtrato
 coNtrato Nº: 20219167 

oriGEM: Tomada de Preços nº 2/2021-100501; contratante: fundo Muni-
cipal de Educação de Breves; contratada(o): J c Souza Santos Eireli, cnpj: 
23.465.121/0001-04; objeto: contratação de Empresa Especializada Na Exe-
cução dos Serviços de reforma da Escola Manoel Sena, localizada No Bairro 
Santa cruz, Município de Breves/Pa; Valor Total: r$ 1.141.447,85; Vigência: 
02 de dezembro de 2021 a 13 de abril de 2022; data da assinatura: 02 de 
dezembro de 2021.

aViso de decisÃo adMiNistratiVa 
Processo administrativo de sanção de empresa nº 010/2021. Notifica-
mos a empresa f. c. r. duarte Eireli, inscrita no cNPJ nº 30.724.476/0001-
36, as seguintes sanções: 1ª a rescisão por ato unilateral da administração 
do contrato administrativo nº 20200685, conforme disposto no art. 79, i, da 
lei 8.666/93; 2ª Em consequência da modalidade de rescisão aplicada, de 
acordo com o art. 80, incisos i e ii da mesma lei, aplica-se: 3ª a assunção 
imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da administração e a ocupação e utilização do local, instalações, 

equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, ne-
cessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da lei 8.666/93; 
4ª Em razão da inexecução total ou parcial do contrato, em atenção ao artigo 
87 da lei n. 8.666/1993, infringindo o disposto nas cláusulas do contrato nº 
20200685, e ao artigo 66 e seguintes da lei 8.666/93; 5ª a devolução do valor 
de o valor de r$54.456,87 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta 
e seis reais e oitenta e sete centavos) de serviços pagos e não executados; 
6ª a Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com 
o contratante, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo de 01 
(um) ano; 7ª aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
contratado, todos conforme previsto na lei 8.666/93 e cláusulas do contrato 
administrativo entre as partes; 8ª o encaminhamento da cópia integral digi-
tal do Processo administrativo de Sanção de Empresas n. 010/2021, para a 
Secretaria Municipal de administração, para que sejam tomadas as devidas 
providências; 9ª a intimação da Empresa indiciada mediante publicação no 
Diário Oficial da União, do inteiro teor desta decisão, comprazo de 05 (cin-
co) dias úteis, a contar da intimação, para recurso. José antônio azevedo 
Leão - Prefeito Municipal de Breves

aViso de decisÃo adMiNistratiVa 
Processo administrativo de sanção de empresa nº 007/2021. Notifica-
mos a empresa correia e carames ltda - Me, cNPJ n. 15.293.302/0001-72 
as seguintes sanções: 1ª a rescisão Unilateral do contrato nº 20180108 (TP 
007/2018), nos termos do art. 79, inciso i, da lei n. 8.666/93, e cláusula 
vigésima primeira do contrato firmado entre as partes. E remete os autos do 
Processo administrativo nº 007/2021 à comissão Processante para que seja 
realizado relatório final. 2ª a devolução do valor de r$208.799,15 (duzentos 
e oito mil e setecentos e noventa e nove reais e quinze centavos) referente ao 
aumento no gasto com a realização do serviço em razão do abandono da obra 
pela empresa indiciada. 3ª a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor total contratado, no caso de inexecução deste contrato, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 4ª A suspensão 
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a ad-
ministração pública municipal, pelo prazo de 2 (dois) anos. 5ª a solicitação 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a indiciada ressarcir a adminis-
tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior. 6ª o encaminhamento da cópia integral digi-
tal do Processo administrativo de Sanção de Empresas n. 007/2021, para a 
Secretaria Municipal de administração, para que sejam tomadas as devidas 
providências. 7ª a intimação da Empresa indiciada, mediante publicação em 
diário oficial, do inteiro teor desta decisão, comprazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da intimação, para recurso. José antônio azevedo Leão - Prefeito 
Municipal de Breves.

Protocolo: 745024

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 049/2021-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 049/2021-
PMc que tem por objeto: registro de Preços Para futura E eventual aquisição 
de combustíveis (Gasolina, diesel S10 E diesel comum) Por Maior descontos 
Sobre o Preço Médio ao consumidor divulgado Pelo Sistema de levantamen-
to de Preços da agência nacional do Petróleo, Gás Natural E Bicombustíveis 
- aNP, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá, 
Secretarias e autarquias, e com base no relatório da comissão Permanente 
de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdico/Ho-
MoloGo seu objeto a H. B. comércio E Transporte de combustíveis ltda, 
cNPJ nº 37.202.666/0001-32, Valor r$ 7.695.072,00; J. E. G. BaTiSTa, cNPJ 
nº 08.003.016/0001-60, Valor r$ 7.471.332,40;para que produza os efeitos 
legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. data da Homologação: 17/12/2021. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 053/2021-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 
053/2021-PMc que tem por objeto: registro de Preço Para futura E Eventual 
contratação de Empresa Especializada Em fornecimento de Equipamentos 
de construção civil, para atender a Secretaria Municipal de obras/SETToB, 
e com base no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da 
assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a a. S. 
Miranda comércio de alimentos E Serviços de Transporte Eireli, cNPJ nº 
14.800.196/0001-03, Valor r$  200.692,00; para que produza os efeitos le-
gais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. data da Homologação: 17/12/2021. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa Nº 069/2021 - PMc/seMas

a secretaria Municipal de assistência social, cNPJ Nº 18.782.228/0001-
46, com base no art. 24, inciso ii da lei federal 8.666/1993, aUToriZa 
E raTifica a dispensa de licitação cujo objeto: contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de publicidade e cobertura de 
Eventos Natalinos da assistência Social, em favor de alEffE B. a. GaMa - 
CNPJ Nº 33.277.654/0001-16, Valor Total R$ 9.500,00. Data da Ratificação: 
02/12/2021. elane Pinto cassiano, ordenadora de despesas.
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eXtrato de coNtrato 
disPeNsa Nº 069/2021 - PMc/seMas

objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de 
publicidade e cobertura de eventos natalinos da assistência Social. coNTra-
To Nº 01.069/2021 - PMc. contratante: Secretaria Municipal de assistência 
Social, CNPJ Nº 18.782.228/0001-46. Contratado: Aleffe B. A. Gama - CNPJ 
Nº 33.277.654/0001-16, Valor Total r$ 9.500,00. Vigência: 02/12/2021 à 
02/02/2022. ordenadora: elane Pinto cassiano, secretaria Municipal 
de assistência social.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 049/2021-PMc 

reconheço a ata de registro de Preços - PreGÃo eLetrÔNico srP. 
objeto: registro de Preços Para futura E Eventual aquisição de combustíveis 
(Gasolina, diesel S10 E diesel comum) Por Maior descontos Sobre o Preço 
Médio ao consumidor divulgado Pelo Sistema de levantamento de Preços 
da agência Nacional do Petróleo, Gás Natural E Bicombustíveis - aNP, visando 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá, Secretarias e 
autarquias.Vencedores:H. B. comércio E Transporte de combustíveis ltda, 
cNPJ nº 37.202.666/0001-32. itens: 01. Valor: r$ 7.695.072,00; J. E. G. Ba-
tista, cNPJ nº 08.003.016/0001-60. iTENS: 02, 03. Valor: r$ 7.471.332,40; 
Vigência: 20/12/2021 a 20/12/2022. ordenador: Victor correa cassiano.

eXtrato de terMo aditiVo
esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato administrativo Nº 017/2019. objeto do 
contrato: Prestação de Serviço de Tecnologia da informação E comunicação 
- Tic. contratada: Empresa de Tecnologia da informação E comunicação do 
Estado do Pará - ProdEPa. cNPJ Nº 05.059.613/0001-18. o objeto do termo 
aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com data 
inicial em 21 de novembro de 2021 vigorando até 20 de novembro de 2022;e 
reajuste de  preço no valor de r$ 4.823,93 (quatro mil, oitocentos e vinte e três 
reais e noventa e três centavos)que deverá ser pago através de documento de 
arrecadação Estadual (daE), em 02 parcelas iguais de r$ 2.411.96 (dois mil, 
quatrocentos e onze reais e noventa e seis centavos), sendo a primeira parcela 
em até 30 dias após a assinatura do termo aditivo e a segunda parcela em 
até 180 dias após o pagamento da primeira parcela  -  ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 745025

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, considerando 
o julgamento da comissão Permanente de licitação no convite nº 004/2021, 
cujo objeto é a execução de Serviços de reforma da Escola Maximiana Mene-
zes, na cidade de capanema, HoMoloGo seu julgamento e adjudico o objeto 
licitado a construtora Plena Eireli, com cNPJ nº 27.105.370/0001-40 com 
valor global r$249.430,93 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e 
trinta reais e noventa e três centavos), referente ao objeto da licitação; nos 
termos de sua proposta e com base no art. 22, inciso iii da lei nº 8.666/93. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito de capanema.
o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, conside-
rando o julgamento da comissão Permanente de licitação no convite nº 
005/2021, cujo objeto é a execução de Serviços de limpeza e dragagem de 
canais hídricos do Município de capanema, na cidade de capanema, HoMo-
LOGO seu julgamento e adjudico o objeto licitado a Construtora Estrela Edifi-
cações Eireli, cNPJ nº 10.814.673/0001-39 com valor global r$326.431,15(-
trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centa-
vos), referente ao objeto da licitação; nos termos de sua proposta e com base 
no art. 22, inciso iii da lei nº 8.666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto 
- Prefeito de capanema.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 043/2021- PMc - srP 

oBJETo:registro de preço para contratação de Pessoa Jurídica para aqui-
sição de combustível, tipo óleo diesel B S10, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de capanema/Pa. adJUdicado Para: auto Posto 
capanema com. de derivados de Petroleo ltda, cNPJ 29.002.182/0001-11 
com valor unitário: iTEM- Valor UNiT. 01- r$ 5,85; HoMoloGado Para: 
aUTo PoSTo caPaNEMa coM. dE dEriVadoS dE PETrolEo lTda, cNPJ 
29.002.182/0001-11 com valor unitário: iTEM- Valor UNiT. 01- r$  5,85. 
conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na for-
ma da lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aVisos de ratiFicaÇÃo 
inexigibilidade nº 038/2021. iNX. Nº 6/2021-038 

oBJETo: contratação de Pessoa Jurídica para a realização de procedimen-
tos cirúrgicos Eletivos de Facoemulsificação com implante de lente intraocular 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 25, 
inciso ii, c/c art. 13 inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 06 (seis) 
meses. Valor Global: R$ 155.863,20. Ratificação em: 09/11/2021. Francisco 
Ferreira Freitas Neto, Prefeito.

iNeXiGiBiLidade Nº 039/2021. iNX. Nº 6/2021-039 
oBJETo: contratação de Pessoa Jurídica para execução de consultas especia-
lizadas em Endocrinologia e Metabologia para atender os usuários do SUS do 
Município de capanema e Município pactuados, encaminhados pela Secretaria 
Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c art. 13 inciso 
ii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor GloBal: r$ 
108.000,00. Ratificação em: 16/11/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto, 
Prefeito Municipal.

iNeXiGiBiLidade Nº 037/2021. iNX. Nº 6/2021-037 
oBJETo: consultas online através da Plataforma de consultas Virtuais pelo 
consultório virtual de saúde da família, implantado no posto de Saúde da 
família, implantado no Posto de Saúde da família dr. Manoel Valente, para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde. contratado Jackson caldas Pinto, 
cPf Nº 859.314.112-91. fundamento legal: art. 25, caput, da lei federal nº 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 48.000,00. Ratificação 
em: 18/11/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal.

eXtratos de coNtratos
iNeXiGiBiLidade Nº 039/2021 

Nº contrato: 1911001-2021-iNX. Nº 6/2021-039 
contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: imec 
- instituto Medico de Especialidades clinicas ltda, cNPJ nº 22.337.390/0001-
22. objeto: contratação de Pessoa Jurídica para execução de consultas es-
pecializadas em Endocrinologia e Metabologia para atender os usuários do 
SUS do Município de capanema e Município pactuados, encaminhados pela 
Secretaria Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c art. 
13 inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor 
Global: r$108.000,00. data de assinatura: 19/11/2021.

iNeXiGiBiLidade Nº 038/2021 
Nº contrato: 1211001-2021-iNX. Nº 6/2021-038

contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: oftal-
mo care Serviços oftalmologicos ltda - Me, cNPJ nº 27.557.950/0001-78. 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para a realização de procedimentos ci-
rúrgicos Eletivos de Facoemulsificação com implante de lente intraocular para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde. fundamento legal: art. 25, inciso 
ii, c/c art. 13 inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 06 (seis) meses. 
Valor Global: r$155.863,20. data de assinatura: 12/11/2021.

iNeXiGiBiLidade Nº 037/2021 
Nº contrato 2010001-2021-iNX. Nº 6/2021-037

contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: Jack-
son caldas Pinto, cPf nº 859.314.112-91. objeto: consultas online através 
da Plataforma de consultas Virtuais pelo consultório virtual de saúde da famí-
lia, implantado no posto de Saúde da família, implantado no Posto de Saúde 
da família dr. Manoel Valente, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 
fundamento legal:art. 25, caput, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 
(doze) meses. Valor Global: r$48.000,00. data de assinatura: 20/10/2021.

eXtrato de aPostiLaMeNto 
1º termo de apostilamento do contrato Nº 1407001-2021-

Pregão eletrônico Nº 020/2021
Primeiro Termo de apostilamento do contrato nº 1407001-2021. Pregão Ele-
trônico nº 020/2021. objeto: realinhamento de preço dos itens: 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 
31, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, constantes no 
contrato nº 1407001-2021, cujo o objeto é contratação de Pessoa Jurídica 
para eventual aquisição de móveis e equipamentos, para atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de Capanema/PA e suas Secretarias, com fim 
de reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro. Empresa: Noronha e 
Martins comercio de Produtos alimentícios ltda. cNPJ nº 20.778.470/0001-
98. fund. legal: art. nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 
07/12/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

eXtratos de terMos aditiVos 
termos aditivos da inexigibilidade nº 6/2021-015 

Termo aditivo de contrato nº 2204002-2021. inexigibilidade Nº 06/2021-
015. objeto: Prestação de serviços técnicos de assessoria em educação e na 
implantação do conselho Municipal de Educação e execução do Sistema Mu-
nicipal de Ensino do Município de capanema. contratado: E alexandre Silva 
cNPJ nº 17.306.004/0001-03. Vigência: 03 (três) meses. fund. legal: art. 
57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 22/07/2021. Francisco Ferrei-
ra Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 2204002-2021. inexigibilidade 
Nº 06/2021-015. objeto: Prestação de serviços técnicos de assessoria em 
educação e na implantação do conselho Municipal de Educação e execução do 
Sistema Municipal de Ensino do Município de capanema. contratado: E ale-
xandre Silva cNPJ nº 17.306.004/0001-03. Vigência: 03 (três) meses. fund. 
legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 22/04/2021. Fran-
cisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 745028

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
eXtrato de coNtrato. P. e. (srP) N°.014/2021/srP

objeto: contratação de Empresa Habilitada No fornecimento de link de-
dicado de internet Para atender as Necessidades das Secretarias E fundos 
Municipais Vinculados À Prefeitura Municipal De Floresta Do Araguaia-Pa. 
contratante:Prefeitura Municipal. contratada: Padilha E Padilha ltda, c.N.P.J. 
10.982.033/0001-38. contrato Nº: 2021/0147. Valor: r$ 4.750,00 (qua-
tro mil setecentos e cinquenta reais). Vigência: 10/12/2021 a 31/12/2021. 
contrato Nº: 2021/0149. Valor: r$ 5.700,00(cinco mil setecentos reais). 
Vigência: 10/12/2021 a 31/12/2021. contratante:fundo Municipal de Edu-
cação. contrato Nº:2021/0148. contratada: Padilha E Padilha ltda, c.N.P.J. 
10.982.033/0001-38. Valor: r$ 9.500,00(nove mil quinhentos reais). Vigên-
cia: 10/12/2021 a 31/12/2021. contratos na íntegra disponíveis no endereço 
eletrônico: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes.
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eXtratos de terMos aditiVos 
iNeXiGiBiLidade N° 09/2021/PMsa 

Primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
nº 0104/2021, até 30 de abril de 2022, oBJETiVo:contratação de empresa 
especializada na área do direto público, para prestação de serviços de consul-
toria e assessoria Jurídica em direito administrativo à Prefeitura Municipal de 
floresta do araguaia-Pa; contratada: Miraldo Junior Vilela Marques Socieda-
de individual de advocacia;contratante:Prefeitura Municipal de floresta do 
araguaia; data de assinatura: 17/12/2021. Majorri cerqueira da silva a. 
santiago - Prefeita Municipal.

terMo aditiVo da iNeXiGiBiLidade N° 07/2021/PMsa
Primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 
036/2021, até 24 de junho de 2022, objetivo: contratação de empresa espe-
cializada na área do direto público, para prestação de serviços de consultoria e 
assessoria jurídica, de natureza singular, junto ao Município de floresta do ara-
guaia - Pa; contratada: reis & rine advogados associados;contratante:Prefeitu-
ra Municipal de floresta do araguaia; data de assinatura: 17/12/2021. Majorri 
cerqueira da silva a. santiago - Prefeita Municipal.

Protocolo: 745031

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

retiFicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021-srP/cPL Na publicação circulada 
no dia 17/12/2021, aonde se lê abertura: 30/12/2021 às 08h. 
Leia-se: abertura: 04/01/2022 às 08h. informações: pregoeiroigmiri@gmail.
com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021-srP/cPL Na publicação circulada 
no dia 17/12/2021, aonde se lê abertura: 30/12/2021 às 11h. 
Leia-se: abertura: 04/01/2022 às 11h. informações: pregoeiroigmiri@gmail.
com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021-srP/cPL. Na publicação circulada 
no dia 17/12/2021, aonde se lê abertura: 30/12/2021 às 15:30h. 
Leia-se: abertura: 04/01/2022 às 15:30h. informações: pregoeiroigmiri@
gmail.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021-srP/cPL Na publicação circulada 
no dia 17/12/2021, aonde se lê abertura: 31/12/2021 às 08h. 
Leia-se: abertura: 05/01/2022 às 08:00h. informações: pregoeiroigmiri@
gmail.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2021-srP/cPL. Na publicação circulada 
no dia 17/12/2021, aonde se lê abertura: 31/12/2021 às 14:00h. 
Leia-se: abertura: 05/01/2022 às 14:00h. informações: pregoeiroigmiri@
gmail.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021-srP/cPL. Na publicação circulada 
no dia 17/12/2021, aonde se lê abertura: 02/01/2021 às 08h. 
Leia-se: abertura: 06/01/2022 às 08:00h. informações: pregoeiroigmiri@
gmail.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021-srP/cPL. Na publicação circulada 
no dia 17/12/2021, aonde se lê abertura: 02/01/2021 às 14:30h. 
Leia-se: abertura: 06/01/2022 às 14:30h. informações: pregoeiroigmiri@
gmail.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 745033

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 091/2021-Pe

Processo adMiNistratiVo Nº 125/2021
objeto: aquisição de 2 (dois) veículos, para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de cultura, Turismo, Esporte e lazer, SEMcUlTE. data de abertura: 
03/01/2022, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompraspubli-
cas.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 Municipal de 
itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 745034

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 28.764/2021-PMM  

Modalidade coNcorrÊcia SrP Nº 018/2021-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Menor 
Preço Global por loTE. data da Sessão: 24/01/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 

ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUloS 
(TiPo PaSSEio, caMiNHoNETE, SPorT UTiliTY VEHiclE - SUV, Micro-ÔNi-
BUS E ÔNiBUS), coM QUiloMETraGEM liVrE, dESTiNadoS a SUPrir aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd. integra do 
Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Munici-
pal de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, 
Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM

Protocolo: 745037
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 411/2021/cPL 
Beneficiária: SoBral-cHaVES E cariMBoS lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 
01.088.055/0001-68, vencedora do item 38, perfazendo o valor total de: 
r$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
412/2021/CPL, Beneficiária: NM CONFECCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob 
Nº 03.835.661/0001-25, vencedora dos itens 74, 77 e 162, perfazendo o 
valor total de: r$ 7.464,00 (Sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro re-
ais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 413/2021/CPL, Beneficiária: R DA S 
coSTa E MENdoNca coMErcio dE TEcidoS lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 
12.591.019/0001-39, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168 e 173, perfazendo o valor total 
de: r$ 276.909,45 (duzentos e setenta  seis mil, novecentos e nove reais 
e quarenta e cinco centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 414/2021/
CPL, Beneficiária:  UNHA & COR COSMETICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
Nº 17.513.233/0002-71, vencedora dos itens 108 e 109, perfazendo o valor 
total de: r$ 1.550,00 (Um Mil e quinhentos e cinquenta reais), aTa dE rEGiS-
TRO DE PREÇO Nº 415/2021/CPL, Beneficiária:  LSF COMERCIO E SERVICOS 
dE iMPrESSao EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 29.500.349/0001-74, vence-
dora dos itens 145 e 146, perfazendo o valor total de: r$ 749,25 (Setecentos 
e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº 416/2021/CPL, Beneficiária: BRAGA DISTRIBUIORA, COMERCIO 
E SErVicoS lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 42.122.046/0001-23, vencedora 
dos itens 05, 14, 15, 110, 169, 170, 171 e 172, perfazendo o valor total de: 
r$ 28.841,10 (Vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e dez cen-
tavos), Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda do Pregão 
Eletrônico Nº 119/2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 23.613/2021-PMM. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
dE oficiNa Para aTENdEr aoS ProGraMaS E ProJEToS ViNcUladoS a 
ESTa SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social, ProTEÇÃo E aS-
SUNToS coMUNiTárioS dE MaraBá. Marabá 21/12/2021 - Nadjalúcia oli-
veira lima - Secretaria Municipal de assistência Social, Proteção e assuntos 
comunitários - SEaSPac - Portaria nº 0224/2017-GP/PMM.

Protocolo: 745038

aViso de cHaMada PÚBLica
o Presidente da comissão especial de Licitação da Prefeitura Munici-
pal de Marabá, torna público o chamamento Público para credenciamento. 
objeto: credenciamento de Pessoa Jurídica de direito Privado para prestação 
de Serviços Médicos especializados em Ginecologia/obstetrícia e Pediatria, 
visando o atendimento aos usuários do SUS no Hospital Materno infantil do 
Município de Marabá, Processo nº. 29.091/2021-PMM, inexigibilidade de lici-
tação nº 012/2021 - cEl/SEVoP/PMM. o Prazo para credenciamento se dará 
no período de 27/12/2021 a 05/01/2022. Horário: 08:00 às 14:00. integra 
do Edital pelo e-mail: licitacao.aid@maraba.pa.gov.br, Portal TcM- Pa e Portal 
Transparência da PMM. informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da 
Secretaria Municipal de obras, na rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá,

Marabá (Pa), 21.12.2021
Franklin carneiro da silva

Presidente da cEl/SEVoP/PMM
Protocolo: 745039

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 148/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 28.424/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. data do 
certame: 07/01/2022. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-dfrEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE rEcarGaS dE GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo - GlP dE 13 KG E 45 KG; 
BoTiJÃo P-13 VaZio, Para GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo - GlP 13 KG E 
ciliNdroS P-45 VaZio, Para GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo - GlP 45; E 
áGUa MiNEral, dESTiNadoS a SUPrir aS NEcESSidadES da SEcrETa-
ria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd E UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 
927862. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, infor-
mações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, 
folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-
060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail:licitacao@maraba.pa.gov.br. 
Marabá (Pa), 21/12/2021.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 745046
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  PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Pregão eletrônico Nº 131/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 25.472/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS odoNTo-
lÓGicoS, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE - SMS. onde 
sagraram-se  vencedoras as empresas: MEGa dENTal iMPorTacao, EXPor-
Tacao E coMErcio dE ProdUT, inscrita no cNPJ sob 25.341.162/0001-
14, vencedora dos itens: 13, 14, 16, 17, 18, perfazendo o valor total de: 
r$ 16.839,00 (dezesseis mil oitocentos e trinta e nove reais) dENTal UNi-
VErSo EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 26.395.502/0001-52, vencedora dos 
itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12 perfazendo o valor total de: r$ 
75.774,98 (Setenta e cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e noven-
ta e oito centavos), HiPErfar MaTEriaiS HoSPiTalar E MEdicaMENToS 
lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 36.028.477/0001-22, vencedora dos itens: 10, 
15 perfazendo o valor total de: r$ 11.108,00 (onze mil cento e oito reais), 
pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 927495. Marabá 20/12/2021 
- Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 535/2020-GP.

Protocolo: 745047

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 056/2021-
ceL/PMM, Processo n° 23.643/2021-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para rEforMa NoS BlocoS a e c do HoS-
PiTal MaTErNo iNfaNTil No Bairro MaraBá PioNEira e BlocoS a e 
B do HoSPiTal MUNiciPal dE MaraBá No Bairro NoVa MaraBá, No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; Homologado a 
empresa: MrM JUNQUEira coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli cNPJ 
30.540.897/0001-07, ganhadora com o valor: r$ 1.029.545,22. assinatura: 
em 21/12/2021, secretário Municipal de saúde - Valmir silva Moura - 
secretário.

Protocolo: 745048

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de terMo aditiVo - 3º TErMo adiTiVo dE PraZo coN-
TraTUal dE 90 (NoVENTa) diaS, E ProrroGaÇÃo da ordEM dE SEr-
ViÇoS Por MaiS 90 (NoVENTa) diaS - coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 
157/2018-SEVoP/PMM. ProcESSo liciTaTÓrio Nº 60.025/2017/PMM - 
rEfErENTE ao rdc PrESENcial Nº 002/2017-cEl/SEVoP/PMM. oBJETo: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE ENGENHa-
ria Para ElaBoraÇÃo dE ProJEToS E EXEcUÇÃo daS oBraS dE iNfra-
ESTrUTUra PorTUária E dE ProTEÇÃo daS MarGENS do rio TocaNTiNS 
E rio iTacaiÚNaS EM MaraBá. Empresa: cEJEN ENGENHaria lTda, cNPJ 
Nº 79.540.670/0001-50.  assinatura: 15/12/2021. Vigência: 16/12/2021 à 
15/03/2022, Marabá/Pa.

Secretaria de Viação e obras Públicas
FÁBio cardoso Moreira

Secretário
Protocolo: 745049

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL-seasP

eXtrato ao 1° terMo aditiVo ao contrato administrativo Nº 187/2021-se-
asP/PMM, Processo administrativo nº 12.441/2020-PMM, autuado na modali-
dade Tomada de Preços nº 040/2020-cEl/SEVoP/PMM, objeto: contratação de 
empresa especializada para execução do projeto social das obras do residencial 
Jardim do Éden do Programa Minha casa Vida (PMcMV-0377565-96). contrata-
da: associação Brasileira de desenvolvimento Sustentável da amazônia - aBra-
dESa, cNPJ: 08.334.896/0001-57. Tem por objetivo ProrroGar prazo de vi-
gência do presente termo é de 12 meses 01/01/2022 a 01/01/2023. Nadjalucia 
oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 745050

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 083/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 29.138/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço por lote. data da Sessão: 10/01/2022 - 09h00min (horário local). objeto: 
aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE rEPoSiÇÃo (Marca STHil) Para MaNUTENÇÃo 
E MaTErial dE coNSUMo daS MáQUiNaS roÇadEiraS UTiliZadaS NoS 
SETorES dE liMPEZa UrBaNa E rUral do MUNicÍPio dE MaraBá. integra 
do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. 
Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou 
pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou 
pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: adalberto cordeiro raymundo 
- Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 745051

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Pregão Presencial Nº 122/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 24.221/2021-PMM 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPa-
MENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal - EPiS, caMiSETaS E aVENTaiS dES-
TiNadoS a rEaliZar forMaÇÕES dE MaNiPUladorES dE aliMENToS 
(coZiNHEiraS E aSG) NaS UNidadES dE ENSiNo da rEdE PÚBlica do 
MUNicÍPio dE MaraBá - Pa. onde sagrou vencedora a empresa: r da S 
coSTa E MENdoNÇa coMErcio dE TEcidoS lTda, inscrita no cNPJ sob 
12.591.019/0001-39, vencedora do lote: Único perfazendo o valor total de: 
r$ 120.554,60 (cento e vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e ses-
senta centavos). pelo que HOMOLOGO o resultado final. Marabá 21/12/2021 
- Marilza de oliveira Leite - secretário Municipal de educação - seMed 
- Portaria nº 306/2019-GP.

Protocolo: 745052

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL Nº 074/2021-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 26.389/2021-PMM-ceL/seVoP/PMM. 
objeto aQUiSiÇÃo dE MoVÉiS PlaNEJadoS (Mdf), Para aTENdEr a SEcrE-
Taria MUNiciPal dE aGricUlTUra - SEaGri, conforme Edital e seus anexos; 
Homologado a empresa V G dE SoUSa fErrEira, cNPJ: 23.912.114/0001-03, 
vencedora do lote 01 no valor total de r$ 71.951,65 (setenta e um mil, novecen-
tos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Pelo que HoMoloGo o 
resultado final. Marabá - PA, 21.12.2021, - Jose Nilton de Medeiros - secre-
tário Municipal de administração - seMad.

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP Nº 075/2021-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 26.395/2021-PMM-ceL/seVoP/PMM. 
objeto aQUiSiÇÃo dE BoMBa iNJETora, Bico iNJETor, BoMBa aliMENTa-
dora E BoMBa HidráUlica Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrE-
Taria MUNiciPal dE aGricUlTUra, conforme Edital e seus anexos; Homo-
logado a empresa T&S coMErcial dE PEÇaS lTda cNPJ: 15.185.368/0001-
49, vencedora do lote 01 no valor total de r$ 370.117,00 (trezentos e seten-
ta mil cento e dezessete reais). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Marabá 
- Pa, 21.12.2021, - Jose Nilton de Medeiros - secretário Municipal de 
administração - seMad.

Protocolo: 745053
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 076/2021-ceL/seVoP/PMM 
Processo adMiNistratiVo N° 27.463/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço por lote. data da Sessão: 03/jan/2022 - 09h00min (horário local). objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial ElÉTrico, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS 
E ViaÇÃo PUBlica - SEVoP - PMM. recursos: Próprios - integra do Edital e 
informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 
às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do 
TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Higo duarte No-
gueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 082/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 28.407/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço por lote. data da Sessão: 03/jan/2022 - 14h00min (horário local). obje-
to: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para caMiNHÕES E 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE Troca dE 
MolaS E loNaS dE frEioS, dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES 
do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá- Pa - SSaM. recur-
sos: Próprios - integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - 
Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. 
fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/
Marabá. ass.: Higo duarte Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 079/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 27.684/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço por lote. data da Sessão: 04/jan/2022 - 14h00min (horário local). objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ToNEr, carTUcHoS E 
SErViÇoS dE rEcarGaS, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE Via-
ÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP. recursos: Próprios - integra do 
Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - 
Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 
18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/
Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Higo duarte Nogueira - 
Pregoeiro-ceL/seVoP.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 080/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 27.685/2021-PMM - Tipo Menor Preço 
por lote. data da Sessão: 05/jan/2022 - 14h00min (horário local). objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE 
PLACAS PADRÃO MERCOSUL PARA MOTOS E CARROS, PARA ATENDER ÀS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SE-
VoP. recursos: Próprios - integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/
PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, 
Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licita-
cao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/
Marabá. ass.: Higo duarte Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 745054

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP Nº 060/2021-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 24.117/2021-PMM -ceL/seVoP/PMM. 
objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial PE-
dra dE MÃo (PEdra caBEÇa dE JacarÉ), Para aTENdEr aS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E ViaÇÃo PUBlica - SEVoP 
- PMM, conforme Edital e seus anexos; Homologado as empresas coMErcial 
MaraBá lTda, cNPJ: 01.241.290/0001-28, vencedora do item 01 e 02 no va-
lor total de r$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais). Pelo que HoMo-
LOGO o resultado final. Marabá - PA, 20.12.2021, - Fabio cardoso Moreira 
- secretário Municipal de Viação e obras Públicas - seVoP.

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP Nº 068/2021-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 25.919/2021-PMM -ceL/seVoP/PMM. 
objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
EXPEdiENTE, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE oBraS E ViaÇÃo PUBlica - SEVoP - PMM, conforme Edital e seus anexos; 
Homologado as empresas TEracoN iNfo EirEli cNPJ: 43.373.738.0001-07, 
vencedora dos lotes 01 e 02 no valor total de r$ 212.754,00 (duzentos e doze 
mil, setecentos e cinquenta e quatro reais). Pelo que HoMoloGo o resultado 
final. Marabá - PA, 20.12.2021, - Fabio cardoso Moreira - secretário Mu-
nicipal de Viação e obras Públicas - seVoP.

Protocolo: 745055
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 016/2021-seMGa
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa doS EQUiPaMENToS 
E iMPlEMENToS aGrÍcolaS PErTENcENTES a SEcrETaria MUNiciPal dE 
aGricUlTUra do MUNicÍPio dE MoJUÍ doS caMPoS. disponibilidade do Edital 
20/12/2021 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecom-
praspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 31/12/2021. abertura das 
propostas: 31/12/2021 as 9h00min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal-decreto 008/2021

Protocolo: 745056

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato de a.r.P Nº 033/2021
ata de reGistro de PreÇos Nº 033/2021

oriGeM PreGÃo eLetroNico 059/2021
oBJeto: a presente ata tem por objeto o de registro de Preços visando à 
futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de 
cestas básicas, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria Munici-
pal de assistência Social de Pacajá. EMPrESaS VENcEdora:
01- V dE SoUSa NUNES coMErcio - ME;
c.N.P.J. nº 09.552.700/0001-63 Subtotal contratado: r$ 203.800,00
(duzentos e três mil e oitocentos reais).
02-VaGNEr doS SaNToS da coNcEicao EirEli;
c.N.P.J. nº 29.424.251/0001-85 Subtotal contratado: r$ 295.960,00 (duzen-
tos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta reais).

Pacajá/Pa, 20 de dezembro 2021.
Marta reseNde soares

SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
Protocolo: 745057

estado do ParÁ
MUNicÍPio de PacaJÁ/PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ/Pa

eXtrato de coNtrato Nº 20210407
oriGeM: ata srP N° 032/2021 - Pe 056/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: raiMUNdo BarroSo lEal EirElli
cNPJ: 08.061.263/0001-12
oBJETo....: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNDO À FUTURA E EVENTUAL CONTRA-
TaÇÃo dE EMPrESaS Para forNEciMENTo dE MaTEriaiS Para MaNUTENÇÃo 
PrEVENTiVa E corrETiVa da ilUMiNaÇÃo PÚBlica MUNiciPal, ViSaNdo aTEN-
dEr Toda a dEMaNda dESTiNada a PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá.
Valor ToTal....: r$ 84.999,45 (oiTENTa E QUaTro Mil, NoVEcENToS E 
NoVENTa E NoVE rEaiS E QUarENTa E ciNco cENTaVoS)
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.008 claSSifi-
caÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.30.00 MaTErial dE coNSUMo.
ViGÊNcia: 20 dE dEZEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021

aNdre rios de reZeNde
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 745058

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº 034/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 034/2021
oriGeM PreGÃo eLetroNico 057/2021

oBJeto: a presente ata tem por objeto o de registro de Preços, para forne-
cimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em 
geral destinados ao atendimento à demanda da Prefeitura Municipal de Pacajá 
e suas Secretarias. eMPresas VeNcedora:
01- coNforTo lar lTda; c.N.P.J. nº 40.679.145/0001-85 Subtotal contra-
tado: r$ 244.235,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e duzentos e trinta 
e cinco reais).
02 - aUGUSTUS iNforMaTica EirEli; c.N.P.J. nº 10.433.143/0001-40 Sub-
total contratado: r$ 426.064,00
(Quatrocentos e vinte e seis mil e sessenta e quatro reais).
03 - Jr coMErcio E SErVicoS EirEli; c.N.P.J. nº 31.911.796/0001-68 
Subtotal contratado: r$ 202.062,90
(duzentos e dois mil e sessenta e dois reais e noventa centavos).
04 - M r M aNaNiN coMErcial EirEli; c.N.P.J. nº 29.366.508/0001-90 
Subtotal contratado: r$ 100.970,00
(cem mil e novecentos e setenta reais).

Pacajá/Pa, 20 de dezembro 2021.
aNdrÉ rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 745059

estado do ParÁ
MUNicÍPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20210410
oriGeM:  Pe 052/2021.

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: aUGUSTUS iNforMaTica EirEli
cNPJ: 10.433.143/0001-40
oBJETo....: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aQUiSi-
ÇÃo dEEQUiPaMENToS dE iNforMáTica ProPoSTa EMENda ParlaMEN-
Tar Nº11664.446000/1210-04, para atender as demandas da secretaria mu-
nicipal de saúde de Pacajá-Pa.
Valor ToTal....: r9.796,00 (nove mil, setecentos e noventa e seis reais)
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.092 claSSifi-
caÇÃo EcoNÔMica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
ViGÊNcia: 20 dE dEZEMBro dE 2021 a 20 dE JaNEiro dE 2022

BrUNo daNGLares araÚJo soUZa
SEcrETario MUNiciPal

Protocolo: 745060

estado do ParÁ
MUNicÍPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20210411
oriGeM:  Pe 052/2021.

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: carloS cESar MoraES iNforMaTica
cNPJ: 33.011.597/0001-29
oBJETo....: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica do raMo PErTiNENTE 
Para aQUiSiÇÃo dEEQUiPaMENToS dE iNforMáTica ProPoSTa EMENda 
ParlaMENTar Nº11664.446000/1210-04, Para aTENdEr aS dEMaNdaS 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE PacaJá-Pa.
Valor ToTal....: r$ 5.369,40 (ciNco Mil, TrEZENToS E SESSENTa E NoVE 
rEaiS E QUarENTa cENTaVoS).
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.092 claSSifi-
caÇÃo EcoNÔMica 4.4.90.52.00 EQUiPaMENToS E MaTErial PErMaNENTE
ViGÊNcia: 20 dE dEZEMBro dE 2021 a 20 dE JaNEiro dE 2022

BrUNo daNGLares araÚJo soUZa
SEcrETario MUNiciPal

Protocolo: 745061

FUNdo NacioNaL de deseNVoLViMeNto 
da edUcaÇÃo BÁsica

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade
o ordenador de despesas do FUNdo NacioNaL de deseNVoLViL-
MeNto da edUcaÇÃo BÁsica (FUNdeB), no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, e de acordo com o que 
determina o art. 26 da lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do 
processo administrativo que trata da contratação da empresa r. a. PalMiEri 
liVraria aMaZoNica, sendo seu cNPJ: 33.169.934/0001-00, vem raTifi-
car a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida
empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PacaJá - Pa, 20 de dezembro de 2021
MarK JoNNY saNtos siLVa

SEcrETário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
Protocolo: 745062

FUNdeB
eXtrato de coNtrato N° 20210412

oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 25/2021-seMed.
coNTraTaNTE: fUNdo NacioNal dE dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo 
BáSica (fUNdEB).
coNTraTado: r. a. PalMiEri liVraria aMaZoNica, SENdo SEU cNPJ: 
33.934/0001-00.
Valor: r$ 78.400,00 (setenta e oito mil, quatrocentos reais).
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE MaTE-
riaiS didáTicoS (liVroS didáTicoS) Para o 4º, 6º, 7º, 8º E 9º aNoS 
do ENSiNo fUNdaMENTal da rEdE MUNiciPal dE EdUcaÇÃo Para o aNo 
lETiVo dE 2022, aTENdENdo aS NEcESSidadES da rEdE dE ENSiNo dE 
PacaJá.
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2021 atividade 0716.123610231.2.096 
Manutenção do Ensino Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.51, no valor de r$ 78.400,00.
ViGÊNcia: 20 de dezembro de 2021 a 20 de março de 2022.
daTa da aSSiNaTUra: 20 de dezembro de 2021.

Protocolo: 745063

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

rETificaÇÃo dE PUBlicaÇÃo QUarTo TErMo adiTiVo dE Valor ao coN-
TraTo Nº 27112017-09-0048-01/2018
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde, vem a público retificar a publicação 
do EXTraTo do QUarTo TErMo adiTiVo dE Valor ao coNTraTo Nº 
27112017-09-0048-01/2018, Matéria publicada no Diário Oficial do Estado 
do Pará no dia 20/12/2021. Edição Nº 34.803, página 135.
oNde se-LÊ:
eXtrato de aditiVo de coNtrato
Nº 27112017-09-0048-01/2018
oriGEM: PrEGÃo PrESENcial Nº 27112017-09-0048
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o): UrSa SErViÇoS EirEli - ME.
cNPJ: 24.157.800/0001-89
oBJeto: Prorrogação do contrato Nº 27112017-09-0048-01/2018, prorro-
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gando o prazo contratual por mais 12 meses (doze) a contar de 01/01/2022 
até 31/12/2022
fUNdaMENTaÇÃo: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
aGora Leia-se:
eXtrato de aditiVo de coNtrato
Nº 27112017-09-0048-01/2018
oriGEM: PrEGÃo PrESENcial Nº 27112017-09-0048
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o): UrSa SErViÇoS EirEli - ME.
cNPJ: 24.157.800/0001-89
oBJeto o acréscimo de valor do contrato Nº 27112017-09-0048-01/2018, 
em 25% a partir de 16/12/2021 até 31/12/2021, com fundamentação no art. 
65, i, b e § 1° da lei 8.666 de 1993
ViGÊNcia: 16/12/2021 a 31/12/2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 745064

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
cHaMada PÚBLica Nº 001/2022

a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, através do fundo Municipal de Saú-
de, torna público o Edital de chamamento Público Nº 001/2022, credencia-
mento para prestação de serviços profissionais na área da saúde e equipe 
de apoio, necessários à Secretaria Municipal de Saúde de Portel/Pa. do cre-
denciamento: os interessados deverão apresentar a documentação exigida 
no referido Edital, junto a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, na sala da cPl, 
no período de 22/12/2021 à 31/12/2021. No horário de 08:00 às 14:00hs. 
Maiores informações no Endereço: av. duque de caxias, 803, centro, Portel/
Pa, sala da cPl.

siMoNe de carVaLHo BarBoZa
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 744989

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ

.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 4022-1/2021/PMPM 

Processo N° 052/2021- PMPM
Tipo Menor Preço. data da Sessão: 30/12/2021 - 09h00min. objeto: registro 
de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
aquisição de uma máquina Escavadeira Hidráulica nova, para suprir as neces-
sidades da Secretaria Municipal de infraestrutura, obras e Urbanismo, confor-
me condições, quantidades e exigências especificadas no Termo de Referên-
cia anexo e condições fixadas neste Edital, informações: Sala de Licitações, 
rua Professora Simpliciana farias s/nº Bairro centro, Porto de Moz, Pará, das 
08h00min às 12h00min, ou pelo e-mail: licitapmpm2017@gmail.com e no 
site: www.portodemoz.pa.gov.br.

Porto de Moz 20 de dezembro de 2021
Jairo Vieira dUarte soUto

Pregoeiro
Protocolo: 745065

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 006.01.2021-cP/seMsa 
origem: chamada Publica nº 006/2021-cP/seMsa. contratante: Secretaria 
Municipal de Saude - Semsa. contratado: J. c. de oliveira Junior Eireli - cNPJ 
sob nº 37.955.365/0001- 80. objeto: credenciamento de laboratórios, para 
prestar serviços de exames laboratoriais do Hospital Municipal de rurópolis, cip-
covid zona urbana e cipcovid zona rural atendendo a demanda do município 
de rurópolis- Pará, para melhor atendimento a toda a população. Valor: r$ 
571.949,00 (quinhentos e setenta e um mil novecentos e quarenta e nove 
reais), sobre os valores do efetivo recebimento dos pretendidos pelo contrato.
exercício 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa. 10 122 0005 2.063 
- ações de Enfrentamento ao covid 19.3.3.90.39.00 outros serv. de terc. 
Pessoa Jurídica - fonte 12142100 10 301 0004 2.065 - Manutenção do fundo 
Municipal de Saúde. 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. Pessoa Jurídica - fonte 
12110000 10 301 0004 2.073 - Manutenção do Hospital Municipal. Programa 
Mac. 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. Pessoa Jurídica - fonte 12110000. 
Vigência: 21 de dezembro de 2021 a 21 de dezembro de 2022. assinatura: 
21 de dezembro de 2021.

Protocolo: 745066

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 208/2021 - seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes à: gestão e execução das ações e serviços da orga-
nização Social de instituto Social Mais Saúde, insc. cNPJ 18.963.002/001-41 
contratada através de dispensa de chamada Pública 002-2021 que tem por 
objeto a contratação de organização Social Para a gestão do centro Espe-
cializado de atendimento ao covid-19. Karolina de Sousa Neves - Presiden-
te. cPf nº 868.173.882-87, Matrícula: 89091. Servidora da SEMSa. Jeane 
Neves linhares - Membro. cPf: 643.010.792-20 e rG: 3658435. Servidora 
da SEMSa. Grazieli landiosi Garcia - Membro. cPf: 341.928.558-28 e rG: 
419551980. representante da oSS. Thaísa Yana Siqueira de Souza - Membro. 
cPf nº 015.530.562-05, rG 6109783. Servidora da SEMSa. Vitor Tadeu da 
Silva cordeiro - cPf 790.361.392-87 e Matrícula: 87326, Servidor da SEMSa.
- Sidney José lopes Bechara - cPf n° 003.785.382-17 e rG: 4700844, con-
tador do NMac.
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. registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 21 de dezembro 
de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saú-
de/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2021 - seMsa 
objeto: aquisição de Extintores de incêndio, Placas de Sinalização E ilumina-
ção de Emergência Para UBS, conforme especificações constantes no Edital: 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br, início de 
entrega das propostas: 22/12/2021 a partir das 9h no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das propostas: 04/01/2022 às 9h no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Gledson esmilly sousa Bentes - Prego-
eiro da PMs.

Protocolo: 745067

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de aNULaÇÃo de 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00057/2021
o Município de são domingos do capim através da PrEGoEira, torna 
nulo e sem efeito o Pregão ElETrÔNico nº 00057/2021, que versa sobre o 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para forNEciMENTo dE coMidaS ProNTaS, EM aTENdiMENTo aS 
NEcESSidadES daS SEcrETariaS dE SaÚdE, EdUcaÇÃo E aSSiSTÊNcia 
Social do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.

Maria JosÉ Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 21/12/2021
Protocolo: 745068

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo Fracassada

a PreFeitUra MUNiciPaL de soUre/Pa, torna público que não hou-
ve licitante habilitado/classificado na sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 
066/2021 (SrP), realizada no dia 20/12/2021, às 15:00h, horário de Brasília, 
cujo objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE VEicUlo TiPo Micro-ÔNiBUS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. a 
licitação foi declarada fracaSSada.

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2021013801
o Município de soUre, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a rUa, 
representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, na qualidade de orde-
nador(a) de despesas, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e Y M Go-
raYEB SaNToS, inscrito(a) no cNPJ 29.520.539/0001-53, com sede na rUa 
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oiTaVa, S/N, MaTiNHa, Soure-Pa, cEP 68870-000, representada por YUSSEf 
MAUES GORAYAB SANTOS, já qualificados no contrato inicial, determinaram 
por meio deste, alt erar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes 
cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
8.021,07 (oito mil, vinte e um reais e sete centavos), nos termos do art. 65, 
inciso II, alínea ‘d’, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o 
valor total de r$ 47.622,67(quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois 
reais e sessenta e sete centavos).
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.04
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e mate-
rial permanente, Subelemento 4.4.90.52.99
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
soUre - Pa, 21 de outubro de 2021

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2021013901
o Município de soUre, através do(a) fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, ins-
crito(a) no cNPJ sob o nº 29.957.053/0001 -87, com sede na Trav 17, repre-
sentado por clara Maria da SilVa SaNToS, na qualidade de ordenador(a) 
de despesas, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e Y M GoraYEB SaN-
ToS, inscrito(a) no cNPJ 29.520.539/0001-53, com sede na rUa oiTaVa, 
S/N, MaTiNHa, Soure-Pa, cEP 68870-000, representada por YUSSEf MaUES 
GORAYAB SANTOS, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio 
deste, alt erar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
12.135,17 (doze mil, cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos), nos 
termos do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o 
contrato a ter o valor total de r$ 49.948,97(quarenta e nove mil, novecentos 
e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Su-
belemento 3.3.90.30.04
Exercício 2021 atividade 0601.123610010.2.014 Manutencao Prog.Salario 
Educacao , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.99
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SoUrE - Pa, 21 de outubro de 2021

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2021014001
o Município de soUre, através do(a) fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, ins-
crito(a) no cNPJ sob o nº 11.416.878/0001-29, com sede na 2ª rUa, S/Nº, 
representado por Maria HElENa NaZarÉ GoMES, na qualidade de ordena-
dor(a) de despesas, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e Y M Go-
raYEB SaNToS, inscrito(a) no cNPJ 29.520.539/0001-53, com sede na rUa 
oiTaVa, S/N, MaTiNHa, Soure-Pa, cEP 68870-000, representada por YUSSEf 
MAUES GORAYAB SANTOS, já qualificados no contrato inicial, determinaram 
por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes 
cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
1.189,07 (um mil, cento e oitenta e nove reais e sete centavos), nos termos 
do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Con-
trato a ter o valor total de r$ 7.986,39(sete mil, novecentos e oitenta e seis 
reais e trinta e nove centavos).
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:
Exercício 2021 atividade 0901.103010014.2.039 Manutençao de Unidades e 
Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
Subelemento 3.3.90.30.04
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital Mu-
nicipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subele-
mento 3.3.90.30.04
Exercício 2021 atividade 0901.103010014.2.039 Manutençao de Unidades e 
Postos de Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e ma-
terial permanente, Subelemento 4.4.90.52.99
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital 
Municipal , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.99
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SoUrE - Pa, 21 de outubro de 2021.

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2021014101
o Município de soUre, através do(a) fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E 
ProMoÇÃo Social, inscrito(a) no cNPJ sob o nº 13.835.288/0001-66, com 
sede na 2ªrua, 381, representado por clara ZiNda da SilVa loBaTo, na 
qualidade de ordenador (a) de despesas, doravante denominado(a) coNTra-
TaNTE, e Y M GoraYEB SaNToS, inscrito(a) no cNPJ 29.520.539/0001-53, 
com sede na rUa oiTaVa, S/N, MaTiNHa, Soure-Pa, cEP 68870-000, repre-
sentada por YUSSEF MAUES GORAYAB SANTOS, já qualificados no contrato 
inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstan-
ciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
35.459,57 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquen-
ta e sete centavos), nos termos do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Federal 
nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de r$ 107.589,47(cento 
e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Mate-
rial de consumo, Subelemento 3.3.90.30.04
Exercício 2021 atividade 1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equi-
pamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
soUre - Pa, 21 de outubro de 2021

Protocolo: 745069

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
errata ao eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº023/2021
Protocolo Nº 744086 - doE: 34.803 de 20/12/2020
oNde se LÊ:
Valor ToTal: r$ 30.145,00 (trinta mil, cento e quarenta e cinco reais)
Leia-se:
Valor ToTal: r$ 36.145,00 (Trinta seis mil, cento e quarenta e cinco reais)

eLiNaLdo Matos da siLVa
PrEfEiTo MUNiciPal dE TErra alTa

Protocolo: 745070

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-1910001-srP

o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado do Pregão Eletrônico nº 9/2021-1910001-SrP, objeto aQUiSi-
ÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica oBJETiVaNdo a iNforMaTiZa-
ÇÃo daS EQUiPES dE SaÚdE da faMilia E EQUiPES dE aTENÇÃo PriMa-
ria, do MUNiciPio dE ToMÉ-aÇU, Por MEio da iMPlaNTaÇÃo dE ProN-
TUário ElETrÔNico, coMforME PorTaria do MiNiSTÉrio da SaÚdE Nº 
3.393 dE 11 dEZEMBro dE 2020 (item 01 - item fracassado do rEGiSTro 
dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2021-1708001-SrP), lavrado 
em favor da Empresa: SPEEdNET EirEli; c.N.P.J. nº 17.574.884/0001-90,no 
valor: r$ 77.600,00 (Setenta e sete mil, seiscentos reais).

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-2508001-srP
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologação 
do resultado do Pregão Eletrônico nº 9/2021-2508001-SrP, objeto rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E iNSUMoS dE USo odoN-
TolÓGico, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria dE SaÚdE do 
MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU; lavrado em favor das Empresas: P P f coM E 
SErV EirEli - ME; c.N.P.J. nº 07.606.575/0001-00, no valor: r$ 2.757,60 
(dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais, sessenta centavos); PolYME-
dH. EirEli - EPP; c.N.P.J. nº 63.848.345/0001-10, no valor: r$ 110.064,29 



80  diário oficial Nº 34.806 Quarta-feira, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

(cento e dez mil, sessenta e quatro reais, vinte e nove centavos); Bio lÓ-
Gica diSTriBUidora EirEli; c.N.P.J. nº 06.175.908/0001-12, no valor: r$ 
39.468,68 (Trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais, sessenta 
e oito centavos); f cardoSo E cia lTda; c.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, 
no valor: r$ 6.016,66 (Seis mil, dezesseis reais, sessenta e seis centavos); 
aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGicoS lTda; c.N.P.J. nº 
37.556.213/0001-04, no valor: r$ 135.913,17 (cento e trinta e cinco mil, 
novecentos e treze reais, dezessete centavos).

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇos nº 9/2021-1910001-arP

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-1910001-srP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica oBJETiVaNdo 
a iNforMaTiZaÇÃo daS EQUiPES dE SaÚdE da faMilia E EQUiPES dE 
aTENÇÃo PriMaria, do MUNiciPio dE ToMÉ-aÇU, Por MEio da iMPlaN-
TaÇÃo dE ProNTUário ElETrÔNico, coMforME PorTaria do MiNiSTÉ-
rio da SaÚdE Nº 3.393 dE 11 dEZEMBro dE 2020 (item 01 - item fra-
cassado do rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2021-
1708001-SrP), assinatura da ata: 12 de Novembro de 2021. Vigência: 12 
(doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: 
SPEEdNET EirEli; c.N.P.J. nº 17.574.884/0001-90,no valor: r$ 77.600,00 
(Setenta e sete mil, seiscentos reais).

ata de reGistro de PreÇos nº 9/2021-2508001-arP
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-2508001-srP

objeto: reGistro de PreÇos Para eVeNtUaL e FUtUra
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTE-
riaiS E iNSUMoS dE USo odoNTolÓGico, Para aTENdEr aS dEMaNdaS 
da SEcrETaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU, assinatura da ata: 
22 de outubro de 2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. 
Empresas adjudicadas e homologadas: P P f coM E SErV EirEli - ME; c.N.P.J. 
nº 07.606.575/0001-00, no valor: r$ 2.757,60 (dois mil, setecentos e cin-
quenta e sete reais, sessenta centavos); PolYMEdH. EirEli - EPP; c.N.P.J. 
nº 63.848.345/0001-10, no valor: r$ 110.064,29 (cento e dez mil, sessenta 
e quatro reais, vinte e nove centavos); Bio lÓGica diSTriBUidora EirEli; 
c.N.P.J. nº 06.175.908/0001-12, no valor: r$ 39.468,68 (Trinta e nove mil, 
quatrocentos e sessenta e oito reais, sessenta e oito centavos); f cardoSo E 
cia lTda; c.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, no valor: r$ 6.016,66 (Seis mil, 
dezesseis reais, sessenta e seis centavos); aHcor coMErcio dE ProdU-
ToS odoNToloGicoS lTda; c.N.P.J. nº 37.556.213/0001-04, no valor: r$ 
135.913,17 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e treze reais, dezessete 
centavos).

aLZira LiNo soares oLiVeira
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 745071
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 047/2021 - srP
a Prefeitura Municipal de Viseu torna pública, para conhecimentos dos 
interessados, a Homologação do Pregão Eletrônico nº 047/2021-SrP, obje-
to: contratação de empresa especializada na Prestação de serviços funerá-
rios, itens 009, 010, 020, 021, respectivamente fracassados e desertos do 
Pregão Eletrônico 028/2021, em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de assistência Social no Município de Viseu/Pa, pelo período de 
12 (doze) meses. declarando Vencedoras às empresas: T doS S BEZErra 
EirEli - cNPJ N°: 30.114.733/0001-18 Valor de r$ 42.600,00, J. M. SoUSa 
doS rEiS SErVico fUNErarioS EirEli - cNPJ 40.166.669/0001-72. Valor 
r$ 6.700,00, Valor global estimado da aTa-SrP r$ 49.300,00 (Quarenta e 
nove mil e trezentos reais). assinatura: 16 de dezembro de 2021. Vigência: 
12 meses. Sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

Laercio JUNior costa NasciMeNto
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social

cNPJ Nº 18.200.226/0001-00

PreGÃo eLetrÔNico Nº 049/2021 - srP
a Prefeitura Municipal de Viseu torna pública, para conhecimentos dos inte-
ressados, a Homologação do Pregão Eletrônico nº 049/2021-SrP, objeto: Sis-
tema de registro de Preços para a contratação de Empresa Especializada em 
fornecimento de Material de instalação de central de ar, para atender as neces-
sidades da Prefeitura, Secretarias e fundos que compõem a esfera administrati-
va do Município de Viseu/Pa. declarando Vencedores às empresas: SofTcoMP 
- coMErcio E SErVicoS iNforMaTica lTda cNPJ n°: 10.378.838/0001-77 
Valor r$ 418.435,86. J.laVaNdoSKi fErraGENS cNPJ n°: 36.673.446/0001-
24 Valor r$ 20.454,60. ErEMaSTEr diSTriBUidora dE fErraGENS E fErra-
MENTaS lTda cNPJ n°: 37.278.673/0001-18. Valor r$ 44.052,10. Sendo valor 
global estimado de r$ 482.942,56 (Quatrocentos e oitenta e dois Mil Novecen-
tos e Quarenta e dois reais e cinquenta e Seis centavos). assinatura: 21 de 
dezembro de 2021. Sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

ediLtoN taVares MeNdes
SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo

cNPJ 04.873.618/0001-17

aViso de HoMoLoGaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica 003/2021

o secretário Municipal de administração, no uso das atribuições le-
gais a ela conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 
8.666/1993 em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 
033/2005 e art. 1º, inciso iii do decreto Municipal nº 145/2021, resolvo: 
HoMoloGar, em favor da empresa: Paulo raymundo Brígido de oliveira 
Eireli, cNPJ: 22.911.135/0001-41, para a contratação de empresa especia-
lizada para construção do terminal de integração que liga o Porto de fora ao 
Porto do itamixila, no município de Viseu/Pa, conforme convênio 054/2021, 
no valor global de r$ 5.970.871,08. data da assinatura: 20/12/2021.

ediLtoN taVares MeNdes
SEcrETário MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo

cNPJ 04.873.618/0001-17

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021 - srP
a Prefeitura Municipal de Viseu torna pública, para conhecimentos dos inte-
ressados, a Homologação do Pregão Eletrônico nº 038/2021-SrP, objeto: con-
tratação de empresa especializada no fornecimento dos equipamentos com ins-
talação do sistema de vídeomonitoramento do município de Viseu/Pa. declaran-
do Vencedores às empresas: TraNSMiSaT MoNiToraMENTo dE SEGUraNÇa 
lTda cNPJ: 04.163.943/0001-96, sendo valor global estimado de r$ 113.676,10 
(cento e Treze Mil, Seiscentos e Setenta e Seis reais e dez centavos), assinatu-
ra: 21 de dezembro de 2021. Sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

ediLtoN taVares MeNdes
SEcrETário MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo

cNPJ 04.873.618/0001-17

ata de adesÃo 002/2021 -srP
ata de adesão 002/2021 -srP, objeto: adESÃo a aTa dE rEGiSTro 
dE PrEÇo Nº 028/2021, referente ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 162/2021, 
ProcESSo Nº 1381/2021/coMPraS.GoV-SEad, para aquisição de acervo 
bibliográfico nacional. Termo de Contrato nº 453/2021/CPL, Contratante: O 
fUNdo dE MaNUTENÇÃo E dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BaSica E 
ValoriZaÇÃo doS ProfiSSioNaiS da EdUcaÇÃo dE ViSEU (fUNdEB), 
cNPJ 30.879.826/0001-33. contratado: iNca TEcNoloGia dE ProdUToS E 
SErViÇoS EirEli, cNPJ 14.239.192/0001-06. Valor r$ 2.483.325,00. Vigên-
cia: 07/12/2021 a 07/12/2022.

ÂNGeLa LiMa da siLVa
fUNdo dE MaNUTENÇÃo E dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BaSica E 
ValoriZaÇÃo doS ProfiSSioNaiS da EdUcaÇÃo dE ViSEU (fUNdEB)

cNPJ 30.879.826/0001-33

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 454/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 040/2021-srP

Pregão eletrônico nº 040/2021-srP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ço que objetiva a aquisição de Materiais para desenvolvimento de ações com 
o Tema Promoção e avaliação de Saúde bucal e aplicação Tópica de flúor Prio-
ritário determinado pelo Ministério federal para atender o Público Escolar Mu-
nicipal e Estadual através do fundo Municipal de Saúde Viseu, no âmbito do 
Programa Saúde na Escola - PSE, no Município de Viseu/Pa. declarando Ven-
cedores às empresas: aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGicoS 
lTda cNPJ n°: 37.556.213/0001-04 Valor r$ 57.583,98, coMEPi ProdUToS 
coMErciaiS EirEli ME, cNPJ 11.768.299/0001-45, Valor r$ 77.000,00, Va-
lor global estimado da ata r$ 134.583,98 (cento e trinta e quatro mil qui-
nhentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos). assinatura: 07 de 
dezembro de 2021. Vigência: 12 meses.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 476/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 041/2021-srP

Pregão eletrônico nº 041/2021-srP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ço que objetiva a contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Materiais de consumo de higienização, limpeza, equipamentos de proteção 
individuais (EPi’S), termômetros, Materiais para desenvolvimento determina-
do pelo Ministério federal para o Público Escolar Municipal e Estadual, através 
do fundo Municipal de Saúde Viseu, no âmbito do Programa Saúde na Escola - 
PSE, no Município de Viseu/Pa, pelo período de 12 meses. declarando Vence-
doras às empresas: VS delgado comércio Eirelli - cNPJ N°: 12.665.218/0001-
44, Valor de r$ 35.609,76. rM coMErcio dE MErcadoriaS E MaTEriaiS 
lTda, cNPJ 20.784.313/0001-95. Valor de r$ 9.170,00, aHcor coMErcio 
dE ProdUToS odoNToloGicoS lTda, cNPJ 37.556.213/0001-04, Valor de 
283.952,16.  f cardoSo & cia lTda, cNPJ 04.949.905/0001-63, Valor de 
r$ 3.640,00 e diaGNoSTica BraSil coMErcio SErViÇoS lTda ME, cNPJ 
05.860.709/0001-80, Valor de r$ 74.900,00. Valor global estimado da aTa-SrP 
r$ 407.271,92 (Quatrocentos e sete mil duzentos e setenta e Um reais e noven-
ta e dois centavos). assinatura: 16 de dezembro de 2021. Vigência: 12 meses.

FerNaNdo dos saNtos VaLe
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE/fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE

cNPJ Nº 11.984.819/0001-57

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 457/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 042/2021-srP

Pregão eletrônico nº 042/2021-srP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços, que visa à futura e eventual aquisição de Material de copa e cozinha, 
visando atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos que 
compõem a esfera administrativa do Município de Viseu/Pa, pelo período de 
12 (doze) meses. declarando Vencedores às empresas: VS dElGado co-
MÉrcio EirElli cNPJ n°: 12.665.218/0001-44. Valor r$ 207.897,77. BoM 
BoNS E dEScarTáVEiS EirEli, cNPJ n°: 01.580.769/0001-99. Valor r$ 
469.737,18 MEio a MEio ViSEU lTda cNPJ n°: 26.862.636/0001-36. Valor 
r$ 137.055,65 Valor Global estimado da aTa-SrP é r$ 814.690,60 (oitocen-
tos e quatorze mil seiscentos e noventa reais e sessenta centavos). assinatu-
ra: 07 de dezembro de 2021. Vigência: 12 meses.

ediLtoN taVares MeNdes
SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo

cNPJ 04.873.618/0001-17
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 470/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 043/2021-srP

Pregão eletrônico nº 043/2021-srP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços para aquisição de cestas Básicas (Gêneros alimentícios), para concessão 
de benefícios eventuais da Secretaria Municipal de assistência Social e seus 
Serviços Vinculados no município de Viseu, pelo período de 12 (doze) meses. 
declarando Vencedora à empresa: r c V r dE oliVEira lTda EPP, cNPJ N°: 
15.300.567/0001-50. Valor r$ 91.279,44. Valor global estimado da aTa-SrP 
r$ 91.279,44 (Noventa e um mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e 
quatro centavos). assinatura: 07 de dezembro de 2021. Vigência: 12 meses.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 472/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 044/2021-srP

Pregão eletrônico nº 044/2021-srP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços que visa à futura e eventual aquisição de Material para concessão de be-
nefício na Modalidade Auxílio Natalidade, a fim de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de assistência Social do Município de Viseu, pelo período 
de 12 (doze) meses. declarando Vencedora à empresa: i .f. fariaS coMEr-
cio EirEli -, cNPJ 83.380.774/0001-12. Valor r$ 364.026,00. Valor global 
estimado da aTa-SrP r$ 364.026,00 (Trezentos e sessenta e quatro mil e 
vinte e seis reais). assinatura: 07 de dezembro de 2021. Vigência: 12 meses.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 474/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 045/2021-srP

Pregão eletrônico nº 045/2021-srP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ço que objetiva a contratação de empresa especializada na aquisição de Ma-
terial de Higiene Pessoal para atender as necessidades do abrigo institucional 
ravyla dagila de Sousa, vinculado à Secretaria Municipal de assistência Social 
do Município de Viseu/Pa, pelo período de 12 meses. declarando Vencedora 
à empresa: MEio a MEio ViSEU lTda cNPJ N°: 26.862.636/0001-36. Valor 
de r$ 138.319,99. Valor global estimado da aTa-SrP r$ 138.319,99 (cento 
e trinta e oito mil trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos). 
assinatura: 07 de dezembro de 2021. Vigência: 12 meses.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 482/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 047/2021-srP

Pregão eletrônico nº 047/2021-srP, objeto: contratação de empresa es-
pecializada na Prestação de serviço funerários, no que tange aos itens 09,010 
e 020,021, respectivamente fracassados e desertos, no Pregão Eletrônico 
nº 028/2021, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 
assistência Social no Município de Viseu/Pa, pelo período de 12 meses. de-
clarando Vencedoras às empresas: T doS S BEZErra EirEli - cNPJ N°: 
30.114.733/0001-18 Valor de r$ 42.600,00, J. M. SoUSa doS rEiS SEr-
Vico fUNErarioS EirEli - cNPJ 40.166.669/0001-72. Valor r$ 6.700,00, 
Valor global estimado da aTa-SrP r$ 49.300,00 (Quarenta e nove mil e tre-
zentos reais). assinatura: 20 de dezembro de 2021. Vigência: 12 meses.

Laercio JUNior costa NasciMeNto
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social

cNPJ Nº 18.200.226/000100

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 040/2021-srP

Pregão eletrônico nº 040/2021-srP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ço que objetiva a aquisição de Materiais para desenvolvimento de ações com 
o Tema Promoção e avaliação de Saúde bucal e aplicação Tópica de flúor 
Prioritário determinado pelo Ministério federal para atender o Público Escolar 
Municipal e Estadual através do fundo Municipal de Saúde Viseu, no âmbito 
do Programa Saúde na Escola - PSE, no Município de Viseu/Pa.
Termo de contrato nº 455/2021/cPl, contratante: fundo Municipal de Saúde, 
cNPJ Nº 11.984.819/0001-57. contratado: aHcor coMErcio dE ProdU-
ToS odoNToloGicoS lTda cNPJ 37.556.213/0001-04. Valor r$ 57.583,98. 
Vigência: 07/12/2021 a 07/12/2022.
Termo de contrato nº 456/2021/cPl, contratante: fundo Municipal de Saúde, 
cNPJ Nº 11.984.819/0001-57. contratado: coMEPi ProdUToS coMErciaiS 
EirEli cNPJ 11.768.299/0001-45. Valor r$ 77.000,00. Vigência: 07/12/2021 
a 07/12/2022.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 042/2021-srP

Pregão eletrônico nº 042/2021-srP, objeto: contratação de Empresa, que 
visa à futura e eventual aquisição de Material de copa e cozinha, visando atender 
as necessidades da Prefeitura e Secretaria Municipal de administração.
Termo de contrato nº 460/2021/cPl, contratante: fUNdo MUNiciPal dE 
SaÚdE dE ViSEU, cNPJ 11.984.819/0001-57. contratado: VS dElGado co-
MÉrcio dE arTiGoS dE EScriTorio EirEli cNPJ n°: 12.665.218/0001-44. 
Valor r$ 56.476,62. Vigência: 07/12/2021 a 07/12/2022.
Termo de contrato nº 464/2021/cPl, contratante: fUNdo MUNiciPal dE 
SaÚdE dE ViSEU, cNPJ 11.984.819/0001-57. contratado: BoM BoNS E dES-
carTaVEiS EirEli cNPJ 01.580.769/0001-99. Valor r$ 74.333,28. Vigência: 
07/12/2021 a 07/12/2022.
Termo de contrato nº 468/2021/cPl, contratante: fUNdo MUNiciPal dE 
SaÚdE dE ViSEU, cNPJ 11.984.819/0001-57. contratado: MEio a MEio 
ViSEU lTda cNPJ 26.862.636/0001-36. Valor r$ 23.897,23. Vigência: 
07/12/2021 a 07/12/2022

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 041/2021-srP

Pregão eletrônico nº 041/2021-srP, objeto: contratação de empresa 
especializada em fornecimento de Materiais de consumo de higienização, lim-
peza, equipamentos de proteção individuais (EPi’S), termômetros, materiais 
para desenvolvimento determinado pelo Ministério federal para o Público Es-
colar Municipal e Estadual de Viseu/Pa.
Termo de contrato nº 477/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de 
Saúde, cNPJ Nº 11.984.819/0001-57. contratado: VS dElGado coMÉrcio 
EirEli cNPJ 12.665.218/0001-44. Valor r$ 35.609,76. Vigência: 16/12/2021 
a 16/12/2022.

Termo de contrato nº 478/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de 
Saúde, cNPJ Nº 11.984.819/0001-57. contratado: rM coMErcio dE MEr-
cadoriaS E MaTEriaiS lTda cNPJ 20.784.313/0001-95. Valor r$ 9.170,00. 
Vigência: 16/12/2021 a 16/12/2022.
Termo de contrato nº 479/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de 
Saúde, cNPJ Nº 11.984.819/0001-57. contratado: aHcor coMErcio dE 
ProdUToS odoNTolÓGicoS lTda cNPJ 37.556.213/0001-04. Valor r$ 
283.952,16. Vigência: 16/12/2021 a 16/12/2022.
Termo de contrato nº 480/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de 
Saúde, cNPJ Nº 11.984.819/0001-57. contratado: f cardoSo & cia lTda 
cNPJ 04.949.905/0001-63. Valor r$ 3.640,00. Vigência: 16/12/2021 a 
16/12/2022.
Termo de contrato nº 481/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de 
Saúde, cNPJ Nº 11.984.819/0001-57. contratado: diaGNoSTica BraSil 
coM. & SErVicoS lTda cNPJ 05.860.709/0001-80. Valor r$ 74.900,00. Vi-
gência: 16/12/2021 a 16/12/2022.

FerNaNdo dos saNtos VaLe
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE/fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE

cNPJ Nº 11.984.819/0001-57

PreGÃo eLetrÔNico N° 042/2021-srP
Pregão eletrônico nº 042/2021-srP, objeto: contratação de Empresa, que 
visa à futura e eventual aquisição de Material de copa e cozinha, visando atender 
as necessidades da Prefeitura e Secretaria Municipal de administração.
Termo de contrato nº 458/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de 
administração, cNPJ Nº 04.873.618/0001-17. contratado: VS dElGado co-
MÉrcio dE arTiGoS dE EScriTorio EirEli cNPJ n°: 12.665.218/0001-44. 
Valor r$ 67.658,65. Vigência: 07/12/2021 a 07/12/2022.
Termo de contrato nº 462/2021/cPl, contratante: SEcrETaria MUNiciPal 
dE adMiNiSTraÇÃo, cNPJ 04.873.618/0001-17. contratado: BoM BoNS E 
dEScarTaVEiS EirEli cNPJ 01.580.769/0001-99. Valor r$ 135.216,70. Vi-
gência: 07/12/2021 a 07/12/2022.
Termo de contrato nº 466/2021/cPl, contratante: SEcrETaria MUNici-
Pal dE adMiNiSTraÇÃo, cNPJ 04.873.618/0001-17. contratado: MEio a 
MEio ViSEU lTda cNPJ 26.862.636/0001-36. Valor r$ 42.373,30. Vigência: 
07/12/2021 a 07/12/2022

ediLtoN taVares MeNdes
SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo

cNPJ 04.873.618/0001-17

PreGÃo eLetrÔNico N° 042/2021-srP
Pregão eletrônico nº 042/2021-srP, objeto: contratação de Empresa, que 
visa à futura e eventual aquisição de Material de copa e cozinha, visando atender 
as necessidades da Prefeitura e Secretaria Municipal de administração.
Termo de contrato nº 459/2021/cPl, contratante: fUNdo dE MaNUTENÇÃo 
E dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BaSica E ValoriZaÇÃo doS ProfiS-
SioNaiS da EdUcaÇÃo dE ViSEU (fUNdEB), cNPJ 30.879.826/0001-33. 
contratado: VS dElGado coMÉrcio dE arTiGoS dE EScriTorio EirEli 
cNPJ n°: 12.665.218/0001-44. Valor r$ 35.067,90. Vigência: 07/12/2021 a 
07/12/2022
Termo de contrato nº 463/2021/cPl, contratante: fUNdo dE MaNUTENÇÃo 
E dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BaSica E ValoriZaÇÃo doS ProfiS-
SioNaiS da EdUcaÇÃo dE ViSEU (fUNdEB), cNPJ 30.879.826/0001-33. 
contratado: BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli cNPJ 01.580.769/0001-99. 
Valor r$ 174.575,80. Vigência: 07/12/2021 a 07/12/2022.
Termo de contrato nº 467/2021/cPl, contratante: fUNdo dE MaNUTENÇÃo 
E dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BaSica E ValoriZaÇÃo doS ProfiS-
SioNaiS da EdUcaÇÃo dE ViSEU (fUNdEB), cNPJ 30.879.826/0001-33. 
contratado: MEio a MEio ViSEU lTda cNPJ 26.862.636/0001-36. Valor r$ 
27.786,50. Vigência: 07/12/2021 a 07/12/2022

ÂNGeLa LiMa da siLVa
fUNdo dE MaNUTENÇÃo E dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BaSica E 
ValoriZaÇÃo doS ProfiSSioNaiS da EdUcaÇÃo dE ViSEU (fUNdEB)

cNPJ 30.879.826/0001-33

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 042/2021-srP

Pregão eletrônico nº 042/2021-srP, objeto: contratação de Empresa, que 
visa à futura e eventual aquisição de Material de copa e cozinha, visando atender 
as necessidades da Prefeitura e Secretaria Municipal de administração.
Termo de contrato nº 461/2021/cPl, contratante: fundo Municipal de assis-
tência Social cNPJ Nº 18.200.226/0001-00. contratado: VS dElGado co-
MÉrcio dE arTiGoS dE EScriTorio EirEli cNPJ n°: 12.665.218/0001-44. 
Valor r$ 48.694,60. Vigência: 07/12/2021 a 07/12/2022
Termo de contrato nº 465/2021/cPl, contratante: fundo Municipal de as-
sistência Social cNPJ 18.200.226/0001-00. contratado: BoM BoNS E dES-
carTaVEiS EirEli cNPJ 01.580.769/0001-99. Valor r$ 85.611,40. Vigência: 
07/12/2021 a 07/12/2022.
Termo de contrato nº 469/2021/cPl, contratante: fundo Municipal de assis-
tência Social cNPJ Nº 18.200.226/0001-00. contratado: MEio a MEio ViSEU 
lTda cNPJ 26.862.636/0001-36. Valor r$ 42.998,62. Vigência: 07/12/2021 
a 07/12/2022.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 043/2021-srP

Pregão eletrônico nº 043/2021-srP, objeto: aquisição de cestas Básicas 
(Gêneros alimentícios), para concessão de benefícios eventuais da Secretaria 
Municipal de assistência Social e seus Serviços Vinculados no município de 
Viseu, pelo período de 12 (doze) meses.
Termo de contrato nº 471/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de 
assistência Social, cNPJ nº 18.200.226/0001-00. contratado: r c V r dE 
oliVEira lTda cNPJ n°: 15.300.567/0001-50. Valor r$ 91.279,44. Vigência: 
07/12/2021 a 07/12/2022.
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eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 044/2021-srP

Pregão eletrônico nº 044/2021-srP, objeto: aquisição de Material para 
concessão de benefício na Modalidade Auxílio Natalidade, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social do Município de Viseu.
Termo de contrato nº 473/2021/cPl, contratante: SEcrETaria MUNiciPal 
dE aSSiSTÊNcia Social, cNPJ 18.200.226/0001-00. contratado: i. f. farias 
comercio Eireli cNPJ n°: 83.380.774/0001-12. Valor r$ 364.026,00. Vigên-
cia: 07/12/2021 a 07/12/2022.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 045/2021-srP

Pregão eletrônico nº 045/2021-srP, objeto: contratação de empresa es-
pecializada na aquisição de Material de Higiene Pessoal para atender as neces-
sidades do abrigo institucional ravyla dagila de Sousa, vinculado à Secretaria 
Municipal de assistência Social do Município de Viseu/Pa.
Termo de contrato nº 475/2021/cPl, contratante: fUNdo MUNiciPal doS di-
rEiToS da criaNÇa E do adolEScENTE dE ViSEU, cNPJ 30.387.225/0001-
03. contratado: MEio a MEio ViSEU lTda-EPP cNPJ 26.862.636/0001-39. 
Valor r$ 138.319,99. Vigência: 07/12/2021 a 07/12/2022

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 047/2021-srP

Pregão eletrônico nº 047/2021-srP, objeto: contratação de empresa 
especializada na Prestação de serviços funerários, itens 009, 010, 020, 021, 
respectivamente fracassados e desertos do Pregão Eletrônico 028/2021, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social no 
Município de Viseu/Pa, pelo período de 12 (doze) meses.
Termo de contrato nº 483/2021/cPl, contratante: SEcrETaria MUNiciPal 
dE aSSiSTÊNcia Social, cNPJ 18.200.226/0001-00. contratado: T. doS S. 
BEZErra EirEli, cNPJ 30.114.733/0001-18. Valor r$ 42.600,00. Vigência: 
07/12/2021 a 07/12/2022.
Termo de contrato nº 484/2021/cPl, contratante: SEcrETaria MUNiciPal 
dE aSSiSTÊNcia Social, cNPJ 18.200.226/0001-00. contratado: JM SoU-
Sa doS rEiS SErViÇoS fUNErárioS EirEli, cNPJ 40.166.669/0001-72. 
Valor r$ 6.700,00. Vigência: 20/12/2021 a 20/12/2022.

Laercio JUNior costa NasciMeNto
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social/fUNdo MUNiciPal dE 

aSSiSTENcia Social
cNPJ Nº 18.200.226/000100

eXtrato de coNtratos
coNcorrÊNcia PÚBLica 003/2021, objeto: contratação de empre-
sa especializada para construção do terminal de integração que liga o Porto 
de fora ao Porto do itamixila, no município de Viseu/Pa, conforme convê-
nio 054/2021. contratante: Secretaria Municipal de administração, cNPJ n° 
04.873.618/0001-17. contratado: Paulo raymundo Brígido de oliveira Eireli, 
cNPJ Nº 22.911.135/0001-41. Termo de contrato n° 485/2021/cPl. Valor: 
r$ 5.970.871,08 (cinco Milhões, Novecentos e Setenta Mil, oitocentos e Se-
tenta e Um reais e oito centavos). Vigência: 21/12/2021 a 19/06/2022.

ediLtoN taVares MeNdes
SEcrETário MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo

cNPJ 04.873.618/0001-17
Protocolo: 745072

.

.

ParticULares
.

Jose HeNriQUe GUiMarÃes (FaZeNda cocaL Vi)
TorNa PUBlico QUE rEcEBEU da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE E rEcUrSoS HidricoS - SEMMarH a licENÇa aMBiENTal PrÉVia 
- lP Nº 0282/2021, ProcESSo  Nº SMB.2021.00317, Para aTiVidadE dE 
arMaZENaMENTo, TiPoloGia licENciada Silo Para GrÃoS / cErEaiS 
coM BENEficiaMENTo, coNcEdida a faZENda cocal Vi, localiZada No 
MUNiciPio dE SaNTa Maria daS BarrEiraS - Pa.

Jose HeNriQUe GUiMarÃes (FaZeNda cocaL Vi)
TorNa PUBlico QUE rEcEBEU da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE E rEcUrSoS HidricoS - SEMMarH a licENÇa aMBiENTal dE iNS-
TalaÇÃo - li Nº 0310/2021, ProcESSo Nº SMB.2021.00362, Para aTiVi-
dadE dE arMaZENaMENTo, TiPoloGia licENciada Silo Para GrÃoS / 
cErEaiS coM BENEficiaMENTo, coNcEdida a faZENda cocal Vi, loca-
liZada No MUNiciPio dE SaNTa Maria daS BarrEiraS - Pa.

Protocolo: 745012

J r da siLVa Baia - Me 
inscrita no cNPJ: 14.384.084/0001-80 

Torna público que requereu a SEMaS/Pa, a renovação da l.o nº 11827/2019, 
para atividade de transporte de Substâncias e Produtos Perigosos através do 
processo nº 33095/2021.

Protocolo: 745014

a M F coMÉrcio de deriVados de PetrÓLeo Ltda
Posto roda ViVa cidade, 
cNPJ nº 07.905.695/0001-08, 

Situado na rod. Pa 125 KM 01, S/N, Parque das américas, Paragominas/Pa, 
torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS/Pa, a licença de operação nº 13185/2021, para a atividade de 
Transporte de Substâncias e Produtos Perigosos.

Protocolo: 745007

Posto aLÇa ViÁria coMÉrcio de coMBUstiVeis Ltda 
cNPJ nº 33.040.884/0001-67 

Situado na rod. alça Viária, S/N, São João, Marituba/Pa, informa que re-
quereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Marituba, sob Prot. nº 
448/2021, renovação das licenças de operação nº 055/2021 e 085/2021, 
para as atividades de comércio Varejista de combustíveis para Veículos auto-
motores e destinação final de resíduos de construção civil, exceto perigoso, 
respectivamente.

Protocolo: 745008

aNcora siderUrGica Norte Ltda 
cNPJ 27.317.546/0001-27 

Sediada na rodovia Pa 150, KM 422, lote 05, Quadra a, Município de Mara-
Bá/Pa, estado do Pará, torna publico que recebeu em 06/05/2020, junto a 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS a licença 
de operação - lo de nº 11667/2019 para atividade ProdUÇÃo dE fErro 
GUSa.

Protocolo: 745009

.

.

eMPresariaL
.

aGroPaLMa s.a.
cNPJ 04.102.265/0001-51 - Nire 15300001188

editaL de coNVocaÇÃo de 
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria

ficam convocados os Srs. acionistas da agropalma S.a. (“companhia”) para 
se reunirem em assembleia Geral Extraordinária (“aGE”) no dia 30 de de-
zembro de 2021, às 8:30h, a ser realizada na modalidade presencial na sede 
social da companhia, localizada na cidade de Tailândia, Estado do Pará, na 
rodovia Pa 150, KM 74, cEP 68.695-000, para examinar, discutir e deliberar 
sobre um aumento do capital social da companhia, incluindo eventual capita-
lização parcial ou total de sua reserva de lucros, e a respectiva alteração do 
Estatuto Social. Para participar na assembleia Geral, os senhores acionistas 
deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documen-
tos: (a) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; 
(b) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações 
escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 126 da lei nº 6.404/76; 
e (c) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, 
na hipótese de representação. Na forma do artigo 11, parágrafo único do 
Estatuto Social da Companhia, os acionistas que se fizerem representar na 
assembleia Geral deverão depositar seus instrumentos de procuração na sede 
da companhia em até cinco dias antes da assembleia. Encontram-se à dispo-
sição dos acionistas, na sede social da companhia, cópias dos documentos a 
serem discutidos em aGE. a administração da companhia se coloca à dispo-
sição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Tailândia/Pa, 
22 de dezembro de 2021. aGroPalMa S.a. - andré luiz de Toledo Gasparini 
- diretor; Marcos francisco de la cruz costa - diretor.

Protocolo: 745005

coMPaNHia reFiNadora da aMaZÔNia s.a.
cNPJ 83.663.484/0001-86 - Nire 15 3 0001661 4

editaL de coNVocaÇÃo de 
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia Refinadora da Amazônia 
S.a. (“companhia”) para se reunirem em assembleia Geral Extraordinária 
(“aGE”) no dia 30 de dezembro de 2021, às 8h, a ser realizada na modali-
dade presencial na sede social da companhia, localizada na cidade de Be-
lém, Estado do Pará, na rodovia arthur Bernardes, nº 5555, Tapanã, cEP 
66.825-000, para examinar, discutir e deliberar sobre um aumento do capital 
social da companhia, incluindo eventual capitalização parcial ou total de sua 
reserva de lucros, e a respectiva alteração do Estatuto Social. Para participar 
na assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou 
cópias autenticadas dos seguintes documentos: (a) documento hábil de iden-
tidade do acionista ou de seu representante; (b) comprovante expedido pela 
instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade, na 
forma do artigo 126 da lei nº 6.404/76; e (c) instrumento de procuração, 
devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação. Na 
forma do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da companhia, os acio-
nistas que se fizerem representar na Assembleia Geral deverão depositar seus 
instrumentos de procuração na sede da companhia em até cinco dias antes 
da assembleia. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da 
companhia, cópias dos documentos a serem discutidos em aGE. a adminis-
tração da companhia se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos 
que se façam necessários. Belém/Pa, 22 de dezembro de 2021. coMPaNHia 
rEfiNadora da aMaZÔNia S.a.: andré Luiz de toledo Gasparini - dire-
tor; Marcos Francisco de La cruz costa - diretor.

Protocolo: 745006

ViBra eNerGia s.a.  
cNPJ 34.274.233/0109-14

Torna público que requereu à Secretária de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS, através do processo Nº 2013/0000009647, a re-
novação da licença de operação Nº 11099/2018, da Base de Belo Monte, 
localizada no município de Vitória do Xingu, Estado do Pará, sob Protocolo 
Nº 2021/.0000042805 de 17/12/2021, para atividade de armazenamento, 
comércio e distribuição de combustíveis.

Protocolo: 744992
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d N a ProcoPio Meios de HosPedaGeNs 
de tUrisMo - Marujos Grill 

rua celimar 1, s/nº, Praia do farol Velho Salinópolis/Pa, torna público que 
recebeu da SEMMa Salinópolis a lo. 062/2021 p/ atividade de Barraca de 
praia, restaurante e Similares.

Protocolo: 744994

W. Ferreira de aGUiar - cHUrrascaria PicaNHa Na Brasa
cNPJ: 08.147.747/0001-89 

localizado na av. Minas Gerais, Bairro centro, torna público que está reque-
rendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a licença operação para a ativida-
de de restaurante e Similares.

Protocolo: 744985

FaZ. oLHo d’ ÁGUa, cristiaNi HUNGaras raiMoNdi
cPF: 402.098.572-34 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas lar para atividade de 
criação de bovinos e cultura de ciclo curto em Paragominas/Pa.

Protocolo: 744987

aUtocarGa traNsPortes Ltda 
cNPJ 06.119.306/0001-48 

Torna público que está requerendo ao Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS a autorização para Transporte de Produtos pe-
rigosos, localizado na rua Professor lobo, nº 258, Piso 3, Sala 01, centro, 
aracruz - ES, cEP 29.190-062.

anderson segatto Ghidetti
Sócio administrador

Protocolo: 744988

coNcessÃo de LiceNÇa PrÉVia e iNstaLaÇÃo
araGUaia iNdÚstria de ÓLeos e ProteÍNas s/a 

cNPJ n°. 24.221.207/0001-54 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente, Sa-
neamento e Turismo- SEMMaTUr, no dia 10/12/2021 a licença Prévia 
n°. 003/2021 com validade de 12/06/2022 e a licença de instalação n°. 
005/2021 com validade de 12/06/2023 para a atividade de cultura de ciclo 
longo/ fertirrigação com águas residuárias a ser desenvolvida no endereço 
rodovia Br 155, KM 04, Estância Três irmãos, bairro zona rural, município 
de Xinguara/Pa.

Protocolo: 744978

ViLa NoVa BiodieseL Ltda - Para BioeNeGia
cNPJ n° 39.796.014/0001-07 

localizada na cidade de Tomé-açu/Pa, fazenda Vila Nova, Margem direita do 
rio acara Mirim s/n°, Bairro Zona rural, torna público que recebeu da SEMaS/
Pa no dia 09 de dezembro de 2021, a licença de operação n°13162/2021, 
para a atividade de fabricação de combustível não derivado do petróleo.

Protocolo: 744979

atas das asseMBLeias Gerais ordiNÁria e 79a 
eXtraordiNÁria da coMPaNHia de deseNVoLViMeNto e 

adMiNistraÇÃo da Área MetroPoLitaNa de BeLÉM - codeM 
reaLiZadas, cUMULatiVaMeNte, No dia 30 de aBriL de 2021

Às dez horas do dia trinta do mês de abril de dois mil e vinte um, reuniram-se, 
em assembleias Gerais ordinária e 79ª Extraordinária da coMPaNHia dE 
dESENVolViMENTo E adMiNiSTraÇÃo da árEa METroPoliTaNa dE BE-
lÉM - codEM, inscrita no cNPJ sob o nº 04977583/0001-66, registrada na 
Junta comercial do Estado do Pará - JUcEPa sob o nº 15300006929, em sua 
sede, na av. Nazaré, nº 708, Bairro de Nazaré, nesta cidade de Belém-Pa, 
CEP: 66.035-135. Verificada a presença de 100% (cem por cento) do capital 
votante, quais sejam: a) MUNicÍPio dE BElÉM, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Palácio antônio lemos, localizado na Praça dom 
Pedro ii, s/n, cEP: 66020-240, acionista majoritário, titular de 24.999.892 
(vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e noven-
ta e duas) ações ordinárias, representativas de 99,9% (noventa e nove vír-
gula nove por cento) do total deste tipo de ações, e de 4.437.447 (quatro 
milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete) 
ações Preferenciais, representativas de 99,9% (noventa e nove vírgula nove 
por cento) do total deste tipo de ações. a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE BE-
lÉM, neste ato representada pelo Senhor Presidente da codEM, lÉlio coSTa 
da SilVa, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no cPf nº 
586.141.842-04, e ci nº 6801 d-crEa/Ma, residente e domiciliado nesta ci-
dade de Belém/Pa, na rodovia Mário covas, nº 2425, Torre 1, aptº 1008, 
bairro do Una, cEP: 66652-000; b) PrEfEiTUra MUNiciPal dE BarcarENa, 
representada pelo o Senhor MaNoEl SoUSa da SilVa, brasileiro, casado, 
funcionário público municipal, cPf: 141.885.622-34, rG.: 2165381- SSP/Pa, 
residente e domiciliado na rua João Pantoja de castro, nº 291, Bairro de Na-
zaré -  Barcarena - Pa - cEP 68445-000; c) fUNdaÇÃo PaPa JoÃo XXiii, 
representada neste ato pelo Senhor adalBErTo aGUiar NUNES, brasileiro, 
casado, contador, cPf nº 140.284.502-25 e carteira de identidade nº 
006.27002-crc/Pa, residente e domiciliado esta cidade, Belém/Pará no resi-
dencial Jardim itororó, rua K5, nº 30, Bairro do curió-Utinga, cEP: 66610-
355; d) iNSTiTUTo dE PrEVidÊNcia do MUNicÍPio dE BElÉM - iPMB, au-
tarquia municipal com personalidade jurídica própria, representado pela Se-
nhora EdNa Maria SodrÉ d’araÚJo, brasileira, advogada, divorciada, ins-
crita no cPf sob o nº 189.942.102-53, portadora da cédula de identidade 
nº5246 - oaB/Pa, residente e domicilia da na av. Magalhães Barata, nº 84 - 
apto 504 - Bairro Nazaré, cEP:66.040-900; e) aSSociaÇÃo coMErcial do 
Pará - acP, representada pela Senhora aNa Maria diaS SaNTiaGo PErEi-
ra, brasileira, administradora de empresa, casada, portadora da cédula de 
identidade n 1024046 SSP/Pa, inscrita no cPf sob o nº 117.695.992-15, re-
sidente  e domiciliada no Município de Belém, na Travessa 9 de Janeiro, nº 
1459, aptº 1501, Bairro de São Braz, cEP: 66.060-575; f) Empresa aUdicoN 

- aUdiToria coNSUlToria E coNTaBilidadE S/S lTda, inscrita no cNPJ nº 
63.846.067/0001-61, com sede na Travessa São Pedro, nº 566, Sala 206  
Bairro da campina, nesta cidade Belém-Pa, cEP: 66023-570, representada  
pelo Senhor  TadEU MaNoEl rodriGUES dE araÚJo. instaladas as assem-
bleias pela Presidência das reuniões o Senhor lElio coSTa da SilVa, repre-
sentante da acionista majoritário - Prefeitura Municipal de Belém, com a ex-
pressa concordância manifestada por todos os acionistas presentes. o Presi-
dente da assembleia convidou a Senhora Maria de fátima resque  Beckmann, 
para secretariar a reunião, o que foi aceito. após terem sido solicitadas e re-
cebidas, para fins de arquivo na Companhia, as credenciais dos representan-
tes dos acionistas presentes, foi apresentada a publicação do aviso aos  acio-
nistas nos dias 31 de março de 2021, 05, 06 e 08 de abril de 2021, publicados 
nos jornais “Diário do Para, O Liberal e Diário Oficial do Estado do Pará”, con-
forme a seguir: “comunicamos aos nossos acionistas que  se encontram à 
disposição, na sede social da companhia, localizada na avenida Nazaré, nº 
708 - Belém- Pará, os documentos a que se refere o art. 133 da lei nº 
6.404/76, relativos ao exercício findo em 31/12/2020. Belém, 31 de março de 
2021.  lelio costa da Silva - Presidente da codEM”.  Em seguida foi feita a 
leitura do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Município, nos 
dias 19, 20 e 22 de abril de 2021 e nos jornais  “diário do Pará”, “o liberal” 
edições nº 13.399 (19/04/2021), nº 36.788 (20/04/2021) e nº 13.402 
(22/04/2021), com o seguinte teor: “companhia de desenvolvimento e admi-
nistração da área Metropolitana de Belém - codEM, cNPJ no 04977583/0001-
66 - ficam convocados os Senhores acionistas da companhia de desenvolvi-
mento e administração da área Metropolitana de Belém - codEM, a se reuni-
rem em assembleias Gerais ordinária e Extraordinária, no dia 30 de abril de 
2021, às 10h, na sede da Empresa, na av. Nazaré no708, nesta cidade, para 
apreciar, deliberar e votar  sobre os seguintes assuntos: 1. aSSEMBlEia GE-
ral ordiNária: a) o relatório da administração, Balanço e demonstrações 
financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020; b) alteração de 
membros do conselho de administração para completar o mandado do biênio 
2021/2022 e eleição/reeleição de membro do conselho fiscal para o exercício 
2021/2022; c); remuneração dos administradores, Membros do conselho fis-
cal e diretoria Executiva. 2.  aSSEMBlEia GEral EXTraordiNaria: a) alte-
rações estatutária  propostas pelo conselho de administração; b) o que ocor-
rer. Belém, 19 de abril de 2021. lelio costa da Silva - Presidente do conselho 
de administração. Em prosseguimento, colocou-se em votação o item “a” da 
pauta da assembleia Geral ordinária: “apreciar e votar o relatório da admi-
nistração, Balanço e demonstrações financeiras do exercício social encerrado 
em 31/12/2020”, documentos estes publicados no jornal diário do Pará, edi-
ção nº 13.410  do dia  30/04/2021, página B16 e Diário Oficial do Estado, 
edição nº 34.567 do dia  29/04/2021. foram aprovados os referidos docu-
mentos, por unanimidade sem quaisquer restrições. Em seguida o Senhor 
Presidente submete apreciação  dos Senhores acionistas da codEM,  item b) 
alterações de membro do conselho de administração para completar o man-
dato do biênio de  2021/2022, conforme  a seguir: destituir o Senhor aldE-
Nor MoNTEiro dE araÚJo JUNior, brasileiro, solteiro, jornalista, inscrito no 
cPf nº 174.928.902-49 e carteira de identidade nº 1529503 - Pc/Pa, resi-
dente e domiciliado nesta Cidade na Rua dos Caripunas, nº 3486, Ed. Safira, 
aptº 401, Bairro da cremação, cEP: 66045-143; Eleger a Senhora SilVia do 
Socorro MElo BaTiSTa, brasileira, União Estável, Engenheira florestal, ins-
crita no cPf nº 278.376.702-30 e carteira de identidade nº  1589311, resi-
dente e domiciliada na cidade de Belém, rua Esperanto, Nº 804, alameda 
lauro Martins, nº 30 - Bairro da Marambaia, nesta cidade, cEP: 66615-576. 
Proposta aprovada por unanimidade. Em prosseguimento o Senhor Presiden-
te dá conhecimento aos Senhores acionistas da codEM, do término de man-
dato do biênio 2020/2021, dos Senhores membros do conselho fiscal ana 
Elizabeth Bittencourt de almeida, Jurandir Santos de Novaes, ana Maria Bel-
trão rosas Bentes  e Suplentes as Senhoras Georgina Tolosa Galvão, Sylmara 
Symme lima de almeida leite Silva e Vanuza do Socorro rodrigues Serrão.  a 
seguir, considerando o término de mandato  do conselho  fiscal,  o Senhor 
Presidente submete ao Plenário a proposta do acionista Majoritário Prefeitura 
Municipal de Belém,  que fossem eleitos/reeleitos como Membros Efetivos do 
conselho fiscal para o biênio 2021/2022, as Senhoras GEorGiNa ToloSa 
GalVÃo, brasileira, divorciada, economista, inscrita no cPf º 127.480.302-06 
e carteira de identidade n° 6177830 SSP/Pa, residente e domiciliada nesta 
Cidade Belém/Pará no Conjunto Júlia Seffer, Rua 11, casa 30, Bairro de Águas 
lindas, cEP: 67020-490; aNa Maria BElTrÃo roSaS BENTES, brasileira, 
casada, bacharel em ciências econômicas, inscrita no cPf nº 031.887.952-20 
e carteira de identidade nº 1651011 SEGUP/Pa, residente e domiciliada nes-
ta cidade Belém/Pará, na Vila Martins, nº 71, Bairro da cidade Velha, cEP: 
66023300; TaYNara do ValE GoMES PiNHo, brasileira, casada, arquiteta/
Urbanista, inscrita no cPf nº 531.131.792-20 e carteira de identidade nº 
5454804 - Pc, residente e domiciliada nesta cidade, à Travessa Padre Eutí-
quio, nº 2501, Bairro da Batista campos, cEP: 66033-728 e como Suplentes 
as Senhoras SYlMara SYMME liMa dE alMEida lEiTE SilVa, brasileira, 
casada, advogada, inscrita no CPF nº 658.311.362-72 e Carteira Profissional 
nº 11.110 oaB/Pa, residente e domiciliada nesta cidade na Travessa Barão do 
Triunfo, nº 1929, aptº 202, Bairro da Pedreira, cEP: 66080-680; e VaNUZa 
do Socorro rodriGUES SErrÃo, brasileira, solteira, economista, inscrita 
no cPf nº 402.219.202-00 e carteira de identidade 1821599 Pc/Pa, residen-
te e domiciliada nesta cidade na Travessa 9 de Janeiro, Passagem conceição, 
nº 08, Bairro da condor, cEP: 66065-210;  Márcia aNTUNES BaTiSTa, bra-
sileira, casada, advogada, inscrita no cPf n° 712.906.052-20 e carteira de 
identidade nº 3276947 Pc, cNH nº 04073582050, residente e domiciliada 
nesta cidade na avenida Eng. fernando Guilhon, nº 1703 aptº 1201, Bairro do 
Jurunas, cEP: 66033-310. Proposta aprovada por unanimidade pelos presen-
tes. Posteriormente, foi colocado em discussão o item “c” da pauta da assem-
bleia Geral Ordinária: “fixar a remuneração dos administradores, membros do 
conselho fiscal e diretoria Executiva”. No momento em que estamos atraves-
sando uma Pandemia, com o reflexo da situação econômica no  Brasil, foi 
decidido manter a remuneração atual dos conselheiros de administração/
fiscal e diretoria Executiva da codEM. 2. aSSEMBlEia GEral EXTraordi-
Nária. Em continuidade aos trabalhos, foi submetido a proposta do conselho 
de administração, correspondente ao item “a” da pauta: “alterações Estatutá-
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rias”, propostas pelo conselho de administração. dando prosseguimento o 
Senhor Presidente dá conhecimento aos acionistas sobre as alterações no 
artigo 51. aNTiGo TEXTo: artigo 51. a codEM poderá requisitar servidores 
da administração Pública direta e indireta, com ou sem ônus para o órgão de 
origem. incluir novas possibilidades já previstas em decreto Municipal. §1º - 
Sendo o servidor regido pelo regime estatutário, este somente poderá ser 
cedido com ônus para os órgãos de origem, com ou sem ressarcimento pela 
codEM; §2º - Sendo o servidor regido pelo regime celetista, este poderá ser 
cedido com ou sem ônus para o órgão de origem, podendo perceber, a critério 
da Companhia, gratificação correspondente à diferença entre a remuneração 
percebida no órgão de origem e a decorrente da equivalência em cargo similar 
na companhia. NoVo TEXTo: artigo 51. a codEM poderá requisitar servido-
res da administração Pública direta e indireta, com ou sem ônus para o órgão 
de origem. -  §1. Sendo o servidor regido pelo regime estatutário, este pode-
rá ser cedido com ou sem ônus para os órgãos de origem, podendo haver 
ressarcimento pela codEM, dependendo dos termos de sua cessão, podendo 
ainda perceber, a critério da companhia, gratificação correspondente a dife-
rença entre a remuneração percebida e a decorrente de equivalência em car-
go similar na companhia; - §2. Sendo o servidor regido pelo regime celetista, 
este poderá ser cedido com ou sem ônus para o órgão de origem, podendo 
perceber, a critério da Companhia, gratificação correspondente à diferença 
entre a remuneração percebida no órgão de origem e a decorrente da equiva-
lência em cargo similar na companhia. o Senhor Presidente franqueou a pa-
lavra, sem que qualquer presente dela fizesse uso. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e a sessão foi 
suspensa, o tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual foi lida, 
aprovada e vai assinada. Belém, 30 de abril de 2021. a) lelio costa Silva,  
Presidente das assembleias Gerais ordinária e Extraordinária e representante 
da acionista majoritário Prefeitura Municipal de Belém; b)  Manoel Sousa da 
Silva, representante da Prefeitura Municipal de Barcarena; c) adalberto aguiar 
Nunes, representante da fundação Papa João XXiii; d)Edna Maria Sodré 
d’araújo, represente e Presidente do instituto de Previdência do Município de 
Belém - iPMB;  e) ana Maria dias Santiago Pereira, representante da associa-
ção comercial do Pará - acP.  a  presente ata confere com a ata original lavra-
da no livro próprio. Certifico o Registro em 14/10/2021. Arquivamento 
20000737248 de 14/10/2021 Protocolo 215873017de 14/10/2021 NirE 
15300006929. Nome da Empresa: coMPaNHia dE dESENVolViMENTo E 
adMiNiSTraÇÃo da árEa METroPoliTaNa dE BElÉM - codEM 

LÉLio costa da siLVa
Presidente do conselho de administração

cPf nº 586.141.842-04
Maria de FÁtiMa resQUe BecKMaNN

Secretária do conselho de administração
cPf nº 067.120.372-04

Protocolo: 744980

ata da 973ª reUNiÃo eXtraordiNÁria 
do coNseLHo de adMiNistraÇÃo

aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte um, com início às dez ho-
ras, realizou-se a 973ª reunião Extraordinária do conselho de administração 
da companhia de desenvolvimento e administração da área Metropolitana 
de Belém - codEM, sociedade de economia mista inscrita no cNPJ sob o nº 
04.977.583/0001-66, registrada na Junta comercial do Estado do Pará - JUcEPa 
sob o nº 15300006929, na sala de reunião de sua sede, localizada na avenida 
Nazaré, nº 708, cEP: 66040-143, estando presentes na qualidade de:

a)  Membros:
 

LÉLio costa  da siLVa (Presidente)
siLVia do socorro  Melo Batista

eULer saNtos arrUda
JUssara da siLVeira dereNJi

JoeLMa KLaUdia carVaLHo PiNto

b)  secretária:
 

Maria de FÁtiMa resQUe BecKMaNN
secretária do conselho de administração

reGistro da reUNiÃo 
 

1. aPreseNtaÇÃo da ProPosta
¬  Proposta de alteração de membro do conselho de administração, conforme 
Processo nº 1877206/2021, ofício nº 032/2021 - GaB/PMB, para completar o 
biênio 2021/2022, a partir de 1° de maio de 2021;
¬  Proposta de alterações no regimento interno da codEM contemplando 
as atribuições e competências decorrentes da implantação da  estrutura or-
ganizacional;
¬  Proposta de alterações no organograma da codEM contemplando as atri-
buições e competências decorrentes da implantação da nova estrutura orga-
nizacional;
¬  Proposta de atualização do anexo iii  do Plano de cargos, carreiras e 
remuneração - Pccr
2. decisÕes:
4.670  Em decorrência da renúncia do conselheiro aldenor Monteiro de araú-
jo Júnior com indicação para substituição a Senhora Silvia do Socorro Melo 
Batista, brasileira, União Estável, Engenheira florestal, inscrita no cPf nº 
278.376.702-30 e carteira de identidade nº  1589311, residente e domicilia-
da na cidade de Belém, rua Esperanto, Nº 804, alameda lauro Martins, nº 
30,  Bairro da Marambaia, nesta cidade, cEP: 66615-576, como membro do 
conselho de administração, para completar o mandato do biênio 2020/2022, 
em conjunto com os demais conselheiros eleita através da assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2021.
4.671  considerando a implantação das alterações da estrutura organizacio-
nal necessária para operacionalizar as metas e objetivos da empresa e a con-
sequente necessidade de adequação dos instrumentos de gestão vigentes. 
fica aprovado o novo regimento interno da codEM contemplando as atribui-
ções e competências decorrentes da implantação da estrutura organizacional. 
o referido regimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

4.672  considerando a implantação da estrutura organizacional necessária 
para operacionalizar as metas e objetivos da Empresa e a necessidade de 
adequação. resolve aprovar o novo organograma da codEM contemplando 
as atribuições e competências decorrentes da implantação da nova estrutura 
organizacional. o referido organograma entrará em vigor a partir da data 
da publicação do regimento interno, revogadas as disposições em contrário.
4.673  ficam retirados integralmente os textos dos artigos 27 e 28, do Plano 
de cargos, carreiras e remuneração - Pccr e aprova os novos textos dos 
artigos 27 e 28 do Pccr, conforme abaixo a seguir;
Artigo 27. Os 02 (dois) cargos de Assessor III serão, definitivamente, extintos 
quando da nomeação de empregados efetivos devidamente capacitados ao 
desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo e suas funções.
Parágrafo Único. a extinção de que trata o caput deste artigo far-se-á median-
te decisão do conselho de administração da companhia.
Artigo 28. Os 10 (dez) cargos de Assessor IV serão, definitivamente, transfor-
mados em FG-1, Funções Gratificadas, quando da designação de empregados 
efetivo devidamente capacitados ao desenvolvimento das atividades ineren-
tes ao cargo e suas funções.
Será  realizada a realocação das funções  do anexo iii, a serem redistribuídas 
através de Portaria da diretoria Executiva;

aNeXo iii
QUadro de FUNÇÕes GratiFicadas - aNterior

cÓdiGo deNoMiNaÇÃo Qtd VaLor (r$)
fG-1 GErENTE oPEracioNal 11 1.500,00
fG-2 GESTor dE UNidadE dE SErViÇoS 14 750, 00

 ToTal 25  

aNeXo iii
QUadro de FUNÇÕes GratiFicadas - NoVo

cÓdiGo deNoMiNaÇÃo Qtd VaLor (r$)
fG-1 GErENTE oPEracioNal 12 1.500,00
fG-2 GESTor dE UNidadE dE SErViÇoS 10 750,00

 ToTal 22  

o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a 
reunião, sendo elaborada à presente ata que depois de lida e aprovada vai 
assinada pelo Senhor Presidente do conselho e por mim, Maria de Fátima 
resque Beckmann, secretária que a lavrei.
eNcerraMeNto: 11h
confere a presente com a ata original, lavrada no livro de atas do conselho 
de administração.
Certifico o Registro em 14/10/2021. Arquivamento 20000737270 de 14/10/2021 
Protocolo 215870980 de 05/10/2021 NirE 15300006929. Nome da Empresa: 
coMPaNHia dE dESENVolViMENTo E adMiNiSTraÇÃo da árEa METroPoli-
TaNa dE BElÉM - codEM

LÉLio costa da siLVa
Presidente do conselho de administração

cPf nº 586.141.842-04
Maria da FÁtiMa resQUe BecKMaNN

Secretária do conselho de administração
cPf nº 067.120.372-04

Protocolo: 744982

a BeNeVides ÁGUas s/a
cNPJ/MF N° 15.887.193/0001-11 

Torna público que requereu à Secretária Municipal de Meio ambiente de Santa 
izabel do Pará, a renovação da licença de operação N° 030/2021, de explo-
tação e envase de água mineral natural, localizada na estrada do Bituba, Sítio 
Santo antônio S/N zona rural, município de Santa izabel-Pa.

Protocolo: 744983
FeXPa 

cNPJ n° 07.649.695/0001-86 
editaL de coNVocaÇÃo Para PrestaÇÃo de coNtas 

Mudança de endereço, Eleição da diretoria e do conselho fiscal Gestão 2022 - 
2023. local: ifPa-campus Parauapebas-Pa, dia:25/01/22 às 14:00 hs.

Protocolo: 744998

Posto de coMBUstÍVeis c s a Ltda 
cNPJ Nº 35.602.227/0001-91 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal da Gestão do Meio ambien-
te e Turismo - SEMMaT de Benevides a renovação da licença de operação Nº 
279/2021, com validade até a data de 02/12/2022, para atividade de comér-
cio Varejista de combustíveis.

Protocolo: 745000

a empresa, Posto BUeNo coMÉrcio 
de coMBUstÍVeL eireLi 
cNPJ:30.994.797/0001-50. 

Torna público que rEcEBEU da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade- SEMaS/altamira-Pa, a licença de operação, processo 
n.2021/0000018027, lo n. 13102/2021. Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade, para atividade de Transporte rodoviário de produ-
tos perigosos.

Protocolo: 745001

c s a coMBUstÍVes 
cNPJ Nº 07.123.542/0002-81 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma de ananindeua a renovação da licença de operação nº l122121, com 
validade até a data de 16/12/2022, para atividade de comércio Varejista de 
combustíveis e GlP.

Protocolo: 745004
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