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ExEcutivo
.

GABiNEtE Do GovERNADoR

.

D E c R E t o Nº 800, DE 31 DE MAio DE 2020*
Institui o Projeto RETOMAPARÁ, dispondo sobre a retomada econômica 
e social segura, no âmbito do Estado do Pará, por meio da aplicação de 
medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para rea-
bertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades econômicas 
e sociais, e revoga o decreto estadual nº 729, de 05 de maio de 2020, e o 
decreto estadual nº 777, de 23 de maio de 2020. 
o goverNador do estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, incisos iii e v, da constituição estadual, e
considerando o reconhecimento, por parte da organização Mundial da saúde, 
como pandemia o surto do sars-cov2 (covid-19);
considerando o disposto na lei federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
considerando os indicadores atuais de saúde e o panorama das ações de 
saúde no estado do Pará,

D E c R E t A:
cAPítuLo i

DAS DiSPoSiçÕES GERAiS
art. 1º fica instituído o Projeto RETOMAPARÁ, que visa o restabelecimento 
econômico gradativo e seguro, no âmbito do Estado do Pará, definido se-
gundo a capacidade de resposta do sistema de saúde e os níveis de trans-
missão da covid-19, por meio da aplicação de medidas de distanciamento 
controlado e protocolos específicos para reabertura e funcionamento gra-
dual de segmentos de atividades econômicas e sociais.
art. 2º as medidas de distanciamento social controlado e a aplicação de 
protocolos geral e específicos para cada segmento da atividade econômica 
e social, em âmbito estadual, observarão, na forma dos anexos i, ii, iii, iv 
e V deste Decreto, a seguinte classificação por nível de risco:
I - Zona 00 (bandeira preta), de contaminação aguda, definida pelo colap-
so hospitalar e avanço descontrolado da doença;
II - Zona 01 (bandeira vermelha), de alerta máximo, definida pela capaci-
dade hospitalar em risco e/ou evolução acelerada da contaminação;
III - Zona 02 (bandeira laranja), de controle I, definida pela capacidade 
hospitalar em risco e/ou evolução da doença em fase de atenção;
IV - Zona 03 (bandeira amarela), de controle II, definida pela capacidade 
hospitalar em risco e/ou evolução da doença relativamente controlada;
V - Zona 04 (bandeira verde), de abertura parcial, definida pela capacidade 
hospitalar controlada e evolução da doença em fase decrescente; e
VI - Zona 05 (bandeira azul), de nova normalidade, definida pelo total con-
trole sobre a capacidade hospitalar e a evolução da doença.
art. 3o os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública e do desen-
volvimento econômico no estado do Pará divulgarão, periodicamente, o 
panorama das ações de saúde e seus indicadores atualizados, observando 
a segmentação dos Municípios baseada nas regiões de regulação de saúde, 
especificando aquelas com menor nível de restrições e menor risco para o Sis-
tema de saúde, conforme critérios estabelecidos nos anexos deste decreto.
§ 1º A classificação periódica das regiões de regulação de saúde e dos 
Municípios que as integram, segundo os critérios referidos no caput deste 
artigo, devem servir como indicativo para que cada Município adote as 
seguintes medidas, sem prejuízo de outras que venham a ser aplicadas:
i - Zona 00 (bandeira preta): suspensão de todas as atividades não essen-
ciais e restrição máxima de circulação de pessoas (lockdown);
ii - Zona 01 (bandeira vermelha): liberação de serviços e atividades essen-
ciais e alguns setores econômicos e sociais, nos termos dos anexos iii, iv 
e v deste decreto, resguardado o distanciamento social controlado;
iii - Zona 02 (bandeira laranja): manutenção das atividades essenciais, 
com flexibilização de alguns setores econômicos e sociais, desde que me-
diante o cumprimento de protocolos alinhados entre estado e Municípios, 
na forma dos anexos iii, iv e v deste decreto;
iv - Zona 03 (bandeira amarela): permite o avanço na liberação de ativida-
des econômicas e sociais com mecanismos de controle e limitações, desde 
que seguidos os protocolos alinhados entre estado e Municípios;
v - Zona 04 (bandeira verde): autoriza a liberação de atividades econômicas e 
sociais em caráter menos restritivo que os das Zonas 02 e 03, mas ainda com 
o cumprimento de protocolos fixados pelo Estado e Municípios; e
vi - Zona 05 (bandeira azul): permite a liberação de todas as atividades 
econômicas e sociais mediante a observância de protocolos de controle, o 
monitoramento contínuo de indicadores, na forma que vier a ser estabele-
cida pelo estado e Municípios.
§ 2º O cálculo para classificação das regiões por zona de risco levará em 
consideração os critérios de capacidade de resposta do sistema de saúde 
(baixo, médio e alto) comparado ao nível de transmissão da doença (bai-
xo, médio e alto), conforme detalhado no Projeto de retomada segura do 
governo do estado, divulgado no sítio eletrônico www.covid-19.pa.gov.br.
art. 4º as medidas de distanciamento social controlado e a retomada gra-
dual das atividades observa evidências científicas e a análise de informa-
ções estratégicas, devendo respeitar o Protocolo geral que integra o ane-
xo iii, válido para todas as zonas regionais e qualquer nível de risco e, 
conforme o segmento de atividade econômica e social definido no Anexo 
v, também os Protocolos Específicos divulgados no sítio eletrônico www.
covid-19.pa.gov.br.

Art. 5º Cada um dos Municípios integrantes das zonas de risco definidas 
neste decreto deverão guiar-se pela bandeira vigente na região de re-
gulação de saúde que integra para, por meio de Decreto Municipal, fixar 
normas de distanciamento social compatíveis com o grau de risco indica-
do periodicamente pelos órgãos estaduais, segundo dados divulgados na 
forma do art. 3o e dos anexos deste decreto, sem prejuízo da adoção de 
medidas locais mais apropriadas.
Parágrafo único. caberá ao estado determinar a bandeira de cada região 
e orientar acerca das respectivas medidas, podendo cada Município fixar, 
de acordo com a realidade local, regras específicas acerca da reabertura e 
funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais.
art. 6º a circulação de pessoas com sintomas da covid-19 somente é permitida 
para consultas ou realização de exames médico-hospitalares.
Parágrafo único. é obrigatório o uso de máscara em qualquer ambiente público.

cAPítuLo ii
DA zoNA DE coNtAMiNAção AGuDA

BANDEiRA PREtA
art. 7º os Municípios integrantes da Zona 00 (bandeira preta) deverão 
adotar a regra de proibição de circulação de pessoas, salvo por motivo de 
força maior, justificado o deslocamento de 01 (uma) pessoa da família ou 
por unidade residencial, que poderá estar acompanhado por criança pe-
quena, nos seguintes casos:
i - para aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, produtos médi-
co-hospitalares, produtos de limpeza e higiene pessoal;
ii - para o comparecimento próprio ou de uma pessoa como acompanhan-
te, a consultas ou realização de exames médico-hospitalares, nos casos de 
problemas de saúde; 
iii - para realização de operações de saque e depósito de numerário; e
iv - para a realização de trabalho, nos serviços e atividades consideradas 
essenciais, nos termos do anexo ii deste decreto.
§ 1° Nos casos permitidos de circulação de pessoas é obrigatório o uso de 
máscara em qualquer ambiente público. 
§ 2º a circulação de pessoas com sintomas da covid-19 somente é permi-
tida para os fins estabelecidos no inciso II do caput deste artigo, assistida 
de uma pessoa.
§ 3º a circulação de pessoas nos casos permitidos deverá ser devidamente 
comprovada, inclusive com a apresentação de documento de identificação 
oficial com foto.
§ 4° Na hipótese do inciso iv do caput deste artigo, a comprovação deverá ser 
por documento de identidade funcional/laboral ou outro meio de prova idôneo.
§ 5º os serviços de táxi, mototáxi e de transporte por aplicativo de celular 
deverão exigir de seus passageiros a comprovação de que a circulação está 
amparada nos termos do caput deste artigo.
art. 8° fica proibida toda e qualquer reunião, pública ou privada, inclusive 
de pessoas da mesma família que não coabitem, independente do número 
de pessoas.
§ 1° ficam proibidas visitas em casas e prédios, exceto pelos seus resi-
dentes ou por pessoas que estejam desempenhando atividade ou serviço 
essencial.
§ 2º No caso de menores sob guarda compartilhada, devidamente com-
provada por documentos, fica autorizado que eles realizem 1 (um) deslo-
camento semanal entre os genitores, desde que nenhum dos envolvidos 
esteja com sintomas da covid-19.
art. 9° os estabelecimentos autorizados a funcionar, que desempenhem 
serviço ou atividade essencial, são obrigados a observar, além do previsto 
no Protocolo geral do anexo iii deste decreto, o seguinte:
i - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo 
familiar, que poderá estar acompanhado por criança pequena, respeitando 
a lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclu-
sive na área de estacionamento;
ii - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5 
(um e meio) metro para pessoas com máscara; 
iii - fornecer de alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool 
em gel); e
iv - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara.
§ 1° fica recomendado que nos estabelecimentos que possuam caixas ou 
estações de pagamento, elas sejam ocupadas de maneira intercalada, a 
fim de respeitar o distanciamento mínimo.
§ 2° as feiras de rua deverão respeitar todas as regras deste artigo, no 
que for compatível.
§ 3º fica proibida a venda de bebidas alcoólicas no período compreendido 
entre 18 (dezoito) e 06 (seis) horas.
§ 4º fica vedada a comercialização de produtos não essenciais.
art. 10. fica autorizado o serviço de delivery e “pegue e pague” de alimen-
tos in natura e industrializados, comida pronta, medicamentos, produtos 
médico-hospitalares e produtos de limpeza e higiene pessoal.
Parágrafo único. o serviço de delivery previsto no caput está autorizado a 
funcionar sem restrição de horário.
art. 10-a fica vedada a saída e a entrada de pessoas, por meio rodoviário 
ou hidroviário, da região Metropolitana i, exceto nos casos de desempenho 
de atividade ou serviço essencial ou para tratamento de saúde, devida-
mente comprovados.
§ 1º referida restrição não se aplica ao transporte de cargas.
§ 2º fica permitida a circulação de pessoas entre os Municípios da região 
Metropolitana i, desde que respeitadas as regras do art. 7º do presente 
decreto.
art. 10-b. as atividades religiosas são essenciais nos termos da lei esta-
dual n° 9.147, de 23 de novembro de 2021, devendo as missas, cultos e 
manifestações afins ocorrerem exclusivamente de maneira remota.
§ 1º fica autorizado o funcionamento presencial quando voltado ao de-
sempenho de ações contempladas no item 2 do anexo iv deste decreto. 

http://www.covid-19.pa.gov.br/
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§ 2º fica permitido o deslocamento dos funcionários necessários para a 
organização interna das atividades religiosas. 

cAPítuLo iii
DA zoNA DE ALERtA MÁxiMo

BANDEiRA vERMELHA
art. 11. os Municípios integrantes da Zona 01 (bandeira vermelha) de-
verão resguardar o exercício e o funcionamento das atividades públicas 
e privadas essenciais, vedada sua interrupção, como também, de alguns 
setores econômicos e sociais, nos termos deste decreto, respeitadas as 
regras de proteção sanitária e distanciamento das pessoas envolvidas.
art. 12. ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, passeatas/
carreatas em locais públicos, com audiência superior a 10 (dez) pessoas.
Parágrafo único. inclui-se na proibição a prática de esportes coletivos ama-
dores com mais de 2 (duas) duplas, inclusive os realizados em arenas e 
estabelecimentos similares.
art. 12-a. fica permitida a realização de eventos privados em locais fe-
chados, com audiência de até a 10 (dez) pessoas e a apresentação de 
músicos/artistas em número não superior a 2 (dois).
Art. 13. REvoGADo.
art. 14. ficam autorizados a funcionar para o público restaurantes, lancho-
netes e estabelecimentos afins respeitando a lotação máxima de 50% (cin-
quenta por cento) de sua capacidade sentada, até o limite de 18 (dezoito) 
horas, ficando proibido o seguinte:
i - a venda de bebidas alcoólicas no período compreendido entre 18 (dezoi-
to) e 06 (seis) horas, inclusive por delivery;
ii - a permanência de pessoas em pé no interior do estabelecimento; e,
iii - a apresentação de músicos/artistas em número superior a 2 (dois).
§ 1º a regra prevista no caput se aplica às praças de alimentação localiza-
das no interior de shopping centers.
§ 2º excetua-se à limitação de horário prevista no caput os restaurantes 
localizados em rodovias federais e estaduais no território paraense, que 
ficam autorizados a funcionar 24 (vinte e quatro) horas, aplicando-se a 
eles, porém, a regra prevista no inciso i.
art. 14-a. ficam autorizados a funcionar clubes recreativos, respeitadas 
as regras gerais previstas no Protocolo geral do anexo iii deste decreto, 
vedada a realização de atividades coletivas com mais de 2 (duas) duplas.
§ 1º fica proibido o funcionamento de piscinas.
§ 2º Os restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins localizados no 
interior dos clubes recreativos ficam autorizados a funcionar conforme as 
regras previstas no art. 14 deste decreto.
art. 14-b. ficam autorizadas a funcionar clínicas de estética, salões de beleza, 
barbearias e estabelecimentos afins, respeitadas as regras gerais previstas no 
Protocolo geral do anexo iii deste decreto, apenas para serviços individual-
mente agendados com hora marcada, até o limite de 20 (vinte) horas.
art. 14-c. ficam autorizadas a funcionar academias de ginástica e estabe-
lecimentos afins, respeitadas as regras gerais previstas no Protocolo Geral 
do anexo iii deste decreto, apenas com agendamento individual com hora 
marcada, vedada a realização de aulas coletivas com número superior a 2 
(duas) pessoas, até o limite de 20 (vinte) horas.
Parágrafo único. Para fins deste Decreto, compreende-se por aula coletiva cross-
fit, artes marciais, dança, atividades físicas infantis, hidroginástica, entre outros.
Art. 14-D. Lojas de conveniências ficam proibidas de vender bebidas alcoó-
licas no período compreendido entre 18 (dezoito) e 06 (seis) horas, vedado 
o consumo local destas em qualquer horário, inclusive por delivery.
Art. 14-E. Supermercados, mercados e estabelecimentos afins devem ob-
servar quanto ao seu funcionamento, além do previsto no Protocolo geral 
do anexo iii deste decreto, o seguinte:
i - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo 
familiar, que poderá estar acompanhado por criança pequena, respeitando 
a lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclu-
sive na área de estacionamento;
ii - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5m 
(um inteiro e cinco décimos metros) para pessoas com máscara; 
iii - fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel); e,
iv - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara.
Parágrafo único. fica proibida a venda de bebidas alcoólicas no período 
compreendido entre 18 (dezoito) e 06 (seis) horas, inclusive por delivery.
Art. 14-F. Parques, museus públicos e equipamentos afins ficam fechados 
à visitação nos feriados e nas sextas-feiras, sábados, domingos e segun-
das-feiras.
art. 14-g. ficam proibidos de funcionar cinemas e teatros.
art. 14-H. ficam autorizados a funcionar shoppings centers, com horário 
reduzido compreendido entre 11 (onze) e 20 (vinte) horas, durante todos 
os dias da semana, inclusive sábados e domingos, respeitadas as regras 
gerais previstas no Protocolo geral do anexo iii deste decreto.
art. 14-i. fica autorizado a funcionar o comércio de rua, com horário re-
duzido compreendido entre 9 (dez) e 17 (dezessete) horas, durante todos 
os dias da semana, inclusive sábados e domingos, respeitadas as regras 
gerais previstas no Protocolo geral do anexo iii deste decreto.
Parágrafo único. a regra do caput se aplica a todos os estabelecimentos 
que comercializem produtos e serviços em geral, salvo aqueles que possu-
am regra específica delimitada no Capítulo III deste Decreto.
art. 15. Permanecem proibidos e fechados ao público:
i - bares, boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos 
afins, bem como, a realização de shows e festas abertas ao público;
ii - praias, igarapés, balneários e similares, nos feriados e nas sextas-fei-
ras, sábados, domingos e segundas-feiras.
art. 15-a fica proibida a circulação de pessoas, no período compreendido entre 
21 (vinte e uma) e 05 (cinco) horas, salvo por motivo de força maior, justificado 
o deslocamento de 01 (uma) pessoa da família ou por unidade residencial, exceto 
se houver necessidade de acompanhante, nos seguintes casos:

i - para aquisição de medicamentos e gêneros alimentícios/comida pronta;
ii - para o comparecimento próprio ou de uma pessoa como acompanhante 
para atendimento médico-hospitalar de emergência; ou 
iii - para a realização de trabalho, nos serviços e atividades consideradas 
essenciais, nos termos do anexo iv deste decreto, desde que não possuam 
restrição de horário para funcionar prevista no capítulo iii deste decreto.
§ 1º o serviço de delivery e de “pegue e pague” para os produtos previstos 
no inciso i do caput está autorizado a funcionar sem restrição de horário, 
exceto para a venda de bebidas alcoólicas, o que inclui supermercados, 
restaurantes, lanchonetes, farmácias e estabelecimentos afins.
§ 2º ficam autorizados a funcionar sem restrição de horário postos de 
combustível.
art. 15-b. fica vedada a saída e a entrada de pessoas, por meio hidro-
viário, do arquipélago do Marajó, exceto nos casos de desempenho de 
atividade ou serviço essencial ou para tratamento de saúde, devidamente 
comprovados.
Parágrafo único. referida restrição não se aplica ao transporte de cargas.

cAPítuLo iv
DA zoNA DE coNtRoLE i

BANDEiRA LARANJA
art. 16. os Municípios integrantes da Zona 02 (bandeira laranja), resguar-
darão o exercício e o funcionamento das atividades públicas e privadas 
essenciais, vedada sua interrupção, respeitadas as regras de proteção sa-
nitária e distanciamento controlado das pessoas envolvidas, admitindo-se 
também a flexibilização de alguns setores econômicos e sociais, desde que 
mediante o cumprimento dos protocolos Geral e Específicos alinhados en-
tre estado e Municípios, na forma dos anexo iii e v deste decreto.
art. 16-a. ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, em locais pú-
blicos, para fins recreativos, com audiência superior a 50 (cinquenta) pessoas.
Parágrafo único. REvoGADo.
art. 16-b. fica permitida a realização de eventos privados em locais fecha-
dos, com audiência de até a 50 (cinquenta) pessoas e a apresentação de 
músicos/artistas em número não superior a 6 (seis).
art. 16-c. ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares 
e estabelecimentos afins, respeitando a lotação máxima de 50% (cinquen-
ta por cento) de sua capacidade sentada, até o limite de meia-noite, fican-
do proibido o seguinte:
i - a venda de bebidas alcoólicas no período compreendido entre 0h (meia 
noite) e 06 (seis) horas;
ii - a permanência de pessoas em pé no interior do estabelecimento; e,
iii - a apresentação de músicos/artistas em número não superior a 6 (seis). 
art. 16-d. ficam autorizados a funcionar clubes recreativos, respeitadas 
as regras gerais previstas no Protocolo geral do anexo iii deste decreto.
art. 16-e. ficam autorizadas a funcionar clínicas de estética, salões de 
beleza, barbearias e estabelecimentos afins, respeitadas as regras gerais 
previstas no Protocolo geral do anexo iii deste decreto, apenas para ser-
viços individualmente agendados com hora marcada.
art. 16-f. ficam autorizadas a funcionar academias de ginástica e estabe-
lecimentos afins, respeitadas as regras gerais previstas no Protocolo Geral 
do anexo iii deste decreto, apenas com agendamento individual com hora 
marcada.
Art. 16-G. Lojas de conveniências ficam proibidas de vender bebidas alco-
ólicas no período compreendido entre 22h (vinte e duas) e 06 (seis) horas.
Art. 16-H. Supermercados, mercados e estabelecimentos afins devem ob-
servar quanto ao seu funcionamento, além do previsto no Protocolo geral 
do anexo iii deste decreto, o seguinte:
i - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo 
familiar, que poderá estar acompanhado por criança pequena, respeitando 
a lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclu-
sive na área de estacionamento;
ii - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5m 
(um inteiro e cinco décimos metros) para pessoas com máscara; 
iii - fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel); e,
iv - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara.
Parágrafo único. fica proibida a venda de bebidas alcoólicas no período 
compreendido entre 22 (vinte e duas) e 06 (seis) horas.
art. 16-i.  Permanecem proibidos e fechados ao público:
i - boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins, bem 
como, a realização de shows e festas abertas ao público;
ii - REvoGADo.

cAPítuLo v
DAS DEMAiS zoNAS DE RiSco

BANDEiRAS AMARELA, vERDE E AzuL
art. 17. os Municípios integrantes das Zonas 03, 04 e 05 (bandeiras ama-
rela, verde e azul, respectivamente) adotarão medidas de distanciamento 
social controlado e a retomada gradual das atividades econômicas e sociais 
serão objeto de monitoramento contínuo, que permitirá a flexibilização 
paulatina dos setores, respeitados os protocolos previstos neste decreto.

cAPítuLo vi
DA ADMiNiStRAção PúBLicA 

art. 18. o expediente na administração Pública estadual direta e indireta 
em todo o Estado do Pará, independente da classificação por zona de risco, 
será de 9h às 15h, com exceção das áreas de segurança pública, saúde e 
administração tributária, que poderão adotar horários diferenciados para 
evitar prejuízo ao atendimento do interesse público, observado, no que 
couber, o Protocolo geral previsto no anexo iii deste decreto.
§ 1º REvoGADo.
§ 2º o trabalho remoto deverá ser priorizado para todos os servidores, nas 
unidades em que isto seja possível e sem que haja prejuízo ao interesse 
público e ao atendimento à população, excetuando aqueles vinculados à 
área de segurança pública e de saúde ou de qualquer outro setor estraté-
gico para contenção da pandemia.
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§ 3º Os pedidos de trabalho remoto deverão ser encaminhados à chefia 
imediata do servidor, que decidirá de maneira motivada cada caso concreto 
baseado em critérios objetivos, nos termos do parágrafo anterior. em caso 
de decretação de lockdown o pedido individual poderá ser substituído por 
determinação geral a critério de cada gestor.
§ 4º fica permitida a realização de reuniões presenciais, com até 10 (dez) 
pessoas, adotadas as medidas de proteção sanitária e distanciamento dos 
participantes.
§ 5º fica permitida a realização de sessões presenciais de contratações, 
adotadas as medidas de proteção sanitária e distanciamento dos partici-
pantes, respeitado o limite previsto no parágrafo anterior.
art. 19. fica suspensa a utilização da biometria para registro eletrônico do 
ponto, devendo ser realizada a aferição da efetividade da jornada por outro 
meio eficaz, de acordo com as orientações definidas no âmbito de cada 
órgão ou entidade da administração Pública estadual direta e indireta.
art. 20. ficam suspensas as visitas às unidades prisionais e unidades so-
cioeducativas do estado.
art. 21. os titulares dos órgãos e entidades da administração Pública es-
tadual direta e indireta da área de segurança pública e de saúde ou de 
qualquer outro setor estratégico para contenção da pandemia, poderão, a 
seu critério, interromper ou suspender os afastamentos dos seus agentes, 
a fim de atender ao interesse público.
art. 22. a contar do dia 15 de junho de 2020, os prazos dos processos ad-
ministrativos que estavam suspensos retomam seu fluxo normal.
art. 22-a. ficam suspensos os prazos dos processos disciplinares militares, 
nos Municípios que estejam em regiões de bandeira preta e vermelha, 
exceto quando for possível a utilização de recursos tecnológicos que per-
mitam a realização de atos processuais de maneira remota.

cAPítuLo vii
DAS DiSPoSiçÕES tRANSitÓRiAS

art. 23. Nas localidades em que permaneçam suspensas as aulas presen-
ciais das escolas da rede de ensino público estadual, deverá ser manti-
da regularmente a oferta de merenda escolar ou medida alternativa que 
garanta a alimentação dos alunos, a critério da secretaria de estado de 
educação (sedUc).
§ 1º REvoGADo.
§ 2º REvoGADo.
§ 3º REvoGADo.
§ 4º REvoGADo.
§ 5º REvoGADo.
§ 6º as escolas e instituições de ensino em geral deverão priorizar o ensino 
remoto, ficando autorizadas a realizar aulas e/ou atividades presenciais, 
nos Municípios que estejam nas Zonas 01, 02, 03, 04 e 05 (bandeiras 
vermelha, laranja, amarela, verde e azul, respectivamente – anexo ii), e 
neste caso, sempre respeitadas as medidas de distanciamento controlado 
e protocolos geral e específicos previstos neste Decreto, adotando, sem-
pre que possível, sistemas de rodízio de alunos e horários, a fim de evitar 
aglomerações.
§ 7º as instituições de ensino que optarem pelo retorno das aulas e/ou ativi-
dades presenciais, nos termos do parágrafo anterior, deverão oferecer, alter-
nativamente, a opção do ensino remoto para os alunos que assim optarem.
§ 8º os Municípios que estejam nas Zonas 01, 02, 03, 04 e 05 (bandeiras 
vermelha, laranja, amarela, verde e azul, respectivamente – anexo ii) 
poderão, de acordo com as peculiaridades regionais e com base em cri-
térios técnicos, manter a suspensão das aulas e/ou atividades presenciais 
previstas no § 6º do presente artigo. 
§ 9º findo o lockdown na região Metropolitana i, as escolas e instituições 
de ensino em geral ficarão autorizadas a realizar aulas e/ou atividades 
presenciais a contar do dia 05 de abril de 2021.
Art. 24. REvoGADo.
Art. 25. REvoGADo.
Art. 26. REvoGADo.
Art. 27. REvoGADo.
§ 1º REvoGADo.
§ 2º REvoGADo.

Art. 27-A. REvoGADo. 
Parágrafo único. REvoGADo.
Art. 27-B. REvoGADo.

cAPítuLo viii
DAS DiSPoSiçÕES fiNAiS

art. 28. ficam os órgãos e entidades componentes do sistema integrado 
de segurança Pública e defesa social (sieds), bem como aqueles respon-
sáveis pela fiscalização dos serviços públicos, autorizados a aplicar sanções 
previstas em lei relativas ao descumprimento de determinações do órgão 
licenciador, autorizador e/ou concedente, independente da responsabilida-
de civil e criminal, tais como, de maneira progressiva:
i - advertência;
ii - multa diária de até r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pessoas 
jurídicas, a ser duplicada por cada reincidência; e
iii - multa diária de r$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoas físi-
cas, Mei, Me, e ePP’s, a ser duplicada por cada reincidência;
iv - embargo e/ou interdição de estabelecimentos. 
§ 1º todas as autoridades públicas estaduais, especialmente as mencio-
nadas no caput deste artigo, que tiverem ciência do descumprimento das 
normas previstas neste decreto, deverão comunicar a ocorrência à Polícia 
civil, que adotará as medidas de investigação criminal cabíveis. 
§ 2º os Municípios envolvidos, através de seus órgãos de segurança públi-
ca, trânsito e/ou fiscalização, atuarão de forma conjunta, em cooperação 
com o estado, visando o cumprimento das medidas postas.
art. 29. as medidas ora instituídas entrarão em vigor às 00h00 do dia 1º 
de junho de 2020 e serão aplicadas a cada uma das regiões de que trata o 
anexo i, de acordo com as respectivas “bandeiras” estabelecidas no anexo 
ii, ambos deste decreto, e permanecerão vigentes até que outras medidas 
venham a ser fixadas pelo Estado, baseadas na capacidade de resposta do 
sistema de saúde e os níveis de transmissão da covid-19.
Parágrafo único. ficam revogados o decreto estadual nº 777, de 23 de 
maio de 2020 e o decreto estadual nº 729, de 05 de maio de 2020, com o 
início da vigência do presente decreto.
art. 30. os horários de funcionamento dos estabelecimentos e segmentos 
econômicos e sociais autorizados a retomar suas atividades, com as restri-
ções previstas neste decreto e em outras normas aplicáveis, respeitados 
todos os protocolos, serão fixados por cada um dos Municípios das respec-
tivas zonas de risco, preferencialmente de modo a evitar aglomerações no 
transporte público.
art. 31. este decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá 
ser revisto a qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica da 
covid-19 no estado do Pará, com o percentual de isolamento social, taxa 
de ocupação de leitos hospitalares e nível de transmissão do vírus entre a 
população.
Parágrafo único. a alteração havida na versão deste decreto publicada em 
29 de março de 2021, passará a viger às 21h do mesmo dia.
Palácio do goverNo, 31 de maio de 2020.

HELDER BARBALHo
governador do estado

*Republicado em virtude de complementações adicionais.
- doe nº 34.238, de 31-5-2020; doe nº 34.239, de 31-5-2020; doe nº 
34.249, de 9-6-2020; doe nº 34.257, de 18-6-2020; doe nº 34.271, de 
2-7-2020; doe nº 34.280, de 14-7-2020; doe nº 34.282, de 15-7-2020; 
doe nº 34.285, de 17-7-2020; doe nº 34.292, de 24-7-2020; doe nº 
34.298, de 31-7-2020; doe nº 34.305, de 7-8-2020; doe nº 34.315, de 
17-8-2020; doe nº 34.346, de 16-9-2020; doe nº 34.411, de 18-11-
2020; doe nº 34.445, de 28-12-2020; doe nº 34.462, de 15-1-2021; 
doe nº 34.467, de 21-1-2021; doe nº 34.474, de 28-1-2021; doe nº 
34.476, de 30-1-2021; doe nº 34.493, de 16-2-2021; doe no 34.495, de 
18-2-2021; doe nº 34.506, de 3-3-2021; doe nº 34.508, de 4-3-2021; 
doe nº 34.512, de 10-3-2021; doe nº 34.513, de 10-3-2021; doe nº 
34.518, de 15-3-2021; e doe n° 34.522, de 17-3-2021; e doe n° 34.533, 
de 25-3-2021.

ANExo i
RELAção DE MuNicíPioS PoR REGião

REGiÕES BANDEiRA MuNicíPioS
1 MetroPolitaNa i verMelHa ananindeua, belém, benevides, Marituba e santa bárbara do Pará

2 rMb/MaraJÓ orieNtal/bai-
xo tocaNtiNs

MetroPolitaNa ii
verMelHa

acará, bujaru, colares, concórdia do Pará, santa isabel do Pará, santo antônio do tauá, são caetano de odivelas, tomé-açu e vigia
MaraJÓ i afuá, cachoeira do arari, chaves, Muaná, Ponta de Pedras, salvaterra, santa cruz do arari, são sebastião da boa vista e soure

tocaNtiNs abaetetuba, baião, barcarena, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do ajuru, Mocajuba, Moju e oeiras do Pará
3 MaraJÓ ocideNtal MaraJÓ ii verMelHa anajás, bagre, breves, curralinho, gurupá, Melgaço e Portel

4 Nordeste
MetroPolitaNa iii

verMelHa

aurora do Pará, capitão Poço, castanhal, curuçá, garrafão do Norte, igarapé-açu, inhangapi, ipixuna do Pará, irituia, Mãe do rio, Magalhães barata, Maracanã, 
Marapanim, Nova esperançado Piriá, Paragominas, santa Maria do Pará, são domingos do capim, são francisco do Pará, são João da Ponta, são Miguel do 
guamá, terra alta e Ulianópolis

rio caetés augusto correa, bonito, bragança, cachoeira do Piria, capanema, Nova timboteua, ourém, Peixe-boi, Primavera, Quatipuru, salinópolis, santa luzia do Pará, 
santarém Novo, são João de Pirabas, tracuateua e viseu

5 baixo aMaZoNas verMelHa alenquer, almeirim, belterra, curuá, faro, Juruti, Mojuí dos campos, Monte alegre, Óbidos, oriximiná, Prainha. santarém e terra santa
6 xiNgU verMelHa altamira, anapu, brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, senador José Porfírio, vitória do xingu e Uruará

7 caraJás
caraJás

verMelHa
abel figueiredo, bom Jesus do tocantins, brejo grande do araguaia, canaã dos carajás, curionópolis, dom eliseu, eldorado dos carajás, itupiranga, Marabá, Nova 
ipixuna, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, rondon do Pará, são domingos do araguaia, são geraldo do araguaia e são João do araguaia

lago do tUcUrUÍ breu branco, goianésia do Pará, Jacundá, Novo repartimento, tailândia e tucuruí
8 taPaJÓs verMelHa aveiro, itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, rurópolis e trairão

9 aragUaia verMelHa água azul do Norte, bannach, conceição do araguaia, cumaru do Norte, floresta do araguaia, ourilândia do Norte, Pau d'arco, redenção, rio Maria, santa Maria 
das barreiras, santana do araguaia, são félix do xingu, sapucaia, tucumã e xinguara



 diário oficial Nº 34.536  7 Segunda-feira, 29 DE MARÇO DE 2021

ANExo ii
cLASSificAção DAS zoNAS PoR NívEL DE RiSco (BANDEiRAS)

zoNAS BANDEiRAS NívEL DE RiSco
1 ZoNa 00 – LOCKDOWN Preta LOCKDOWN
2 ZoNa 01 – alerta MáxiMo verMelHa risco alto
3 ZoNa 02 – coNtrole i laraNJa risco Médio
4 ZoNa 03 – coNtrole ii aMarela risco iNterMediário
5 ZoNa 04 – abertUra Parcial verde risco baixo
6 ZoNa 05 – Novo NorMal aZUl risco MÍNiMo

ANExo iii
PRotocoLo SANitÁRio GERAL

região de saúde: todas
setores essenciais envolvidos: todos os setores. todos os cNaes.
PRoPÓSito
regular segurança geral durante a pandemia da covid-19.
oBJEtivo
Proteção a saúde e a segurança em todos os setores, incluindo os empregadores, os clientes e os usuários.
1. Proteção no contato social
2. Higiene pessoal
3. limpeza e higienização de ambientes
4. comunicação
5. Monitoramento de condições de saúde
GRuPoS DE RiSco
idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); doenças pulmonares graves 
ou descompensados (asma moderada/grave, dPoc); doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo 
clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação e Puerpério; Pessoas com deficiências e cognitivas físicas; Estados de 
imunocomprometimento, devido o uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de Hiv/aids e neoplasias; doenças neurológicas.
1. O trabalhador e os profissionais liberais têm o dever de cuidar de sua própria saúde e segurança, e de não afetar negativamente a saúde e a segurança 
dos outros;
2. o trabalhador, as empresas e os profissionais autônomos precisam seguir as orientações da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará;
3. Havendo divergência, em qualquer orientação, entre o protocolo geral e o protocolo específico de cada segmento, deve prevalecer a orientação do 
protocolo específico.

PRotEção No coNtAto SociAL BANDEiRA
PREtA

BANDEiRA
vERMELHA

BANDEiRA
LARANJA

BANDEiRA
AMARELA

BANDEiRA
vERDE

BANDEiRA
AzuL

distanciamento social: Manter a distância mínima, entre pessoas, de 1,5 metros, em todos os ambientes, internos ou externos, exceto 
nas condições relacionadas à característica específica da atividade ou na aproximação social de cuidados com crianças, idosos, deficientes 
e pessoas com dependência.

siM siM siM siM siM siM

distanciamento domiciliar: familiares e habitantes de uma mesma residência, a distância mínima não será aplicável, exceto, em relação 
aos idosos e grupos considerados de risco. recomenda-se o distanciamento social de 1,5 metros, em relação a qualquer visitante. siM siM siM siM siM Não

distanciamento no ambiente de trabalho: reorganizar o ambiente de trabalho, para preservar o distanciamento mínimo de 1,5 metros 
entre pessoas. siM siM siM siM siM Não

Demarcação de áreas de fluxo: Demarcar áreas de fluxo para evitar aglomerações, que minimiza o número de pessoas no mesmo am-
biente e garante o distanciamento de 1,5 metros. siM siM siM siM siM Não

salas de espera: Manter distanciamento mínimo seguro entre assentos com demarcação dos lugares que devem permanecer vazios. retirar 
itens de que possam ser manuseados pelos clientes, como revistas, tablets, jornais, folders de propaganda e catálogos de informações. siM siM siM siM siM siM

alimentos nas salas de espera: fica proibido o consumo e oferecimento de alimentos nas salas de espera. siM siM siM siM siM Não
limitação de pessoas nas salas de espera: limitar a lotação de salas de espera a 50% da capacidade. adotar o sistema de agendamento 
de horário prévio, prevendo maiores janelas entre os clientes. siM siM siM siM siM Não

Distanciamento em filas: Sinalizar com marcação no chão ou, em local visível, a posição na qual as pessoas devem aguardar na fila, com 
distanciamento de 1,5 metros. siM siM siM siM siM Não

redução de trabalhadores nas áreas de trabalho: reduzir o número de trabalhadores alocados em determinada área, em qualquer mo-
mento, incluindo as paradas para descanso e pausas de refeição. 50% 40% 30% 20% 10% 0%

ambientes abertos e arejados: Manter os ambientes abertos e arejados. siM siM siM siM siM siM
salões de alimentação e refeitórios: Manter distanciamento social nos refeitórios (se possível, realizar refeições ao ar livre). siM siM siM siM siM Não
ocupação de refeitórios: capacidade de ocupação de refeitórios. 25% 25% 50% 50% 75% 100%
flexibilidade de horários de alimentação: ampliar o período de funcionamento para reduzir as aglomerações. siM siM siM siM Não Não
distanciamento em cozinhas: Manter distanciamento de 1,5 metros. siM siM siM siM siM Não
disposição de mesas e cadeiras nos salões de alimentação e refeitórios: alterar a disposição de mesas e cadeiras, quando necessário para 
garantir o distanciamento social de 1,5 metros. reduzir o número de pessoas sentadas a mesa. siM siM siM siM Não Não

senhas para salões e refeitórios de alimentação: recomenda-se distribuir senhas, preferencialmente digitais, via celular ou outro meio 
digital para organizar filas de espera. siM siM siM siM Não Não

Ar condicionado: Recomenda-se manter desligado. Caso seja a única opção de ventilação, deve se manter os filtros e dutos higienizados 
adequadamente. siM siM siM siM Não Não

Redução da circulação: Evitar a circulação de funcionários nas áreas comuns dos estabelecimentos e fora do ambiente específico de trabalho. siM siM siM siM Não Não
remoção de mobílias não utilizadas: remover mobílias não utilizadas. siM siM siM siM Não Não
ocupação de ambientes: taxa de ocupação conforme capacidade (exceto shoppings). 0% 50% 50% 60% 75% 100%
ocupação de shoppings: taxa de ocupação de ambientes shoppings. 0% 50% 50% 60% 75% 100%
ocupação de instituições religiosas: taxa de ocupação, conforme capacidade, de instituições religiosas. 30% 50% 50%, 50%, 50%, 100%
barreiras físicas de Proteção individual: Utilizar barreiras físicas, no formato, de divisórias transparentes, quando o distanciamento social, 
de 1,5 metros, entre pessoas, não puder ser mantido. siM siM siM siM Não Não

equipamento de Proteção individual (ePi): Face shield sobre as máscaras.
os trabalhadores, em contato direto com público, devem usar máscara de proteção facial (modelo face shield). siM siM siM siM Não Não

equipamento de Proteção individual (ePi): Máscaras.
os trabalhadores e clientes devem usar máscaras de proteção, que devem ser trocadas de acordo com as instruções do fabricante e 
as indicações dos órgãos sanitários de saúde no transporte, seja coletivo ou individual, e nos ambientes públicos e de convívio social.

siM siM siM siM siM Não

trabalhadores do setor de limpeza (higienização): os trabalhadores que estiverem no setor de limpeza devem:
1. Usar luvas;
2. Usar higienizador de mãos à base de álcool, antes e depois de usarem as luvas;
3. Usar máscaras;
4. Usar óculos de proteção e/ou proteção e/ou protetor facial (modelo face shield).

siM siM siM siM siM siM
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equipamento de Proteção individual (ePi) reutilizáveis: efetuar a desinfecção dos equipamentos, como aventais, protetores faciais/
oculares e luvas com álcool 70% ou água e sabão ou substâncias sanitizantes. siM siM siM siM siM siM

regime de teletrabalho: Priorizar o modelo de “home office” (trabalho remoto). siM siM Não Não Não Não

grupos de risco: afastamento do trabalho de grupos de risco. siM siM siM Não Não Não

redução do risco de contágio entre funcionários: afastar, ou manter, no regime de teletrabalho, por, no mínimo 14 dias, mesmo quando 
apresentarem condições físicas de saúde, os empregados com sintomas suspeitos, ou confirmados, de infecção pelo Covid-19. O critério, 
também, se aplica para aqueles que tiveram contato com pacientes infectados, pelo covid-19, nos últimos 14 dias.

siM siM siM siM siM siM

redução de viagens: evitar viagens a trabalho, nacionais ou internacionais e, monitorar os funcionários sobre medidas de prevenção e 
monitoramento. siM siM siM siM siM siM

reuniões virtuais: Manter, preferencialmente, reuniões e treinamentos remotos. siM siM siM siM siM siM

reuniões presenciais: realização de reuniões presenciais Não siM siM siM siM siM

simulações de incêndio: suspender temporariamente a realização de simulações de incêndios nas instalações da empresa. siM siM siM siM Não Não

Segurança para grupos de riscos no atendimento: Definir horários diferenciados para o atendimento às pessoas dos grupos de risco. siM siM siM siM Não Não

canais digitais: Priorizar e estimular o atendimento ao público via canais digitais (operação, vendas, suporte e atendimentos). siM siM siM siM siM siM

limitar a entrada de visitantes: limitar a entrada de visitantes externos nas empresas. siM siM siM siM Não Não

limitação de trabalhadores em cada turno: limitar a presença de trabalhadores em cada turno. dividir as equipes em dois ou três ou 
quatro turnos de jornada de trabalho. siM siM siM siM Não Não

Mobílias em salas de descanso: afastar as mobílias das salas de descanso. No caso das mobílias coletivas, deve-se manter o afastamento 
isolando assentos. siM siM siM siM siM Não

auditórios: Manter a distância mínima segura entre as pessoas, alternando assentos, demarcando os lugares, que deverão permanecer 
vazios e, considerando não somente o distanciamento lateral, mas também o distanciamento entre pessoas em diferentes fileiras. De-
marcar o piso com fitas de sinalização, informando a distância mínima que deverá ser adotada.

siM siM siM siM siM Não

redução de contato de clientes com caixas: Utilizar barreiras físicas transparentes ou ofertar face shield para proteção individual sobre 
as máscaras. siM siM siM siM siM Não

Elevadores: Além da limitação de 50%, fazer a demarcação do piso, de forma que os clientes fiquem de frente para a parede do elevador, 
e não de frente um para o outro. siM siM siM siM siM Não

contato físico: Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos e abraços. orientar os funcionários e clientes para evitarem 
o toque nos próprios olhos, boca e nariz. siM siM siM siM siM siM

tosse e espirros: Promover uma boa higiene das mãos após espirros ou tosse. siM siM siM siM siM siM

alimentação: fornecer alimentos e água potável individualmente. disponibilizar pratos, talheres e copos, protegidos, do toque público, 
descartáveis. os bebedouros de pressão de utilização comum devem ser lacrados. siM siM siM siM siM Não

compartilhamento objetos durante alimentação: evitar o compartilhamento de saleiros, açucareiros, farinheiras e outros; siM siM siM siM siM Não

Higiene de mãos: lavar as mãos, com sabonete, com frequência, ou utilizar álcool 70%, por pelo menos 20 segundos, antes do início do 
trabalho ou após uso de banheiros, toque em dinheiro, manipulação de alimentos, manuseio de lixo, toque em objetos compartilhados e 
após receber encomendas externas. fazer o mesmo procedimento de higiene antes e após colocação de equipamentos de proteção individual 
(luvas, máscara, face shield e capote).

siM siM siM siM siM siM

banho: lavar corpo e cabelos cuidadosamente, todos os dias (incluindo pelos faciais). siM siM siM siM siM siM

barba, cabelos e unhas: recomenda-se diminuir a barba e manter os cabelos presos, bem como manter as unhas curtas. siM siM siM siM siM Não

adereços: evitar o uso de adereços (colares, pulseiras, relógios e similares). siM siM siM siM siM Não

Uniformes e roupas: orientar os empregados e clientes para evitarem o contato entre uniformes e/ou roupas limpos, com sujos ou 
usados. siM siM siM siM siM Não

roupas utilizadas no trabalho: ao chegar em casa, deve-se retirar e lavar as roupas utilizadas na jornada de trabalho. siM siM siM siM siM siM

Máscaras durante refeições: trabalhadores ou clientes retirar as máscaras, nos salões ou refeitórios, apenas no momento da alimentação. siM siM siM siM siM Não

Higiene de ambientes: recomenda-se limpeza frequente com álcool 70% ou substâncias sanitizantes das superfícies mais tocadas: 
equipamentos, computadores, elevadores, máquinas, corrimões e telefones. siM siM siM siM siM siM

descarte guimbas de cigarro: orientar descarte de guimbas de cigarro nas lixeiras. siM siM siM siM siM siM

disponibilização de álcool 70%: disponibilizar álcool 70% em todos os ambientes para uso de empregados e clientes. siM siM siM siM siM siM

compartilhamento de objetos: orientar os trabalhadores e clientes para não compartilhar objetos pessoais, tais como fones de ouvido, 
celulares, e instrumentos de trabalho, bem como devem realizar a adequada higienização dos mesmos. objetos fornecidos a clientes 
devem ser embalados individualmente.

siM siM siM siM siM siM

Material compartilhado: realizar a higienização de todo o material compartilhado pelos clientes após toques físicos. siM siM siM siM siM siM

serviços em ambientes de terceiros: a realização de vistorias e serviços ao cliente devem ser realizadas apenas quando inevitáveis. Nas 
visitas necessárias, os profissionais devem comunicar as diretrizes de segurança a serem seguidas conforme protocolos sanitário geral. siM siM siM siM Não Não

Máquinas de cartão: Envelopar máquinas de cartão com filme plástico e higienizá las após cada uso. siM siM siM siM Não Não

Meios de pagamentos: Priorizar o recebimento e pagamentos digitais, em substituição ao dinheiro, em papel ou moedas, nas transações 
financeiras. siM siM siM siM siM siM

assinaturas de documentos: Usar e solicitar, aos clientes, a adaptação aos meios digitais eletrônicos, em vez de papel, e alternativas 
gerais, ao método de assinatura física. siM siM siM siM Não Não
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LiMPEzA E HiGiENizAção DE AMBiENtES BANDEiRA
PREtA

BANDEiRA
vERMELHA

BANDEiRA
LARANJA

BANDEiRA
AMARELA

BANDEiRA
vERDE

BANDEiRA
AzuL

entradas e catracas: criar ponto de descontaminação na entrada do estabelecimento para limpeza de objetos pessoais. siM siM siM siM siM Não

Ponto biométrico: evitar o ponto biométrico. siM siM siM siM siM Não

limpeza: reforçar os processos de limpeza e higienização de todos os ambientes e equipamentos, incluindo pisos, estações de trabalho, máqui-
nas, mesas, cadeiras, computadores, ao início e término de cada turno de trabalho. Intensificar a limpeza de áreas comuns e de grande circulação 
de pessoas durante o período de funcionamento.

siM siM siM siM siM siM

banheiros: os sanitários devem estar limpos e sempre conter água, sabão e papel toalha descartável para cuidados de higiene de mãos. siM siM siM siM siM siM

Periodicidade de higienização de banheiros: Higienizar os banheiros, vestiários e lavatórios antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo, 
a cada três horas. siM siM siM siM siM siM

acesso a banheiros e vestiários: controle de taxa de ocupação de banheiros e vestiários. 25% 25% 50% 50% 75% 100%

Higienização da lixeira e descarte de lixo: efetuar a higienização de lixeiras e o descarte do lixo frequente e separar o lixo com potencial risco de 
contaminação (ePi’s, luvas, máscaras, etc.) e descartá-lo de forma que não ofereça riscos de contaminação e em local isolado. siM siM siM siM siM siM

lixeiras: disponibilizar lixeiras com tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de 
dispositivo, como acionamento automático). siM siM siM siM siM siM

descarte de talheres, pratos e copos descartáveis após refeições: descartar talheres, copos e pratos descartáveis cuidadosamente após refeições. siM siM siM siM siM siM

Descarte de máscara: indicar a funcionários e clientes os locais específicos para descarte de máscaras, bem como divulgar instruções de como 
colocá-las e retirá-las com segurança. siM siM siM siM siM siM

cuspir: evitar cuspir nos ambientes de uso comuns, exceto nos sanitários. siM siM siM siM siM siM

tapetes e carpetes: retirar, caso possível, os tapetes dos ambientes internos de trabalho para facilitar a higienização. reforçar a higienização 
de carpetes. siM siM siM siM siM Não

alimentos no ambiente de trabalho: Proibir manuseio e ingestão de alimentos no local de trabalho. siM siM siM siM siM Não

equipe de preparação de alimentos: Promover higiene mais estrita entre a equipe de preparação de alimentos (refeitório) e seus contatos 
próximos. siM siM siM siM siM siM

Ambientes infectados: Em caso de confirmação de caso de Covid-19, deve se isolar o ambiente no qual a pessoa infectada transitou até higie-
nização completa. siM siM siM siM siM siM

coMuNicAção BANDEiRA
PREtA

BANDEiRA
vERMELHA

BANDEiRA
LARANJA

BANDEiRA
AMARELA

BANDEiRA
vERDE

BANDEiRA
AzuL

Disseminação de processos de treinamento preventivo: Definir os processos e protocolos de segurança com comunicação aos clientes. siM siM siM siM siM siM

cartazes e folders: avisos e pôsteres ao redor do local de trabalho para lembrar trabalhadores e outras pessoas dos riscos do covid-19 e das 
medidas necessárias para cessar a disseminação. siM siM siM siM siM siM

comunicação e disseminação de informação: disponibilizar nos canais virtuais de comunicação das empresas orientações preventivas sobre o 
covid-19. siM siM siM siM siM siM

Comunicação de casos confirmados ou suspeitos: Comunicar aos ambulatórios de saúde (empresarial) e setor de recursos humanos sobre casos 
suspeitos ou confirmados de COVID 19 . Deve-se informar empregados da mesma área/equipe e clientes, que tiveram contato próximo com as 
situações descritas suspeitas de infecção pelo covid-19.

siM siM siM siM siM siM

Comunicação com órgãos competentes: Estabelecer comunicação eficiente com o público e os órgãos competentes sobre informações, medidas 
e ações desenvolvidas para garantir a segurança dos clientes e funcionários, bem como a ocorrência de trabalhadores confirmados ou suspeitos 
de covid-19.

siM siM siM siM siM siM

empresas parceiras: comunicar empresas parceiras sobre contatos durante prestação de serviços com trabalhadores afastados devido suspeita 
ou confirmação de Covid-19. siM siM siM siM siM siM

embalagens de fornecedores: retirar as embalagens do fornecedor e realizar o descarte adequado antes de armazenar os produtos. siM siM siM siM siM siM
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ANExo iv
LiStA DE AtiviDADES ESSENciAiS

1. assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
2. assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
3. atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guar-
da e a custódia de presos;
4. atividades de defesa nacional e de defesa civil;
5. trânsito e transporte internacional de passageiros;
6. telecomunicações e internet; serviço de call center;
7. captação, tratamento e distribuição de água
8. captação e tratamento de esgoto e lixo;
9. geração, transmissão, distribuição e manutenção de energia elétrica e 
de gás, incluindo o fornecimento de suprimentos e os serviços correla-
tos necessários ao funcionamento dos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia, bem como as respectivas obras de engenharia 
relacionadas a essas atividades;
10. iluminação pública;
11. produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presen-
cialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, hi-
giene, alimentos e bebidas;
12. serviços funerários;
13. guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com 
elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento aos requisitos de segurança 
sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios
14. vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
15. prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença 
dos animais;
16. inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
17. vigilância agropecuária internacional;
18. controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;
19. compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas 
bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições fi-
nanceiras;
20. serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas 
instituições supervisionadas pelo banco central do brasil
21. serviços postais;
22. transporte e entrega de cargas em geral;
23. serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas 
em geral;              
24. serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de 
dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste anexo;
25. fiscalização tributária e aduaneira;
26. fiscalização tributária e aduaneira federal;
27. transporte de numerário;
28. produção e distribuição de numerário à população e manutenção da 
infraestrutura tecnológica do sistema financeiro Nacional e do sistema de 
Pagamentos brasileiro;                  
29. fiscalização ambiental;
30. produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;
31. monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco 
à segurança;
32. levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da 
segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e 
de cheias e inundações;
33. mercado de capitais e seguros;
34. cuidados com animais em cativeiro, bem como, cuidados veterinários e 
fornecimento de alimentação para animais domésticos;
35. atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem 
em andamento e às urgentes, inclusive serviços de contabilidade;
36. atividades médico-periciais inadiáveis;
37. fiscalização do trabalho;                 
38. atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relaciona-
das com a pandemia da covid-19;
39. atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e con-
sultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas e privadas, relacio-
nadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos, bem como 
nas demais questões urgentes, e os serviços de cartórios extrajudiciais em 
regime de plantão;
40. unidades lotéricas, somente quanto às atividades relativas às demais 
listadas neste anexo;
41. serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças 
novas e usadas e de pneumáticos novos e remoldados, somente quanto às 
atividades relativas às demais listadas neste anexo;
42. serviços de radiodifusão de sons e imagens e da imprensa em geral;
43. atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aque-
las realizadas por meio de start-ups, somente quanto às atividades relati-
vas às demais listadas neste anexo;
44. atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de ali-
mentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e as-
sistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a 
assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga 
em rodovias e estradas;
45. atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de 
outros benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou ele-
trônico, obedecidas as determinações do Ministério da saúde e dos órgãos 
responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho;
46. atividade de locação de veículos, somente quanto às atividades relati-
vas às demais listadas neste anexo.
47. atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, re-
posição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos 
de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluí-

dos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e clima-
tização, somente para serviços consideráveis inadiáveis;                 
48. atividades de produção, exportação, importação e transporte de insu-
mos e produtos químicos, petroquímicos, plásticos em geral e embalagens 
de fibras naturais;
49. atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena 
de dano irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo 
siderúrgico e as cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro
50. atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, esco-
amento e suprimento de bens minerais;
51. atividades de atendimento ao público em agências bancárias, coopera-
tivas de crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas 
governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências econômi-
cas da emergência de saúde pública de que trata a lei nº 13.979, de 2020;
52. produção, transporte e distribuição de gás natural;
53. indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos 
de saúde, higiene, alimentos e bebidas;
54. obras de engenharia, exclusivamente, de infraestrutura ou para aten-
der situações emergenciais, calamitosas ou na área de saúde;
55. cartórios de registro civil das Pessoas Naturais;
56. comercialização de materiais de construção;
57. atividades do Poder público municipal, estadual e federal;
58. serviços domésticos, prestados a empregador que atue em atividade/
serviço essencial, na forma do decreto, desde que destinado ao cuidado de 
criança, idoso, pessoa enferma ou incapaz, ou quando o empregador for ido-
so, pessoa enferma ou incapaz, devendo tal circunstância constar em declara-
ção a ser emitida pelo contratante, acompanhada da ctPs quando for o caso;
59. Produção, distribuição, comercialização e entrega de produção de ali-
mentos agropecuário, agroindustrial, agropastoril e as atividades correla-
tas necessárias ao seu regular funcionamento;
60. funcionamento de aeroportos e dos serviços inerentes ao transporte 
de passageiros, cargas e malas postais;
61. serviço de transporte de passageiros, público ou privado, para auxiliar 
no atendimento das atividades/serviços essenciais;
62. serviços de hospedagem, com consumo de refeições pelos hóspedes 
exclusivamente nos quartos;
63. serviços de lavandeira para atender atividades/serviços essenciais;
64. Produção, distribuição, comercialização e entrega de produção de ma-
deira e produtos florestais;
65. transporte coletivo interestadual e intermunicipal de passageiros, ter-
restre, marítimo e fluvial; e,
66. funcionários que prestam serviço em condôminos, entre eles, porteiro, 
zelador, vigia, auxiliar, faxineiro.

ANExo v
LiStA DE SEtoRES tEMÁticoS – PRotocoLo ESPEcífico

(www.covid-19.pa.gov.br)
1. espaços de visitação Pública (museus e outros pontos turísticos) – aber-
to para bandeira laranja;
2. atividades imobiliárias – aberto para bandeira vermelha;
3. concessionárias – aberto para bandeira vermelha;
4. escritórios – aberto para bandeira vermelha;
5. restaurantes e similares – aberto para bandeira vermelha;
6. comércio de rua – aberto para bandeira vermelha;
7. Shopping Center – aberto para bandeira vermelha;
8. Salão de beleza, barbearias e afins – Aberto para bandeira vermelha;
9. academia – aberto para bandeira vermelha;
10. teatro e cinema – aberto para bandeira laranja;
11. eventos com aglomeração – fechado;
12. indústria – aberto para bandeira vermelha;
13. construção civil – aberto para bandeira vermelha;
14. educação – aberto para bandeira vermelha;
15. igreja – aberto para bandeira vermelha;
16. turismo – aberto para bandeira vermelha;
17. transporte coletivo interestadual e intermunicipal de passageiros, ter-
restre, marítimo e fluvial – Aberto para todas as bandeiras; e,
18. bares e similares – aberto para bandeira laranja.

ANExo vi - REvoGADo

D E c R E t o  Nº º 1.407, DE 28 DE MARço DE 2021
revoga o decreto estadual nº 1.310, de 8 de fevereiro de 2021, que res-
tringe a circulação, por via rodoviária e hidroviária, de passageiros em 
virtude da pandemia da covid-19. 
o goverNador do estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso iii, da constituição estadual, e
considerando a decisão do supremo tribunal federal na ação direta de 
inconstitucionalidade nº 6.625/df; 
considerando os indicadores atuais de saúde e o panorama das ações de 
saúde no estado do Pará,
d e c r e t a:
art. 1º fica revogado o decreto estadual nº 1.310, de 8 de fevereiro de 2021.
art. 2º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 28 de março de 2021.

HELDER BARBALHo
governador do estado

Protocolo: 640239
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D E c R E t o  Nº 1403, DE 26 DE MARço DE 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública estadual, crédito suplementar por sUPerávit, 
no valor de r$ 450.570,05 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 450.570,05 (Quatrocentos e 
cinquenta Mil, Quinhentos e setenta reais e cinco centavos), para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA DESPESA vALoR

181011442215008211 - seJUdH 0301 339030 300.000,00

742011236415068868 - UePa 0661 339039 150.570,05

total 450.570,05

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do superávit financeiro apurado no balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 26 de março 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 1404, DE 26 DE MARço 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$ 3.332.306,80 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso v da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 3.332.306,80 (três Milhões, 
trezentos e trinta e dois Mil, trezentos e seis reais e oitenta centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DESPESA vALoR

071011512115088890 - sedoP 0101 444042 2.400.000,00

971010312212978339 - seaP 0106 319004 440.134,52

971010312212978339 - seaP 0106 339047 88.876,08

971010333112978311 - seaP 0106 339046 96.709,80

971010342115008228 - seaP 0106 339039 230.582,76

971010342115008228 - seaP 0106 449052 76.003,64

total 3.332.306,80

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

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DESPESA vALoR

071011545114897645 - sedoP 0101 449051 2.400.000,00

971010342115027663 - seaP 0106 449052 932.306,80

total 3.332.306,80

art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 26 de março 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 1405 DE 26 DE MARço DE 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do fundo 
estadual de assistência social - feas, vinculado à secretaria de estado de 
assistência social, trabalho, emprego e renda – seaster, crédito especial 
no valor de r$ 60.000.000,00 para atender a 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 o disposto 
no art. 6º da lei nº 9.215, de 25 de fevereiro de 2021, a qual altera a 
lei n° 9.139, de 29 de outubro de 2020, que autoriza o Poder executivo 
a disponibilizar recursos e prorroga a vigência do Programa estadual 
extraordinário de transferência de renda - renda Pará, no exercício de 
2021.
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do fundo estadual de assistência social - feas, vinculado à secretaria 
de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda – seaster, 
órgão da administração Pública estadual, crédito especial no valor de r$ 
60.000.000,00 (sessenta Milhões de reais), conforme a programação 
abaixo:

r$

cÓdigo foNte NatUreZa da desPesa valor

871010824415057685 - feas 0301 339048 60.000.000,00

total 60.000.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do superávit financeiro a ser apurado no balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 26 de março de 2021.

HELDER BARBALHo
governador do estado

HANA SAMPAio GHASSAN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 640236

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto – 5º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 04/2017-ccG/PA.
terMo aditivo: 5º
coNtrato: 04/2017 – ccg/Pa
obJeto: a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contrato 
nº 04/2017 – cgg/Pa, o qual visa a prestação de serviço de gestão de 
abastecimento de combustível de unidades consumidoras, customizado e 
gerido pela administração Publica estadual com a utilização de cartão mag-
nético e com fornecimento continuo e ininterrupto de combustível, através 
da rede de postos credenciados de abastecimento para os entes do estado 
de acordo com as regras e normas instituídas no edital de pregão eletrôni-
co sead/dgl/srP nº 12/2016.
fUNdaMeNto: art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93.
data da assiNatUra: 19/03/2021.
vigêNcia: 31/03/2021 a 30/03/2022.
valor: r$ 583.962,28 (Quinhentos e oitenta e três mil novecentos e ses-
senta e dois reais e vinte e oito centavos).
exercÍcio: 2021.
orçaMeNto:
Órgão: 11105; função: 04; sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 4668;
fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030; ação: 231776.
coNtrataNte:
casa civil da goverNadoria, inscrita no cNPJ sob o n° 07.730.458/0001-45.
coNtratada: ticKet solUçÕes Hdfgt s/a, inscrita no cNPJ sob o nº. 
03.506.307/0001-57
eNdereço: rua Machado de assis, nº 50, edifício 02, bairro santa lucia, 
campo bom/rs, ceP: 93.700-000.
ordeNador
luciana bitencourt
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 640096
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 023/2021 – Sf/cMG, DE 26 DE MARço DE 2021
suprido: alécio fábio cUNHa silva, cPf nº 889.741.542-34, asses-
sor administrativo ii. Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 4.000,00; elemento de 
despesa: 33.90.30 (Material de consumo) - r$ 2.000,00; elemento de 
despesa: 33.90.39 (outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica) - r$ 
2.000,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: os-
mar vieira da costa Júnior, cel QoPM.

Protocolo: 640076

.

.

DiÁRiA
.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 177/2021 – Di/cMG, DE 26 DE MARço DE 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: belém/
Pa; destino: salinópolis/Pa; Período: 19 a 20/03/2021; Quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação); servidores: cb PM aldo vandamme silva Pessoa, 
cPf nº 999.656.662-53; sd PM david emanoel costa dos santos, cPf 
nº 017.520.712-71; ordenador: cel QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 639993
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 178/2021 – Di/cMG, DE 26 DE MARço DE 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: be-
lém/Pa; destino: salinópolis/Pa; Período: 24 a 25/03/2021; Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação); servidores: Joana Marques da silva, cPf 
nº 603.263.362-49; eline Maria botelho coutinho, cPf nº 527.990.342-
68; ordenador: cel QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 639994
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 179/2021 – Di/cMG, DE 26 DE MARço DE 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: belém/
Pa; destino: salinópolis/Pa; Período: 24/03/2021; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); servidores: caP QoPM tainã rocha botelho, cPf nº 
947.092.032-53; sd PM Jonas vilhena cardoso, cPf nº 019.319.092-
37; ordenador: cel QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 639995
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 180/2021 – Di/cMG, DE 26 DE MARço DE 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 26 a 27/03/2021; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); servidor: sd PM luciano audai 
ferreira Pereira, cPf nº 046.585.482-67; ordenador: cel QoPM osmar 
vieira da costa Júnior;

Protocolo: 639996
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 181/2021 – Di/cMG, DE 26 DE MARço DE 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: belém/
Pa; destino: salinópolis/Pa; Período: 24/03/2021; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); servidor: cb PM aldo vandamme silva Pessoa, cPf nº 
999.656.662-53; ordenador: cel QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 639999

.

.

vicE-GovERNADoRiA Do EStADo

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

 ExtRAto DE tERMo ADitivo
1º tERMo ADitivo Ao coNtRAto N° 001/2020-GvG
data da assinatura: 24/03/2021
data da vigência : 26/03/2021 a 25/03/2022.
Justificativa: Renovação do contrato que atende aos serviços higienização 
dos carros locados que servem à operacionalização das atividades do vice-
governador.
objeto: Prestação de serviço de lavagem de veículos dos veículos que ser-
vem às atividade do vice-governador.
dotação orçamentária: - Unidade orçamentária 32.101 / Unidade gestora 
32.0101
- Programa de trabalho 04.122. 1297. 8338
- ação: 261529
- Plano interno: 4120008338c
- elemento de despesa: 33.90.39
- fonte do recurso: 0101000000
- valor global: r$ 12.480,00.
valor estimado: r$ 12.480,00 (doze mil quatrocentos e oitenta reais).
contratante: goverNo do estado do Pará, por intermédio da vice go-
verNadoria, órgão da administração direta, com sede na av. dr. freitas, 
2531, próximo à av. almirante barroso - ceP: 66.087-812 – belém – Pará 

– brasil, inscrita no cNPJ sob o n° 03.760.025/0001-81.
contratado: MaUro Jorge costa MaUes, nome fantasia MJ2 lava car, 
estabelecida na cidade de belém/Pa, à rua rodolfo chermont, canal água 
cristal, n° 02, bairro Marambaia, ceP 66.615-170, inscrita no cNPJ/Mf sob 
n° 29.767.377/0001-52.
carlos alberto da silva alcaNtara
ordenador de despesas e diretor geral de Programas especiais

Protocolo: 639858

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 036/2021-GvG  DE 26 DE MARço DE 2021.
fundamento legal: decreto estadual nº 1.180, de 12 de agosto de 2008.
o ordeNador de desPesas da vice-goverNadoria do estado, no 
uso de suas atribuições legais;
resolve:
conceder suprimento de fundos na ordem de r$ 2.000,00 ( dois Mil reais 
), ao servidor JairsoN rosa vaZ, cPf: 680.319.042-00, Matrícula fun-
cional 54193435/1, ajudante de ordens, para atender despesas eventuais 
de pronto pagamento de apoio logístico ao gabinete do vice-governador 
do estado.
dotação orçamentária: 32101 – 04.122.1297.83140000-33.90.30 r$ 
2.000,00
fonte de recurso: 0101000000
o prazo para aplicação do suprimento de fundos será 60 ( sessenta ) dias, 
a contar da emissão da ordem bancária.
o prazo para encaminhamento da prestação de contas é de 10 ( dez ) dias, 
após o período de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o 
fizer no prazo determinado.
dê-se ciêNcia, registre-se e PUbliQUe-se
alberto alcâNtara
ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 035/2021-GvG  DE 26 DE MARço DE 2021.
fundamento legal: decreto estadual nº 1.180, de 12 de agosto de 2008.
o ordeNador de desPesas da vice-goverNadoria do estado, no 
uso de suas atribuições legais;
resolve:
conceder suprimento de fundos na ordem de r$ .2.000,00 ( dois Mil 
reais), ao servidor João JerôNiMo gledsoN costa da silva, cPf: 
619.400.893-87, Matrícula funcional 8400632/1, ajudante de ordens, 
para atender despesas eventuais de pronto pagamento de apoio logístico 
ao gabinete do vice-governador do estado.
dotação orçamentária: 32101 – 04.122.1297.83140000-33.90.30 r$ 2.000,00
fonte de recurso: 0101000000
o prazo para aplicação do suprimento de fundos será 60 ( sessenta ) dias, 
a contar da emissão da ordem bancária.
o prazo para encaminhamento da prestação de contas é de 10 ( dez ) dias, 
após o período de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o 
fizer no prazo determinado.
dê-se ciêNcia, registre-se e PUbliQUe-se
alberto alcâNtara
ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 034/2021-GvG  DE 26 DE MARço DE 2021.
fundamento legal: decreto estadual nº 1.180, de 12 de agosto de 2008.
o ordeNador de desPesas da vice-goverNadoria do estado, no 
uso de suas atribuições legais;
resolve:
conceder suprimento de fundos na ordem de r$ 500,00 ( Quinhentos 
reais ), ao HeNriQUe brUNo araUJo de oliveira, cPf: 006.654.272-
39, Matrícula funcional 57232620/2, ajudante de ordens, para atender 
despesas eventuais de pronto pagamento de apoio logístico ao gabinete 
Militar da vice-governadoria do estado.
dotação orçamentária: 32101 – 04.122.1297.83140000-33.90.30 r$ 
500,00
fonte de recurso: 0101000000
o prazo para aplicação do suprimento de fundos será 60 ( sessenta ) dias, 
a contar da emissão da ordem bancária.
o prazo para encaminhamento da prestação de contas é de 10 ( dez ) dias, 
após o período de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o 
fizer no prazo determinado.
dê-se ciêNcia, registre-se e PUbliQUe-se
alberto alcâNtara
ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 033/2021-GvG  DE 26 DE MARço DE 2021.
fundamento legal: decreto estadual nº 1.180, de 12 de agosto de 2008.
o ordeNador de desPesas da vice-goverNadoria do estado, no 
uso de suas atribuições legais;
resolve:
conceder suprimento de fundos na ordem de r$ 1.500,00 ( Mil e Qui-
nhentos reais ), ao servidor reNata de JesUs PiMeNtel costa, cPf: 
889.354.262-53, Matrícula funcional 4220536/1, ajudante de ordens, 
para atender despesas eventuais de pronto pagamento de apoio logístico 
ao gabinete do vice-governador do estado.
dotação orçamentária: 32101 – 04.122.1297.83140000-33.90.30 r$ 
1.500,00
fonte de recurso: 0101000000
o prazo para aplicação do suprimento de fundos será 60 ( sessenta ) dias, 
a contar da emissão da ordem bancária.
o prazo para encaminhamento da prestação de contas é de 10 ( dez ) dias, 
após o período de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o 
fizer no prazo determinado.
dê-se ciêNcia, registre-se e PUbliQUe-se
alberto alcâNtara
ordenador de despesas

Protocolo: 639882
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA Nº 162/2021-PGE.G., de 26 de março de 2021
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2021/22684.
resolve:
coNceder, 05 (cinco) dias de licença saúde ao servidor Natanael de Mou-
ra sarmento, identidade funcional nº 57205639/2, no periodo de 05 a 
09.01.2021, de acordo com o laudo médico nº 71306 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 640163

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

Quarto termo Aditivo ao contrato nº 007/2017-PGE
objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 007/2017-Pge.
vigência: 28/03/2021 a 28/03/2022.
data da assinatura: 25/03/2021.
dotação orçamentária: Ug 25101, funcional programática 
25101.03.122.1297.4668, elemento de despesa 339030, fonte de recurso 0101.
contratada: ticKet solUçÕes Hdfgt s/a
cNPJ/Mf nº 03.506.307/0001-57
endereço: rua Machado de assis, nº 50, edifício 02, bairro santa lúcia, 
ceP: 93.700-000, campo bom/rs.
ordenador: ricardo Nasser sefer – Procurador-geral do estado do Pará

Protocolo: 640079

outRAS MAtéRiAS
.

EDitAL DE ciêNciA DE ELiMiNAção DE DocuMENtoS nº 001/2021
a Presidente da comissão Permanente de avaliação de documentos 
da Procuradoria-geral do estado do Pará – cPadPge/Pa, designado 
pela Portaria Nº 776/2017, de 01/12/2017, faz saber, a quem possa 
interessar que, transcorridos 30 (trinta) dias da publicação deste edital 
no Diário Oficial do estado, e se não houver oposição, serão eliminados os 
documentos relacionados na listagem de eliminação de documentos nº 
002/2020 com 607 (seiscentos e sete processos) e listagem de eliminação 
nº 003/2020 com 736 (setecentos e trinta e seis processos) disponível no 
site da Pge/Pa, da Procuradoria civil, trabalhista e administrativa – Pcta, 
e também a primeira listagem da área administrativa com 84.576 (com 
oitenta e quatro mil e quinhentos e setenta e seis páginas) de acordo 
com a tabela de temporalidade da atividade Jurídica e administrativa da 
Procuradoria-geral do estado do Pará (doe nº 33.516 de 13.12.2017).
os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o 
desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, me-
diante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimi-
dade do pedido, dirigida à comissão Permanente de avaliação de docu-
mentos da Procuradoria-geral do estado do Pará – cPadPge/Pa.
Outrossim, ressaltamos que essa eliminação é de processos já finalizados 
e se destina ao melhor aproveitamento dos espaços físicos da instituição. 
Não há portanto, quaisquer prejuízos aos direitos das partes.
belém, 29 de março de 2021.
débora solange oliveira lima
coordenadora da gestão documental da Pge/Pa
Presidente da comissão Permanente de avaliação de documentos da Pge/P

Protocolo: 640071

SEcREtARiA DE EStADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNiStRAção

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 265/2021-DAf/SEPLAD, DE 25 DE MARço DE 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccg, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doe nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/310928,
resolve:
coNceder, a servidora gerMaNa cristiNa Mota goNZaga silva, id. 
funcional nº. 57175315/1, ocupante do cargo de técnico em gestão Pú-
blica, lotada na coordenadoria de seleção de Pessoas, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 01 de julho a 30 de julho de 2021, referente 
ao triênio de 19 de outubro de 2015 a 18 de outubro de 2018.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistração, 25 de 
Março de 2021.
sHirleY saNtos araúJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 639868

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA Nº 262//2021-DAf/SEPLAD, DE 24 DE MARço DE 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccg, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doe nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/983307 e, ainda, o laudo 
Médico n°: 71202,
resolve:
forMaliZar a concessão de 07 (sete) dias de licença para tratamen-
to de saúde, a servidora liliaN laZar MassoUd, ident. funcional nº 
5675340/2, ocupante do cargo de técnico em gestão Pública, lotada na 
coordenadoria de Patrimônio Mobiliário/dgP/sePlad, no período de 09 de 
novembro a 15 de novembro de 2020.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistra-
ção, 24 de Março de 2021.
sHirleY saNtos araúJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 639889

outRAS MAtéRiAS
.

ExtRAto DE tERMo DE AfEtAção DE BEM iMÓvEL
iNstitUição afetadora: secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e 
adMiNistração - sePlad
iNstitUiçÕes afetadas: secretaria de estado de edUcação - se-
dUc e PolÍcia Militar do estado do Pará - PMPa
obJeto: formalizar a afetação compartilhada e a transferência de admi-
nistração, do imóvel pertencente ao estado do Pará, localizado no conjunto 
Júlia sefer, rua coletora leste, s/nº, no município de ananindeua - Pa, e 
cadastrado no sistema de Patrimônio imobiliário do estado sob o rPi nº 
226, conforme as condições a seguir:
a) área de 17.914,12 m² de terreno permanece afetada a secretaria de 
estado de educação.
b) área de 4.881,79 m² de terreno passa a ser afetada a Polícia Militar do 
estado do Pará.
a responsabilidade decorrente do uso e posse das áreas do imóvel acima 
especificado, passa a ser dos Órgãos afetados a partir da assinatura deste 
documento, conforme os termos do Processo nº 2020/631802.
assiNatUra:
HaNa saMPaio gHassaN, secretária de estado de Planejamento e ad-
ministração.
elietH de fátiMa da silva braga, secretária de estado de educação.
José dilsoN Melo de soUZa JUNior, comandante geral da Polícia Mi-
litar do estado do Pará.
data da assiNatUra: 22/03/2021

Protocolo: 639984
REPuBLicAção Do ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS

AtA DE REGiStRo DE PREçoS RELAtivA Ao PREGão 
ELEtRôNico SEPLAD/DGL/SRP Nº 010/2020.

  a secretária de estado de Planejamento e administração/sePlad, Hana 
sampaio ghassan, brasileira, domiciliada e residente nesta cidade, após 
adjudicação e Homologação das propostas apresentadas no Pregão ele-
trônico sePlad/dgl/srP Nº 10/2020, nos termos da lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e suas alterações, da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da 
lei estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto estadual nº 
991 de 24 de agosto de 2020, resolve registrar os preços destinados à 
contratação de serviços de Manutenção Predial, para os Órgãos da admi-
nistração direta e entidades da administração indireta do Poder executivo 
do Estado do Pará, oferecidos pelas propostas classificadas em primeiro 
lugar, nos termos do edital e seus anexos, no certame acima mencionado, 
da seguinte empresa:
ata-008/2021 - estrUtUral coNstrUçÕes e serviços eireli, com 
sede em belém do Pará, com endereço na avenida Perimetral nº 1630, 
1º andar, bairro Marco, ceP 66.095-780, foNe (091) 3226.0599, email: 
contato@estrutural.net, inscrita no cNPJ sob o nº 08.928.777/0001-22, 
representada neste ato por rafael ferreira de alencar, sócio administrador, 
cPf nº 765.934.522-20, portador da carteira de identidade nº 3953158 
ssP/Pa. Para os grupos: 01, 07 e 13.
ata-009/2021 - coNstrUtora brilHaNte ltda, com sede em Manaus 
– aM, com endereço na avenida Paraíba, nº 548, bairro são francisco, 
ceP 69.079-265, foNe (092) 3342-5393, email: licitacoes@construtora-
brilhante.com, inscrita no cNPJ sob o nº 04.529.815/0001-13, representa-
da neste ato por igor da silva brilHaNte, sócio administrador, cPf nº 
797.004.462-04, portador da carteira de identidade 1505706-2 ssP/aM. 
Para os grupos: 02 e 04.
ata-010/2021 - exata coNstrUtora ltda, com sede em belém-Pa, en-
dereço avenida Marquês de Herval nº 910, bairro Pedreira, ceP 66.085-
313, foNe: (091) 3228-4655/3226-7013, email: exataconstrutora17gmail.
com, inscrita no cNPJ sob o nº 21.027.140/0001-23, representada neste 

mailto:contato@estrutural.net
mailto:licitacoes@construtorabrilhante.com
mailto:licitacoes@construtorabrilhante.com
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ato por claudeane do socorro soares Pollack, sócia, cPf nº 426.128.962-
87, portadora da carteira Nacional de Habilitação nº 05853720002. Para 
os grupos: 03, 06, 09, 10 e 11.
a íntegra da ata encontra-se disponível no site: www.compraspara.pa.gov.br
Hana sampaio ghassan 
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 640196
tERMo DE  PREçoS MÁxiMoS AcEitÁvEiS, REfERENtE AoS 
coNtRAtoS oRiuNDoS DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS 

013/2020
a secretária de estado de Planejamento e administração – sePlad, após 
regular análise de repactuação, formulada pela empresa beleM rio se-
gUraNca eireli-ePP - cNPJ N°. 17.433.496/0001-90, em face do reajus-
te da data base da categoria dos prestadores de serviços de vigilância e 
segurança estado do Pará, instituído pela convenção coletiva de trabalho 
siNdiviPa x siNdesP 2021/2022 estabelece, na forma prevista no art. 
7º, ix, do decreto estadual nº 991/2020, o reajuste dos valores repactua-
dos por empregado, dispostos na ata de registro de Preços Nº 013/2020, 
edital de Pregão eletrônico srP/sePlad N°. 03/2019, conforme o quadro 
abaixo;
EMPRESA: BELEM Rio SEGuRANcA EiRELi-EPP

LotE i - REGião DE iNtEGRAção-REGião MEtRoPoLitANA DE BELéM
(ANANiNDEuA, BELéM, BENEviDES, MARituBA E SANtA BÁRBARA Do PARÁ)

ítEM DEScRição uNiDADE

valor mensal 
unitário por 

posto:
ARP 013/2020

valores unitá-
rios máximos 
aplicáveis por 

posto: cct 
SiNDESP-PA 
x SiNELPA 

2021

01 Posto de segurança armada, 44 horas semanais diurnas de se-
gunda a sexta-feira. Posto  r$  5.133,08  r$  5.448,76

02 Posto de segurança desarmada, 44 horas semanais diurnas de 
segunda a sexta-feira. Posto  r$  5.054,27  r$  5.372,10

03 Posto de segurança armada, 12 horas diurnas de segunda a do-
mingo. Posto  r$  9.345,58  r$  9.913,40

04 Posto de segurança desarmada, 12 horas diurnas de segunda a 
domingo. Posto  r$  9.266,78  r$  9.836,74

05 Posto de segurança armada, 12 horas noturnas de segunda a 
domingo. Posto  r$ 11.196,30  r$  12.202,80

06 Posto de segurança desarmada, 12 horas noturnas de segunda 
a domingo. Posto  r$ 11.223,60  r$  12.126,16

07 Posto de segurança armada, 12 horas diurnas de segunda a sex-
ta-feira. Posto  r$  8.567,84  r$  9.324,06

08 Posto de segurança desarmada, 12 horas diurnas de segunda a 
sexta-feira. Posto  r$  8.492,66  r$  9.248,84

09 Posto de segurança armada, 12 horas noturnas de segunda a 
sexta-feira. Posto  r$ 10.318,24  r$  11.247,50

10 Posto de segurança desarmada, 12 horas noturnas de segunda 
a sexta-feira. Posto  r$ 10.243,02  r$  11.172,28

11 Posto de segurança armada, 24 horas de segunda a domingo. Posto  r$ 20.530,98  r$  21.983,38
12 Posto de segurança desarmada, 24 horas de segunda a domingo. Posto  r$ 20.265,30  r$  21.906,78

13 Posto de segurança armada, 24 horas aos sábados, domingos e 
feriados. Posto  r$  5.728,78  r$  5.967,42

14 Posto de segurança armada, 24 horas de segunda a domingo, 
com automóvel. Posto  r$ 23.100,00  r$  24.892,68

15 Posto de segurança armada, 24 horas de segunda a domingo, com 
motocicleta. Posto  r$ 22.050,00  r$  23.839,24

16 Posto de segurança desarmada, 12 horas noturnas de segunda a 
domingo, com motocicleta. Posto  r$ 11.550,00  r$  12.542,16

17 supervisor de segurança desarmado, 24 horas de segunda a do-
mingo. Posto  r$ 28.800,00  r$  30.977,08

 

LotE ii - REGião DE iNtEGRAção-REGião GuAMÁ
(cAStANHAL, coLARES, cuRuçÁ, iGARAPé Açu, iNHANGAPi, MAGALHãES BARAtA, MARAcANã, MARA-
PANiM, SANtA iSABEL Do PARÁ, SANtA MARiA Do PARÁ, SANto ANtoNio Do tAuÁ, São cAEtANo DE 

oDivELAS, São DoMiNGoS Do cAPiM, São fRANciSco Do PARÁ, São João DA PoNtA, São MiGuEL Do 
GuAMÁ, tERRA ALtA, viGiA)

ítEM DEScRição uNiDADE

valor mensal 
unitário por 

posto
ARP 

013/2020

valores unitá-
rios máximos 
aplicáveis por 

posto:
cct SiNDESP-
PA x SiNELPA 

2021

18 Posto de segurança armada, 12 horas noturnas de segunda a 
domingo. Posto  r$11.198,32  r$  12.204,98

19 Posto de segurança armada, 12 horas noturnas de segunda a 
sexta-feira. Posto  r$10.341,00  r$  11.296,04

20 Posto de segurança armada, 24 horas de segunda a domingo. Posto  r$20.030,00  r$ 21.847,84

21 Posto de segurança armada, 24 horas aos sábados, domingos 
e feriados. Posto  r$ 5.421,86  r$  5.911,62

22 Posto de segurança desarmada, 24 horas de segunda a domingo. Posto  r$20.081,25  r$  21.910,72

LotE xi - REGião DE iNtEGRAção-REGião tAPAJÓS
(AvEiRo, itAituBA, JAcAREAcANGA, Novo PRoGRESSo, RuRÓPoLiS, tRAiRão) 

ítEM DEScRição uNiDADE

valor mensal 
unitário por 

posto
ARP 013/2020

valores unitá-
rios máximos 
aplicáveis por 

posto:
cct SiNDESP-
PA x SiNELPA 

2021

66 Posto de segurança armada, 12 horas noturnas de segunda 
a domingo. Posto  r$ 11.198,32  r$  12.204,98

67 Posto de segurança armada, 12 horas noturnas de segunda 
a sexta-feira. Posto  r$ 10.482,56  r$  11.426,60

68 Posto de segurança armada, 24 horas de segunda a 
domingo. Posto  r$ 20.157,88  r$  21.987,32

69 Posto de segurança armada, 24 horas aos sábados, domin-
gos e feriados. Posto  r$  5.421,86  r$  5.911,64

HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 640209

PoRtARiA Nº 75, DE 26 DE MARço 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 
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 primeiro quadrimestre do exercício de 2021 e, con-
siderando(s) decreto(s) nº 1403, de 26/03/2021 e 1405, de 26/03/2021.
resolve:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do primeiro 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 75, DE 26 DE MARço DE 2021

ÁREA/uNiDADE 
oRçAMENtÁRiA/
GRuPo DE DESPE-
SA/SuBGRuPo DE 

DESPESA

foNtE

1º QuADRiMEStRE - 2021

JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL

defesa social
seaP

investimentos 0,00 0,00 76.003,64 0,00 76.003,64
equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0106 0,00 0,00 76.003,64 0,00 76.003,64

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 400.582,76 15.585,88 416.168,64

despesas ordinárias
 0106 0,00 0,00 400.582,76 15.585,88 416.168,64

Pessoal e encargos 
sociais 0,00 0,00 200.000,00 240.134,52 440.134,52

folha de Pessoal
 0106 0,00 0,00 200.000,00 240.134,52 440.134,52

iNfra-estrUtUra e 
traNsPorte

sedoP
investimentos 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
PolÍtica social

feas
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

seJUdH
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

despesas ordinárias

 0301 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

http://www.compraspara.pa.gov.br/
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PolÍtica sÓcio-
cUltUral

UePa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 990.373,23 0,00 990.373,23

despesas ordinárias
 0661 0,00 0,00 150.570,05 0,00 150.570,05

destaQUe recebido 
do(a) faPesPa

 0101 0,00 0,00 839.803,18 0,00 839.803,18

PRoGRAMA/
oRGão foNtE

1º QuADRiMEStRE - 2021
JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 606.586,40 0,00 606.586,40

seaP

 0106 0,00 0,00 306.586,40 0,00 306.586,40

seJUdH

 0301 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

direitos socioas-
sistenciais 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

feas

 0301 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

educação superior 0,00 0,00 990.373,23 0,00 990.373,23

UePa

 0661 0,00 0,00 150.570,05 0,00 150.570,05

destaQUe 
recebido do(a) 

faPesPa

 0101 0,00 0,00 839.803,18 0,00 839.803,18

governança 
Pública 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

sedoP

 0101 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

Manutenção da 
gestão 0,00 0,00 370.000,00 255.720,40 625.720,40

seaP

 0106 0,00 0,00 370.000,00 255.720,40 625.720,40

foNtE
1º QuADRiMEStRE - 2021

JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL
0101 - recUrsos ordi-

Narios                                         0,00 0,00 3.239.803,18 0,00 3.239.803,18

0106 - recUr.Prov.de 
traNsf.coNveNios e 

oUtros.                    
0,00 0,00 676.586,40 255.720,40 932.306,80

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 60.300.000,00 0,00 60.300.000,00
0661 - recursos Próprios 

diretamente arrecadado pela 
administração indireta

0,00 0,00 150.570,05 0,00 150.570,05

total 0,00 0,00 64.366.959,63 255.720,40 64.622.680,03

Protocolo: 640237

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 035 de 26 de  Março de 2021.
o Presidente da iMPreNsa oficial do estado - ioe, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de Janeiro de 2019.
resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 de 
24.01.94, à servidora lUciNeia da costa liMa, matrícula nº 2009188/1, 
ocupante da função de telefonista “a”, licença Prêmio de 30 (trinta) dias, 
correspondente ao período de 24/03/2021 a 22/04/2021, referente ao tri-
ênio de 21/08/2002 a 20/08/2005.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Jorge lUiZ gUiMarães PaNZera
Presidente

Protocolo: 639930

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

téRMiNo DE víNcuLo DE SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 046 de 25 de março de 2021
exoNerar a pedido, rosivaldo rodrigUes barbosa, matrícula nº 
5947743/1, do cargo em comissão de supervisor administrativo do iaseP/
abaetetuba/Pa, sob código geP-das-011.2.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 25 de março de 2021.
berNardo albUQUerQUe de alMeida
Presidente

Protocolo: 639912
PoRtARiA Nº 052 de 25 de março de 2021
exoNerar a pedido, rosaNgela Maria de araúJo Mota, matrícula nº 
5903626/2, do cargo em comissão de supervisor administrativo do iaseP/
Óbidos/Pa, código geP-das-011.2.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de abril de 2021.
berNardo albUQUerQUe de alMeida
Presidente

Protocolo: 640099

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 051 de 26 de março de 2021
desigNar, a servidora rita de cassia Maia da silva, matrícula nº 
5947237/1, ocupante do cargo de gerente, para responder cumulativa-
mente pela coordenadoria de assistência social, código geP-das-011.4, 
até ulterior deliberação.
a presente Portaria retroagirá os seus efeitos a contar do dia 03 de março 
de 2021.
berNardo albUQUerQUe de alMeida
Presidente

Protocolo: 639951

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº 009 de 25 de janeiro de 2021
considerando, solicitação por meio do ofício nº 607/2020-daf/dg/Hol, 
datado de 30 de setembro de 2020, nos autos do Processo nº 2020/783342;
considerando, o art. 11, do decreto nº 795 de 29/05/2020, as cessões 
vigentes na data de sua publicação, deverão ser revista para adequação e, 
o art. 13, que revoga o decreto estadual nº 1.960/2018;
considerando, autorização do Presidente/iaseP e, Parecer jurídico nº 
1990/2020.
r e s o l v e:
ceder, os servidores: cristiaNe ribeiro MaUés, matrícula nº 
57234615/1, ocupante do cargo de técnico em saúde/Médico e, ricardo 
loUreiro do valle, matrícula nº 3259129/2, ocupante do cargo de téc-
nico, para o Hospital ophir loyola-Hol, pelo prazo de 04(quatro)anos, no 
período de 01/06/2020 a 31/05/2024, com ônus para o Órgão cessionário, 
nos termos do art. 3º § 2º e art. 6º, incisos i e ii, § 1º e § 2º, do decreto 
nº 795 de 29 de maio de 2020.
a presente Portaria, retroagirá seus efeitos a contar do dia 1º de junho 
de 2020.
berNardo albUQUerQUe de alMeida
Presidente

Protocolo: 640023

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 163 DE 26 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo, o Processo administrativo eletrônico nº 2021/312567, 
de 22/03/2021.
resolve:
i – desigNar o servidor antonio cristhiano braga guimarães, matrícula 
nº 5948805/1, ocupante do cargo de técnico de administração e finanças, 
lotado na coordenadoria de execução, para responder pela coordenadoria 
de execução - (das.4), durante impedimento do titular, no período de 
18/03/2021 a 16/04/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 26 de março de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 639925
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ERRAtA
.

ERRAtA DE PuBLicAção DE PoRtARiA
Errata da Portaria REv Nº 508 DE 22 DE fEvEREiRo DE 2021, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado nº 34.503, de 01/03/2021.
onde se lê:  ii - reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do estado 
do Pará, o 1º sargento bM rg 1419176, isaac assUNção MarQUes 
MiraNda, mat. nº5398827/1, com fundamento no artigo 111 da lei nº 
5.251/1985.
Leia-se: reverter ao serviço ativo do corpo de bombeiros Militar do esta-
do do Pará, o 1º sargento bM rg 1419176, isaac assUNção MarQUes 
MiraNda, mat. nº5398827/1, com fundamento no artigo 111 da lei nº 
5.251/1985.
ordenador: ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva

Protocolo: 640094

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 165 DE 26 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo nº 2021/324512 (Pae), de 24/03/2021.
resolve:
i – aUtoriZar o servidor evanisson da silva costa Júnior, matrícula nº 
5951786/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de curuçá/Pa, no período de 29/03/2021 a 01/04/2021, com o 
objetivo de realizar o serviço de atendimento de beneficiários sobre pro-
cessos de aposentadoria, pensão e outros, no caminhão – Unidade Móvel 
do igePrev.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 26 de março de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 639923
PoRtARiA Nº 160 DE 26 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo nº 2021/324511 (Pae), de 24/03/2021.
resolve:
i – aUtoriZar Max Wander campelo de oliveira, matrícula nº 57204785/3, 
servidor da secretaria de educação do estado Pará – sedUc, ocupante do 
cargo de Motorista, a viajar ao município de curuçá/Pa, no período de 
27/03/2021 a 01/04/2021, com o objetivo de conduzir o caminhão – Uni-
dade Móvel.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 5 e ½ (cinco e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 26 de março de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 639913
PoRtARiA Nº 162 DE 26 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo nº 2021/327092 (Pae), de 25/03/2021.
resolve:
 i – aUtoriZar a servidora flávia alves gato de oliveira, matrícula nº 
5951746/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de curuçá/Pa, no período de 29/03/2021 a 01/04/2021, com o 
objetivo de realizar o serviço de atendimento de beneficiários sobre pro-
cessos de aposentadoria, pensão e outros, no caminhão – Unidade Móvel 
do igePrev.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
 dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 26 de março de 2021.
 iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 639917
PoRtARiA Nº 159 DE 26 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo nº 2021/324522 (Pae), de 24/03/2021.
resolve:
i – aUtoriZar a servidora aurelene da conceição da cruz Martins, ma-
trícula nº 5951745/1, ocupante da função de assistente administrati-
vo, a viajar ao município de bragança/Pa, no período de 29/03/2021 a 
01/04/2021, com o objetivo de realizar o serviço de atendimento de bene-
ficiários sobre processos de aposentadoria, pensão e outros, no Caminhão 
– Unidade Móvel do igePrev.

ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 26 de março de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 639906
PoRtARiA Nº 158 DE 26 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo nº 2021/324507 (Pae), de 24/03/2021.
resolve:
i – aUtoriZar o servidor renan eduardo soares rodrigues, matrícula 
nº 5956730/1, ocupante da função de técnico em gestão de informá-
tica, a viajar ao município de curuçá/Pa, no período de 29/03/2021 a 
30/03/2021, com o objetivo de organizar a infraestrutura da parte de in-
formática da Unidade Móvel-caminhão do igePrev.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 26 de março de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 639907
PoRtARiA Nº 161 DE 26 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo nº 2021/324490 (Pae), de 24/03/2021.
resolve:
i – aUtoriZar o servidor alessandro de Moraes barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/gerente, a viajar ao município 
de curuçá/Pa, no período de 26/03/2021 a 27/03/2021, com o objetivo de 
organizar a infraestrutura da Unidade Móvel-caminhão do igePrev.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 26 de março de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 639909
PoRtARiA Nº 166 DE 26 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processonº 2021/324523 (Pae), de 24/03/2021.
resolve:
i – aUtoriZar a servidora Paula Karolina gonçalves gaia, matrícula nº 
5942895/2, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de bragança/Pa, no período de 29/03/2021 a 01/04/2021, com 
o objetivo de realizar atendimento de beneficiários sobre processos de apo-
sentadoria, pensão e outros, no caminhão – Unidade Móvel do igePrev.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 26 de março de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 639986
PoRtARiA Nº 168 DE 26 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os Processos n° 2021/293488 (Pae), de 16/03/2021 e nº 
2021/324517 (Pae), de 24/03/2021.
resolve:
i – Prorrogar a autorização de deslocamento constante na Portaria Nº 
147/2021, de 16/03/2021, publicada no doe nº 34.521, de 17/03/2021, 
para o servidor celso valente de azevedo, matrícula nº 5890944/1, 
servidor da secretaria de estado de educação – sedUc, ocupante do cargo 
de Motorista, que permanecerá no município de bragança/Pa, no período 
de 28/03/2021 a 01/04/2021, com o objetivo de conduzir o caminhão – 
Unidade Móvel do igePrev.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 5 (cinco) diárias 
ao servidor citado acima, conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 26 de março de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 639990
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PoRtARiA Nº 167 DE 26 DE MARço DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo nº 2021/324520 (Pae), de 24/03/2021.
resolve:
i – aUtoriZar carlos Wanderson silva de souza, matrícula nº 4219593/1, 
servidor da Polícia Militar do estado do Pará, ocupante do cargo de cabo/
PM, a viajar ao município de bragança/Pa, no período de 29/03/2021 a 
01/04/2021, com o objetivo de fazer a segurança do caminhão – Unidade 
Móvel do igePrev, onde permanecerá por todo o período.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 26 de março de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 639992

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPREv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020. 
coNsideraNdo o dever anual de prestação de contas dos órgãos públi-
cos aos órgãos de controle externo, visando o cumprimento ao art. 70 da 
cf/88, bem como a transparência quanto às despesas e destino de recur-
sos na gestão. 
coNsideraNdo o disposto nos artigos 4º e 8º da resolução tce/Pa nº. 
18.975, de 07 de dezembro de 2017, sobre o encaminhamento da presta-
ção de contas anual de gestão mediante o sistema eletrônico e-Jurisdicio-
nado até o dia 31 de março do ano subsequente;
coNsideraNdo que o decreto do estado do Pará nº. 800, de 30 de maio 
de 2020, republicado em 15 de março de 2021, estipulou medidas restriti-
vas mais incisivas quanto ao distanciamento controlado e protocolos espe-
cíficos para o funcionamento de segmentos diversos, aos quais abrangem 
também aos Órgãos Públicos, determinando restrições quanto ao trabalho 
presencial, em vistas à prevenção e ao enfrentamento à pandemia da co-
vid-19, no âmbito do estado do Pará.; 
CONSIDERANDO o teor do Oficio nº. 603/2021-GAPRE/IGEPREV, encami-
nhado por este instituto de gestão Previdenciária ao tribunal de contas do 
estado do Pará – tce/Pa, acerca da prorrogação de prazo para prestação 
de contas anuais; 
coNsideraNdo a emissão da resolução nº 19.255 pelo tribunal de con-
tas do estado do Pará. 
resolve:
tornar público a informação sobre o deferimento de prorrogação, em cará-
ter excepcional, até 30 de abril de 2021, o prazo para o encaminhamento 
das prestações de contas anuais de gestão, relativas ao exercício de 2020, 
mediante o sistema eletrônico e-Jurisdicionado.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do igePrev

Protocolo:640235

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 027 DE 25 DE MARço DE 2021
fundamento legal: lei federal no 8.666/93 e decreto estadual nº 870 de 
04 de outubro de 2013 – Processo: 2020/799851 e 2020/641308.

contrato nº empresa cNPJ

 009/2021 easYtecH iNforMática e serviços ltda 05.462.543/0001-44

010/2021 aUgUsto torres Nedel 07.155.217/0001-10

011/2021 gasKaM coMércio e coNstrUção civil-eireli 32.519.346/0001-97

012/2021 Ma3 tecH iNforMática eireli-ePP 26.498.396/0001-32

013/2021 gYN coMércio de ProdUtos eM t.i. eireli 30.426.527/0001-43

014/2021 tiago aNdrade goMes ltda 37.760.036/0001-83

015/2021 Mister Micro ParaNá-ltda 01.518.425/0001-50

fiscal: evertoN Marcel Medeiros barbosa / matrícula nº 54185713/2 
/ cargo:  secretário de diretoria.
fiscal suplente: aNtoNio da silva castro / Matrícula nº 5955491/1 / 
cargo: secretário de coordenação
esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação.

Protocolo: 639888

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

tERMo DE cooPERAção técNicA Nº. 018/2021-EGPA
Partes: PrefeitUra MUNiciPal de MaritUba e a escola de gover-
NaNça Pública do estado do Pará – egPa.
obJeto: garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
executivo do estado do Pará.
cláUsUla QUarta – da vigêNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
data da assiNatUra: 26/02/2021.
resPoNsáveis Pelas assiNatUras: sra. evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora geral da egPa e sra. Patricia ronielly ramos alencar Men-
des – Prefeita do Município de MaritUba/Pa.

Protocolo: 640092

SEcREtARiA DE EStADo
DA fAzENDA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 309, DE 25 DE MARço DE 2021.
o secretário de estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNsideraNdo os termos do Memorando n.º 30/2021 cofaZ-de-sefa, 
Processo Pae n.º 2021/323881 do presidente da comissão do Processo 
administrativo disciplinar n.º 002014730014590-1, cuja designação da 
comissão inicial foi realizada por meio da Portaria n.º 669-gsat/sefa, de 
08/07/2014, publicada no d.o.e. edição n.º 32.682, de 11/07/2014;
coNsideraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r e s o l v e:
redesigNar a comissão Processante presidida pelo servidor PaU-
lo taKasHi saWaKi filHo, auditor fiscal de receitas estaduais, iden-
tificação funcional n.º 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
04/04/2021, de acordo com o caput do artigo 208, da lei estadual n.º 
5.810, de 24/01/1994, com a convalidação dos atos já praticados para 
o prosseguimento e conclusão do Processo administrativo disciplinar n.º 
002014730014590-1.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se
gabiNete do secretário de estado da faZeNda
eM, 25 / Março / 2021.
rené de oliveira e sousa Júnior
secretário de estado da fazenda

Protocolo: 639893
GABiNEtE Do SEcREtÁRio

PoRtARiA Nº 296 DE 24 DE MARço DE 2021
Prorrogar de ofício, a remoção da servidora fabiaNa bertoliN, id 
func nº 6027151/1, fiscal de receitas estaduais, da célula de Planeja-
mento, Monitoramento e estudos técnicos de fiscalização, para a cecoMt de 
araguaia, para execução de atividade considerada de especial relevância para 
a administração tributária, por tanto tempo quanto durar o interesse público.
reNé de oliveira e soUsa JúNior
secretário de estado da fazenda
PoRtARiA Nº 298 DE 24 DE MARço DE 2021
coNceder à servidora Nilda saNtos baPtista, auditor fiscal de re-
ceitas estaduais, id func nº 50806/1, lotada na diretoria de tributa-
ção, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 05/04/2021 a 
03/06/2021, correspondentes ao triênio de 03/12/2011 a 02/12/2014.
reNé de oliveira e soUsa JúNior
secretário de estado da fazenda
PoRtARiA Nº 297 DE 24 DE MARço DE 2021
coNceder à servidora JUracireNe soZiNHo de saNtaNa, auxiliar ad-
ministrativo, id func nº 3249719/1, lotada na cerat de abaetetuba, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 22/03/2021 a 20/04/2021, 
correspondentes ao triênio de 12/07/1997 a 11/07/2000.
reNé de oliveira e soUsa JúNior
secretário de estado da fazenda
PoRtARiA Nº 299 DE 24 DE MARço DE 2021
coNceder à servidora Maria rosiNeide floreNZaNo soares, assis-
tente administrativo, id func nº 5151880/1, lotada na cerat de san-
tarém, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 22/03/2021 a 
20/04/2021, correspondentes ao triênio de 01/08/1999 a 31/07/2002.
reNé de oliveira e soUsa JúNior
secretário de estado da fazenda
PoRtARiA Nº 304 DE 25 DE MARço DE 2021
reMover a pedido, o servidor dalMi afoNso castelo MoNtes, auditor 
fiscal de receitas estaduais, id func nº 5596181/1, da cecoMt de carajás 
para a cecoMt de Portos e aeroportos.
reNé de oliveira e soUsa JúNior
secretário de estado da fazenda
PoRtARiA Nº 305 DE 25 DE MARço DE 2021
torNar seM efeito, a Portaria Nº 274 de 12/03/2021, publicada no 
doe nº 34.519 de 16/03/2021, que removeu o servidor evaldo Jose 
da costa, Motorista, id func nº 5519152/1, da cerat de altamira para 
cerat de redenção.
reNé de oliveira e soUsa JúNior
secretário de estado da fazenda
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PoRtARiA Nº 307 DE 25 DE MARço DE 2021
coNceder à servidora saNdra Maria liMa vieira, economista, id func 
nº 3208354/1, lotada na Unidade de controle interno, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, correspondentes 
ao triênio de 31/07/2014 a 30/07/2017.
reNé de oliveira e soUsa JúNior
secretário de estado da fazenda
PoRtARiA Nº 306 DE 25 DE MARço DE 2021
coNceder à servidora MarliZe NaZare Moreira PalHeta de abreU, 
auditor fiscal de receitas estaduais, id func nº 2017555/3, lotada na cee-
at de substituição tributária, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 04/05/2021 a 02/06/2021, correspondentes ao triênio de 23/06/2013 
a 22/06/2016.
reNé de oliveira e soUsa JúNior
secretário de estado da fazenda
PoRtARiA Nº 308 DE 25 DE MARço DE 2021
coNceder ao servidor sergio aUgUsto rodrigUes, fiscal de recei-
tas estaduais, id func nº 5128374/1, lotado na cecoMt de carajás, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 08/04/2021 a 07/05/2021, 
correspondentes ao triênio de 15/05/1990 a 14/05/1993.
reNé de oliveira e soUsa JúNior
secretário de estado da fazenda
diretoria de adMiNistação
PoRtARiA Nº  101  DE 18 DE JANEiRo DE 2021
iNterroMPer, 10 (dez) dias, a contar de 04/01/2021, do gozo de férias 
do servidor celso lUiZ QUeiroZ dos saNtos, fiscal de receitas 
estaduais, id func nº 47732/1, lotado na cerat de tucuruí, concedida 
pela Portaria Nº 2213 de 16/10/2020, publicada no doe nº 34.379 de 
20/10/2020, referentes ao exercício de 22/05/2019 a 21/05/2020, as 
quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período de 01/02/2021 
a 10/02/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 543 DE 24 DE MARço DE 2021
coNceder 12 (doze) dias de licença para tratamento de saúde, ao ser-
vidor aUgUsto Jorge calice aUad, gerente fazendário, id func nº 
5949750/1, lotado na célula de gestão de apoio logístico/dad, no período 
de 30/11/2020 a 11/12/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 544 DE 24 DE MARço DE 2021
coNceder 14 (quatorze) dias de licença para tratamento de saúde, a 
servidora JosiaNe seixas de oliveira, auditor fiscal de receitas esta-
duais, id func nº 227749/3, lotada no tribunal administrativo de recursos 
fazendários, no período de 06/11/2020 a 19/11/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 639961

coNtRAto
.

coNtRAto: Nº 025/2021/SEfA.
objeto: aquisição de sistema de monitoramento por imagens de cftv iP 
com fornecimento, treinamento, instalação e configuração de infraestru-
tura da rede do prédio do Órgão central desta secretaria de estado da 
fazenda, localizado na avenida visconde de souza franco, nº 110, reduto, 
belém-Pa.
valor total: r$ 76.200,00
data da assinatura: 26/03/2021
vigência: 26/03/2021 a 31/12/2021
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte de recurso: 0176
contratada: tecH tecNologia de segUraNça eireli, cNPJ/Mf 
nº34.368.271/0001-16 e inscrição estadual nº 15.654.678-7, estabeleci-
da na travessa curuzu, 1245, Pedreira, sala 01 - ceP: 66093-802.
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNceição

Protocolo: 640212

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo aditivo: 4º
contrato: 019/2017/sefa.
data da assinatura: 25/03/2021.
objeto: o presente termo aditivo ao contrato nº 019/2017/sefa, tem por 
objeto: a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 01/04/2021 a 31/03/2022
orçamento: funcional Programática/ atividade: 17101.04. 122.1297.8338
Órgão: 17101 - secretaria de estado da fazenda – sefa
Unidade gestora: 170101 – secretaria de estado da fazenda
função: 04 – administração
sub-função: 122 – administração geral
Programa: 1297 – Manutenção da gestão
atividade: 4668 – abastecimento de Unidades Móveis do estado
Natureza da despesa:33.90.30 – Material de consumo
valor Mensal: r$ 71.836,30
valor anual: r$ 862.035,60
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
contratado: ticKet solUçÕes Hdfgt s/a, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
03.506.307/0001-57 , com sede na rua Machado de assis  nº 50, bairro 
santa lúcia, campo bom/rs, ceP nº 93.700-000
ordenador, em exercício: anidio Moutinho

Protocolo: 640216

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

termo Aditivo Nº:  04
contrato Nº:  031/2018
objeto do contrato:  Prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e 
conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem fornecimento 
de materiais.
Modalidade da contratação: Pregão eletrônico Nº 029/2017
data de assinatura do aditivo: 25.03.2021
vigência do aditivo: 04.05.2021 a 03.05.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência e inclusão de cláusula de tra-
tamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo: artigo 37, xxi da cf e artigo 57 da lei nº 
8.666/93.
valor total estimado do aditivo: r$ 7.809.915,96 (sete milhões, oitocentos 
e nove mil, novecentos e quinze reais e noventa e seis centavos)
contratado: aMaZôNia cleaN liMPeZa e coNservação eM Prédios 
eireli
endereço:  rua antônio bezerra falcão, nº 1314 bairro: centro
ceP:  67.200-000  Marituba/Pa
telefone: (91) 8248-8212
ordenador responsável:  braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 639958
termo Aditivo Nº:  01
contrato Nº:  026/2020
objeto do contrato:  contratação de empresa para a prestação de serviços 
especializados de manutenção (preventiva e corretiva) e suporte técnico 
dos servidores blade lenovo, instalados no baNPará.
Modalidade da contratação: Pregão eletrônico Nº 004/2020
data de assinatura do aditivo: 25.03.2021
vigência do aditivo: 27.03.2021 a 26.03.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência e inclusão de cláusula de tra-
tamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
valor total do aditivo: r$ 101.351,82 (cento e um mil, trezentos e cin-
quenta e um reais e oitenta e dois centavos)
contratado: laNliNK iNforMática ltda
endereço: sHN Quadra 02, Bloco F, Sala 1001, Edifício Executive Office 
tower, bairro: asa Norte
ceP: 70.702-906  brasília/df
telefone: (61) 4007-2559
ordenador responsável:  braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 639982

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

inexigibilidade Nº: 005/2021
data: 25.03.2021
Prazo: 60 (sessenta) meses
valor global estimado: r$-450.687,59 (quatrocentos e cinquenta mil seis-
centos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).
objeto: Prestação de serviços de infraestrutura de rede de telecomunica-
ções para a conexão do usuário de rede à rede sistema financeiro Nacio-
nal - rsfN
fundamento legal: caput do artigo 30 da lei nº 13.303/2016
contratado: telMex do brasil s.a
endereço: rua dos ingleses, 600, 12º andar bairro: Morro dos ingleses
ceP: 01329-904 são Paulo/sP
telefone: (11) 4313-4620
ordenador responsável: braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 639945

outRAS MAtéRiAS
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 090/2021
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao baNPa-
rá, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
cargo: técnico bancário Nível Médio
PoLo v

Nome colocação agência banpará (local de apresentação de 
documentos)

leoNardo galeNde liMa 70° tv. 15 de Novembro, nº 196 – centro – 
santarém/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
belém, 29 de março de 2021.

Protocolo: 639905
cREDENciAMENto Nº 002/2020
o baNPará s/a, por meio da cPl, comunica o resultado do credenciamen-
to e homologação superior conforme abaixo:
1 – iMPacto assessoria e coNsUltoria ltda.
Mateus garcia da cruz
Membro da cPl

Protocolo: 639883
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cREDENciAMENto Nº 002/2020
o baNPará s/a, por meio da cPl, comunica o resultado do credenciamen-
to e homologação superior conforme abaixo:
1 – saNcred sisteMa NacioNal de recUPeração de crédito ltda.
Mateus garcia da cruz
Membro da cPl

Protocolo: 639885

SEcREtARiA DE EStADo
DE SAúDE PúBLicA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 0272 DE 25 DE MARço DE 2021
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição 
estadual,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2021/311693.
r e s o l v e:
desigNar, o servidor Jose MaUrÍcio vaNZeler PoMPeU, matrícula nº 
57232496/1, lotado no 13º ceNtro regioNal de saúde, para respon-
der pelo cargo comissionado de cHefe de divisão adMiNistrativa 
de ceNtro regioNal/ das-3, no período de 01.04.2021 a 30.04.2021, 
em substituição ao titular aNtôNio farias xavier Neto, matrícula nº 
6029570/2, que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria coletiva N° 0273 de 25 de Março de 2021
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição 
estadual,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2021/307068.
r e s o l v e:
desigNar, a contar de 18/03/2021, sem ônus para a administração Públi-
ca, as servidoras abaixo relacionadas, para responderem pelos setores de 
abrangência da dvs/sesPa, até ulterior deliberação.

MatrÍcUla NoMe resPoNdeNdo Pelo (a)

5945939/1 daNiele MoNteiro NUNes ceNtro de iNforMaçÕes estratégicas de vigi-
lâNcia eM saúde – cievs

5945884/1 deboraH Nobre calaNdriNi de 
oliveira

coordeNação de vigilâNcia eM saúde aMbieNtal 
– visaMb

PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saúde Pública, eM 
25.03.2021.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública, em exercício.

Protocolo: 640180
PoRtARiA N° 0151 DE 25 DE MARço DE 2021
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doe nº. 30.605 de 19.01.2006,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2021/319895.
resolve:
REMOVER, para fins de regularização funcional, a servidora SAMARA DE 
agUiar farias baeNa, cargo ageNte adMiNistrativo, matrícula n° 
55586424/1, da UNidade de referêNcia esPecialiZada - MaterNo 
iNfaNtil para o ceNtro de saúde - Pedreira.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se,
diretoria de gestão do trabalHo e da edUcação Na saúde, eM 
25.03.2021.
KellY de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalHo e da edUcação Na saúde – sesPa

Protocolo: 640186

.

.

ADMiSSão DE SERviDoR
.

ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS N° 028/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão eletrônico para registro de 
Preços nº 021/sesPa/2021, Processo nº 2020/565765, homologado pelo 
secretário adjunto de gestão administrativa/sesPa no dia 16/03/20201 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.523 de 18/03/2021.
obJeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços para fornecimento ininterrupto de gases medicinais, 
incluindo cessão em regime de comodato de cilindros e tanques, bem 
como a locação de sistema gerador de ar Medicinal comprimido (Mistura-
dor), de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência 
e seus anexos, onde os participantes poderão ofertar produtos oriundos de 
qualquer um dos sistemas de abastecimentos constantes no item 3.0 do 
termo de referência, incluso a instalação e manutenção preventiva e cor-
retiva de equipamentos geradores, acumuladores e distribuidores de gases 
medicinais para instalação fixa, a assistência técnica 24 (vinte e quatro) 
horas, a manutenção de suprimento de reserva (backup) para tanques e 
sistema de compressores, da rede de destruição dos gases, reposição de 
acessórios de fim de linha danificados (válvulas de oxigênio e de ar com-
primido), e com monitoração remota (telemetria), para atender as neces-
sidades dos estabelecimentos de assistência a saúde - eas/sesPa, por um 
período de 12 (doze) meses.

vigêNcia: 29/03/2021 a 28/03/2022.
eMPresa: WHite MartiNs gases iNdUstriais do Norte ltda., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 34.597.955/0013-
23, inscrição estadual nº 151450706, com sede na rod augusto Mon-
tenegro, s/N - Km 12 Part - colônia do Pinheiro, ceP: 66.820-000, be-
lém-Pa, telefone: (91) 3211-7273, e-mails: licitacoes_pkg_nne@praxair.
com, rosana.zullino@linde.com, neste ato representada pelos sr. WiltoN 
barros ferreira, portador do rg nº 1501552198 crea/Pa e cPf nº 
107.582.402-87 e sra. taiaNe dos saNtos, portadora do rg nº 4591220 
ssP/Pa e cPf nº 002.616.522-81.

item Especificação Unidade Quantidade valor Unit.
item 1

grupo 01
oxigênio líquido, com pureza de 99,98%, fornecido na forma 

líquida e armazenado em tanque criogênico. M3 45.000 r$ 8,40

item 2
grupo 01

Nitrogênio líquido para produção de ar medicinal, fornecido na 
forma líquida e armazenado em tanque criogênico. M3 18.000 r$ 6,20

item 3
 grupo 01

oxigênio Medicinal gasoso, com pureza de 99,98%, fornecido em 
cilindros com capacidade para 7 m3. M3 7.812 r$ 22,55

item 4
grupo 01

oxigênio Medicinal gasoso, com pureza de 99,98%, fornecido em 
cilindros com capacidade para 10 m3. M3 2.000 r$ 22,55

item 5
grupo 01

ar Medicinal, fornecido em cilindros com capacidade para 6,6 
ou 9 m3. M3 7.952 r$ 29,00

item 6
grupo 01

oxigênio Medicinal gasoso, com pureza de 99,98%, fornecido em 
cilindros com capacidade para 1 m3. M3 1.500 r$ 75,00

item 7
grupo 01

oxigênio Medicinal gasoso cil PP, com pureza de 99,98%, forneci-
do em cilindros com capacidade para 1 a 6 m3. M3 860 r$ 56,00

item 8
grupo 01

oxigênio Medicinal gasoso, com pureza de 99,98%, fornecido em 
cilindros com capacidade para 3,5 m3. M3 341 r$ 56,00

item 9
grupo 01

co2 UsP – gás especial, fornecido em cilindros com capacidade 
para 4,5 Kg Kg 48 r$ 112,15

total da ata de registro de Preços nº. 028/2021: r$ 1.126.607,80 (Hum milhão, cento e vinte e seis mil, seiscentos e 
sete reais, oitenta centavos).

ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros
secretário adJUNto de gestão adMiNistrativa/sesPa

Protocolo: 640116

.

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 54 DE 25 DE MARço DE 2021.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doe de nº 34.272 e, coNsideraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNsideraNdo os termos do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 022/2021 (oNcoProd dist. 
de Prod. HosPitalares e oNcolÓgicos ltda) e os autos do Processo 
n° 2020/1054947;
r e s o l v e:
i – designar a servidora daMaris bUsMaN, Matrícula: 57190512/1, para 
acompanhar e fiscalizar o contrato 022/2021, 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/ses-
Pa - ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros.

Protocolo: 640135

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

3º t.A coNtRAto DE GEStão Nº 006/SESPA/2018
PRocESSo N°: 2021/261159
objeto: o presente instrumento tem por objetivo a alteração no contrato 
de gestão nº 006/sesPa/2018, determinando a suspensão das atividades 
em atendimentos ambulatoriais especializados, alterando o perfil de aten-
dimento da Policlínica Poli Metropolitana, para que a mesma possa atender 
casos leves e moderados de covid -19 e outras síndromes gripais, atuan-
do na fase inicial da doença e prevenindo a evolução dos casos graves do 
vírus, durante 60 dias.
data da assinatura: 25/03/2021
valor total: r$ 4.150.000,00 (quatro milhões e cento e cinquenta mil reais)
vigência: 60 (sessenta) dias a contar de 06/03/2021
orçamento: dotação orçamentária: 8877; elemento de despesa: 335043; 
fonte: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNstitUto de saúde social e aMbieNtal da aMaZôNia- issaa.
endereço: dr. freitas, s/N, bairro do Marco ceP 66.095-112 belém- Pa
cNPJ: 22.176.345/0003-03
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de barros –
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 640037

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico
SRP Nº 029/SESPA/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/sesPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMologo o Pregão eletrônico srP nº 029/sesPa/2021, no 

mailto:rosana.zullino@linde.com
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valor total de r$ 29.170,80 (vinte e nove mil, cento e setenta reais e 
oitenta centavos).
obJeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atender aos pacientes da secretaria de estado de saúde 
Pública do Pará – sesPa oriundos de demandas judiciais, por um período 
de 12 (doze) meses.
eMPresas veNcedoras:
1. cieNtÍfica Médica HosPitalar ltda, cNPJ  07.847.837/0001-10, foi 
a vencedora do item 01,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais).
2. elfa MedicaMeNtos s.a, cNPJ  09.053.134/0002-26, foi a vencedora 
do item 02,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 10.476,00 
(dez mil, quatrocentos e setenta e seis reais).
3. Novartis biociêNcias sa, cNPJ  56.994.502/0027-79, foi a vence-
dora dos itens 03, 04 e 05,  pelo critério de menor preço, no valor total de 
r$ 13.564,80 (treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta 
centavos).
valor total do Pregão eletrônico srP nº 029/sesPa/2021: r$ 29.170,80 
(vinte e nove mil, cento e setenta reais e oitenta centavos).
belém (Pa), 25 de março de 2021.
ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros
secretário adjunto de gestão administrativa/sesPa

Protocolo: 640105

féRiAS
.

PoRtARiA N° 416 DE 26 DE MARço DE 2021.
a diretora de gestão do trabalHo e da edUcação Na saúde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
resolve:
coNceder, férias regulamentares à servidora desta sesPa, abaixo rela-
cionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de gozo

57201732-1 liliaN de soUZa d albUQUerQUe 
silva 19.08.2009 a 18.08.2010 05.04.2021 a 04.05.2021

57201732-1 liliaN de soUZa d albUQUerQUe 
silva 19.08.2015 a 18.08.2016 05.05.2021 a 03.06.2021

57201732-1 liliaN de soUZa d albUQUerQUe 
silva 19.08.2016 a 18.08.2017 04.06.2021 a 03.07.2021

57201732-1 liliaN de soUZa d albUQUerQUe 
silva 19.08.2017 a 18.08.2018 05.07.2021 a 03.08.2021

obs: coNforMe Parecer JUridico coNstaNte No Processo Nº 
2021/161190
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestão do trabalHo e da edUcação Na saúde /
secretaria de estado de saúde Pública, em 26.03.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 640153
PoRtARiA N.º 420 DE 26 DE MARço DE 2021
a diretora de gestão do trabalHo e da edUcação Na saúde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r e s o l v e:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor WelliN-
gtoN costa da coNceição, identidade funcional nº 54194045-1, ocu-
pante do cargo de ageNte de Portaria, lotado na divisão de direitos 
e vantagens, no período de 22 de Março de 2021 a 20 de abril de 2021, 
referente ao período aquisitivo de 28 de Novembro de 2019 a 27 de No-
vembro de 2020.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestão do trabalHo e da edUcação Na saúde /
secretaria de estado de saúde Pública, em 26.03.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 640144
PoRtARiA Nº. 419 DE 26 DE MARço DE 2021
a diretora de gestão do trabalHo e da edUcação Na saúde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNsideraNdo o processo 2021/295503,
r e s o l v e:
torNar seM efeito, as férias regulamentares da servidora rosaNge-
la viaNa dos saNtos, identidade funcional nº 5942525-2, ocupante 
do cargo de cHefe divisão técNica, lotada no 11º centro regional de 
saúde-Marabá, no período de 01 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021, 
referente ao período aquisitivo de 24 de setembro de 2019 a 23 de setem-
bro de 2020, concedidas através da Portaria coletiva nº 276/15.03.2021, 
publicado no doe nº. 34.519/16.03.2021.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestão do trabalHo e da edUcação Na saúde /
secretaria de estado de saúde Pública, em 26.03.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 640114

outRAS MAtéRiAS
.

coMiSSão iNtERGEStoRES BiPARtitE
SEcREtARiA DE EStADo DE SAúDE PúBLicA – SESPA

coNSELHo DE SEcREtARiAS MuNiciPAiS DE SAúDE Do EStADo 
Do PARÁ

Resolução Nº 17, de 25 de Março de 2021.
  a comissão intergestores bipartite do sistema único de saúde do Pará – 
cib-sUs-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando que a organização Mundial de Saúde – OMS classificou, 
em 11 de março de 2020, que o covid-19, nova doença causada pelo novo 
coronavírus (denominado sars-cov-2), é uma pandemia.
- considerando a Portaria Nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do 
Ministério da saúde, que declara emergência em saúde Pública de 
importância Nacional (esPiN) em decorrência da infecção Humana pelo 
novo coronavírus (2019-ncov), bem como Portaria Nº 356, de 11 de 
março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização 
do disposto na lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).
- considerando que, nos termos do art. 196 da constituição federal de 
1988, a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.
- considerando o teor da lei federal Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência 
de saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019.
 - considerando o decreto estadual nº 800 de 31/05/2020 (republicado 
em 04/03/2021) que institui o Projeto retoMaPará, dispondo sobre a 
retomada econômica e social segura, no âmbito do estado do Pará, por 
meio da aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos 
específicos para reabertura gradual.
- considerando a Portaria Nº 237, de 18 de março de 2020 que inclui 
leitos e procedimentos na tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais especiais (oPM) do sistema único de saúde 
(sUs), para atendimento exclusivo dos pacientes com covid-19.
- considerando a Portaria gM/Ms nº 373, de 2 de março de 2021, que dis-
põe sobre o procedimento para autorização de leitos de Unidade de terapia 
intensiva - Uti adulto e Pediátrico covid-19, em caráter excepcional e 
temporário.
- considerando a Portaria gM/Ms nº 471, de 17 de março de 2021, que 
dispõe sobre o procedimento para autorização de leitos de suporte venti-
latório Pulmonar (lsvP), em caráter excepcional e temporário, para aten-
dimento exclusivo dos pacientes da covid-19.
- considerando que pela situação da Pandemia pelo covid 2019, que vem 
apresentando elevada taxa de mortalidade entre idosos, gestantes, puér-
peras, obesos, diabéticos, asmáticos, hipertensos, auto- imunes e com 
outras doenças crônicas, e o agravamento de casos em pediatria, se faz 
necessário a adoção de medidas em caráter de emergência pública para 
estruturação da rede.
- considerando a necessidade de ampliar em caráter de emergência públi-
ca, leitos Hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde públi-
ca de importância internacional decorrente do covid-19.
  - considerando o regimento interno da cib/Pa, aprovado pela resolução 
cib N º 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, estabe-
lece que “ao Presidente da cib e cir compete aprovar ad referendum, 
pleitos urgentes e relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, 
devendo o assunto, ser submetido à pactuação na reunião ordinária sub-
sequente”.
resolve :
art. 1º - aprovar a ampliação de leitos e dos serviços de referência para 
assistência Hospitalar do paciente com covid-19, no Plano de contingên-
cia de enfrentamento da infecção Humana pelo Novo coronavírus.
art. 2º - aprovar os leitos clínicos, leitos de terapia intensiva e de su-
porte ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da 
covid-19 nos serviços de assistência Hospitalar no estado do Pará, para 
o enfrentamento da infecção Humana pelo Novo coronavírus, sob gestão 
municipal e estadual, descritos no anexo i.
art. 3º - aprovar o processo de habilitação de acordo com as Portaria gM/
Ms nº 373, de 2 de março de 2021, para leitos de Unidade de terapia in-
tensiva - Uti adulto e Pediátrico covid-19 e nº 471, de 17 de março de 
2021, para leitos de suporte ventilatório Pulmonar.
1º o quantitativo de leitos exclusivos para covid-19, poderá ser atualiza-
do a cada 48 horas, conforme pactuações em todas as regiões de saúde.
art. 4º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
belém, 25 de março de 2021.

  rômulo rodovalho gomes.
secretário de estado de saúde Pública Presidente da cib/

sUs/Pa.

  charles cezar tocantins de souza.
Presidente do coseMs/Pa.
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Resolução Nº 17, de 25 de março de 2021.
ANExo i

DEScRitivo DE LEitoS ExcLuSivoS PARA coviD-19

REGiÂo DE SAúDE MuNicíPio cNES GEStão HoSPitAL
LEitoS DiSPoNívEiS

cLíNico uti SuPoRtE vEN-
tiLAtÓRioADuLto PED ADuLto PED

total 1.926 176 562 23 245

MetroPolitaNa i

aNaNiNdeUa
2328798 MUNiciPal HosPital das cliNicas de aNaNiNdeUa 30  10   
3987884 estadUal HosPital MetroPolitaNo de UrgeNcia e eMergeNcia 16     
6250564 MUNiciPal HosPital Modelo de aNaNiNdeUa 20  5   

MaritUba
2316471 MUNiciPal HosPital U/e aUgUsto cHeves rodrigUes 10 5    
2619717 estadUal HosPital da diviNa ProvideNcia 20  8   

beléM

90301 MUNiciPal HosPital de retagUarda doM viceNte  Zico 48  8  6
2332671 MUNiciPal HosPital d lUiZ i 10  10   
7486413 estadUal HosPital Público estadUal galileU 65  10   
7967012 estadUal HosPital JeaN bitar 37     
9917322 estadUal HosPital regioNal PPUblico dr. abelardo saNtos 65  85   
2752700 estadUal fUNdação saNta casa de MisericÓrdia 20 7 30 15  
2333031 estadUal HosPital de cliNicas gasPar viaNa 40  17   
2334321 estadUal HosPital oPHir loYola 19     
103284 estadUal HosPital de caMPaNHa beléM 280    140

MetroPolitaNa ii
saNta iZabel do Pará 9177140 MUNiciPal HosPital MUNiciPal dr. edilsoN abreU 13 5    

toMé açú 2360411 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de toMé açú 20 5    
vigia 2314002 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de vigia 6 3    

MetroPolitaNa iii

castaNHal
7641 estadUal associação beNeficeNte são José 19  12   

220027 estadUal HosPital regioNal PUblico de castaNHal 70  40   
cUrUça 2311992 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de cUrUça 6 1    

garrafão do Norte 9601503 MUNiciPal HosPital e MaterNidade MUNiciPal MaNUel goNçalves 4 2    
igaraPé-açU 2804638 MUNiciPal HosPital e MaterNidade José berNardo da silveira 26 12    
Mãe do rio 2677407 MUNiciPal HosPital MUNiciPal dr silas freitas 29 5   1

ParagoMiNas
2318628 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de ParagoMiNas 18    2
7563701 estadUal HosPital regioNal Público do leste do Pará 33  14   

são doMiNgos do caPiM 2317958 dUPla HosPital MUNiciPal de são doMiNgos do caPiM 9    1
são MigUel do gUaMá 2676192 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de são MigUel do gUaMá 8    2

aragUaia

redeNção 5498465 estadUal HosPital regioNal Público do aragUaia 21  21   
coNceição do aragUaia 2328992 estadUal HosPital regioNal de coNceição do aragUaia 21  12   

cUMarU do Norte 2318059 MUNiciPal HosPital MUNiciPal João vieira da cUNHa 5 2   1
tUcUMã 2318172 MUNiciPal HosPital e MaterNidade saNto agostiNHo 15 3    
baNNacH 2676001 MUNiciPal HosPital MUNiciPal José vieira dos saNtos 1 1    

agUa aZUl do Norte 2615738 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de agUa aZUl 7 2    
rio Maria 2317990 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de rio Maria 10    2

saNtaNa do aragUaia 2329565 MUNiciPal HosPital MUNiciPal são fraNcisco de assis     1
xiNgUara 2621592 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de xiNgUara 25     

baixo aMaZoNas

saNtaréM

5585422 estadUal HosPital regioNal do baixo aMaZoNas 25  64 7  
117277 estadUal HosPital de caMPaNHa de saNtareM 56    4
2329905 MUNiciPal HosPital MUNiciPal alberto toleNtiNo sotelo 8  9  1
7530005 MUNiciPal UPa 24H 46    7

JUrUti 7712103 estadUal HosPital Nove de abril da diviNa ProvidêNcia de deUs 15  10   
Placas 3654796 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de Placas 6 1   1

alMeriM 2331748 MUNiciPal HosPital alMeriM 12     

caraJás

caNaã dos caraJás 2677563 MUNiciPal HosPital MUNiciPal daNiel goNçalves 15 5   4

boM JesUs do tocaNtiNs 2678624 MUNiciPal HosPital e MaterNidade PoPUlar 3 2    

breJo graNde do aragUaia 2312166 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de breJo graNde do aragUaia 4 2    

ParaUaPebas
2615746 MUNiciPal HosPital geral de ParaUaPebas MaNoel evaldo beNevides alves 21 4 15 1 16

7904894 MUNiciPal UPa cidade JardiM 19 5   3

doM eliseU 2677571 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de doM eliseU 10 2   2

eldorado dos caraJás 3003469 MUNiciPal HosPital MUNiciPal eldorado dos caraJás 12 2    

Marabá
2615797 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de Marabá 27 6 10  11

5599504 estadUal HosPital regioNal do sUdeste do Pará 17  25   

Piçarra 2622491 dUPla UNidade Mista de saúde 3    1

roNdoN do Pará
2312093 dUPla HosPital são José 4 1    

2312131 dUPla HosPital MUNiciPal 8 4    

são geraldo do aragUaia 2333430 MUNiciPal HosPital MUNiciPal são doMiNgos do aragUaia 3     

são João do aragUaia 2312387 MUNiciPal UNidade Mista de saúde Mário MartiNs 8 3    
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lago do tUcUrUÍ

tUcUrUi
2621614 estadUal HosPital regioNal Público do lago de tUcUrUi 16  19   

2621649 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de tUcUrUi 17 5 5  5

breU braNco 7313233 MUNiciPal UPa covid 12 4   2

Novo rePartiMeNto 9904158 MUNiciPal UPa João fraNcisco boZi 6 1   1

JacUNda 211397 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de caMPaNHa 14 2   1

MaraJo i afUá 2316048 dUPla UNidade Mista de afUá 4 1    

MaraJo ii

aNaJás 2313049 dUPla HosPital MUNiciPal de aNaJás 7 2    

breves 6710158 estadUal HosPital regioNal PUblico do MaraJo 6  7   

Melgaço 6559476 dUPla HosPital MUNiciPal de Melgaço 4 2    

bagre
9207341 MUNiciPal eQUiPe de saúde da faMÍlia da gordolâNdia são rafael 6 2    

7773250 dUPla HosPital MUNiciPal 3 1    

rio caetés

aUgUsto correa 2678578 estadUal HosPital e MaterNidade são MigUel 23     

viseU
4006429 MUNiciPal HosPital das beM aveNtUraNças Hba 14     

9256415 MUNiciPal UPa 24H 4 0 0 0  

bragaNça
2678403 estadUal HosPital saNto aNtoNio Maria Zaccaria 20  10   

2678756 estadUal HosPital geral de bragaNca 30     

oUréM 2313669 MUNiciPal HosPital MUNiciPal lUiZ carlos de soUsa 5 5 0 0 0

são João de Pirabas 2676125 MUNiciPal HosPital MUNiciPal bosco Moisés 5 2    

tocaNtiNs

barcareNa

7986815 MUNiciPal UNidade de ProNto ateNdiMeNto 24H 20 3   2

2314037 MUNiciPal HosPital MUNiciPal WaNdicK gUtierreZ 22    2

2311763 MUNiciPal HosPital MUNiciPal dr. afoNso rodrigUes 3 4    

abaetetUba 73482 estadUal HosPital regioNal do baixo tocaNtiNs HosPital saNta rosa 31  5   

baião 5521696 MUNiciPal ceNtro de referêNcia do covid 19 3 3   2

igaraPé-Miri 2317397 MUNiciPal HosPital e MaterNidade saNtaNa 6 5 6  3

liMoeiro do aJUrU 2772329 dUPla HosPital MUNiciPal 3 2    

MocaJUba 2677431 MUNiciPal HosPital MUNiciPal Maria do carMo goMes 20 8    

MoJU 2697289 MUNiciPal HosPital de MaterNidade diviNo esPÍrito saNto 11 4   1

taPaJÓs

itaitUba
179817 estadUal HosPital regioNal Público do taPaJÓs 54  75   

2331098 MUNiciPal HosPital MUNiciPal 6 2    

rUrÓPolis 2331292 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de rUrÓPolis 21 6   2

trairão 2620006 MUNiciPal HosPital MUNiciPal trairão 4 1   2

Novo Progresso
6439268 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de Novo Progresso 26 1   2

5886201 MUNiciPal clÍNica siNHá 4 1    

xiNgU

aNaPU 2330938 MUNiciPal HosPital MUNiciPal oscar de dea 14 9   3

brasil Novo 9031103 MUNiciPal HosPital MUNiciPal Maria Jose biaNcardi 6 2    

PacaJá 2616211 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de PacaJá 10 2    

UrUará 2537028 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de UrUará 21 4   5

vitÓria do xiNgU 2616181 MUNiciPal HosPital MUNiciPal de vitoria do xiNgU 13 2   2

altaMira

2676044 estadUal HosPital saNto agostiNHo 20     

2330830 estadUal HosPital geral de altaMira são rafael 24    4

5597501 estadUal HosPital regioNal Público da traNsaMaZôNica 20  20   

Protocolo: 639872
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
o laboratÓrio ceNtral do estado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade Pregão eletrôNico, 
conforme abaixo:
obJeto: aquisição de iNsUMos: Material Para laboratÓrio e Ma-
terial técNico, Para ateNder as Necessidades do laboratÓrio 
ceNtral do estado do Pará. (Pregão 01/2021)
 data da abertUra: 09/04/2021.
 Horário: 10:00 h. (horário de brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Uasg: 926007
 eNtregas do edital: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
resPoNsável Pelo certaMe: siMoNe serrao rodrigUes – Pregoei-
ra-laceN-Pa

Protocolo: 640108

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 11 de 26 de Março de 2021
NúMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: Marabá, destiNo: roNdoM do Para.
PerÍodo: de 29/03/2021 a 02/04/2021
MatrÍcUla / NoMe / cPf/cargo
5113130 / eleNY rodrigUes gUiMaraes / 165.948.941-53/ cargo au-
xiliar de informática em saúde
58977421 / JeaNe de Morais doUrado / 808.572.052-34/ cargo  
cHefe da doca
50886401 / Maria rosália brito cardoso / 063.403.502-91/ cargo  
odoNtologa
1087137 / raiMUNdo alves cavalcaNte / 213.244.762-49/ cargo  
Motorista
obJetivo: faZer MoNitoraMeNto das Metas QUalitativas e QUaN-
titativas coNtratUaliZadas Pelo HosPital sao Jose e cliNica 
MoNte siNai e a elaboração dos relatorios refereNte ao Mes de 
fevereiro de 2022.
  diretora 11º crs/sesPa: irlaNdia da silva galvao

Protocolo: 640190

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº 140 de 26 de Março de 2021.
Nome: divino de sousa espindula.
cargo: guarda de endemias.
Matrícula/siape: 504755.
cPf: 246.720.762-53.
Nome: ivanilto sales da silva.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 505129.
cPf: 350.190.771-00.
Nome: Nestor de souza oliveira
cargo: agente de saúde Pública
Matrícula/siape: 498815
cPf: 154.362.762-53
Período: 19 a 23.04.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: agua azul do Norte, ourilândia do Norte e são felix do xingu
objetivo: realizar supervisão, avaliação e orientação quanto as ações de 
controle da dengue sisPNcd
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 639881
PoRtARiA Nº 139 de 26 de Março de 2021.
Nome: divino de sousa espindula.
cargo: guarda de endemias.
Matrícula/siape: 504755.

cPf: 246.720.762-53.
Nome: ivanilto sales da silva.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 505129.
cPf: 350.190.771-00.
Nome: andrea ribeiro da cunha câmara
cargo: diretora regional
Matrícula/siape: 5945924-1.
cPf: 673.786.762-68
Período: 05 a 09.04.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção
objetivo: realizar capacitação para agentes de endemias no controle da 
dengue
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 639865
PoRtARiA Nº 141 de 26 de Março de 2021
Nome: João Wanderley silva oliveira.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 498903.
cPf: 234.667.902-04.
Nome: Pedro luiz gomes.
cargo: laboratorista.
Matrícula/siape:
cPf: 234.614.382-00.
Período: 29 à 31.03.2021
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: ourilândia do Norte
objetivo: tratar de assuntos referente ao termo de depoimento com 
assinatura do Pad, instaurado pela Portaria Nº 003/02.02.2021
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 639932

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº 80 de 26 de fevereiro de 2021
Nome: ana clara gonçalves da silva, (aux. de informática), matrícula 
–5116635-1; ilana Monique do socorro de Moraes carvalho (agente admi-
nistrativo), matrícula – 5913132-1;
objetivo: realizar implementação de serviços de saúde especializados de 
média e alta complexidade. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru no período 
de 10 a 12.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 42 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: ionilson alves da silva (resp. pela rede regional de frio), matrícula 
– 5900470-1; alonso lopes dos santos (Motorista), matrícula – 57205455-
1;
objetivo: realizar abastecimento e inventário de imunobiológicos e insu-
mos na rede de frios do Município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para baião no período de 
11 a 13.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 43 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: francisca solange alencar dos santos (coordenação regional da 
atenção básica), matricula – 5108420-014;
objetivo: Monitorar o programa de controle do câncer do colo do úte-
ro e planejar/ implementar junto a equipe técnica do município as ações 
preventivas ao “Março lilás”. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para baião no período de 11 a 
13.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 45 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: João batista Pinheiro (técnico em saúde), matrícula – 0505204; 
francidalva fernandes barra (chefe da divisão técnica), matrícula – 
5948121-1;
objetivo: realizar monitoramento do programa de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano vigiagua, forma de atuação visamb/gal. 
2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para baião no período de 11 a 13.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas

Protocolo: 640192
PoRtARiA Nº 40 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: vicente filho assunção da cruz (técnico em ouvidoria), matricula 
– 57233230-1;
objetivo: realizar visita técnica para Monitoramento e acompanhamento 
das ouvidorias da saúde implantadas no referido município (orientações e 
atualização de cadastro junto a ouvidoria geral do sus-oUvsUs/Ms). 2,5 
(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para baião no período de 08 a 10.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 79 de 26 de fevereiro de 2021
Nome: antônio farias xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 
6029570-2; alan cristhe Marques vulcão (coordenador do Núcleo de Pla-
nejamento), matrícula – 5913119-1;

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.compraspara.pa.gov.be
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objetivo: realizar Monitoramento e avaliação do instrumento de planeja-
mento (relatório detalhado do quadrimestre anterior-rdQa), junto com 
a equipe de planejamento do município, visando a elaboração e imple-
mentação do plano Municipal de saúde-PMs. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba 
no período de 10 a 12.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas

Protocolo: 640159
PoRtARiA Nº 39 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: francisca solange alencar dos santos (coordenação regional da 
atenção básica), matricula 5108420-014;
objetivo: Monitorar o programa de controle do câncer do colo do útero e 
planejar/ implementar junto a equipe técnica do município as ações pre-
ventivas ao “Março lilás”. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Mocajuba no período de 08 a 
10.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 41 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: João batista Pinheiro (técnico em saúde), matrícula – 0505204; 
francidalva fernandes barra (chefe da divisão técnica), matrícula – 
5948121-1;
objetivo: realizar monitoramento do programa de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano vigiagua, forma de atuação visamb/gal. 
2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para Mocajuba no período de 08 a 10.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 49 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: ionilson alves da silva (resp. pela rede regional de frio), matrícula 
c 5900470-1; alonso lopes dos santos (Motorista), matrícula – 57205455-1;
objetivo: realizar abastecimento e inventário de imunobiológicos e insu-
mos na rede de frios do Município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba no período 
de 08 a 10.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 64 de 19 de fevereiro de 2021
Nome: raquel dos santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
Objetivo: Realizar monitoramento nas UBS para verificação dos Programas 
relacionadas aos indicadores do Previne saúde (diabetes e hipertensão), 
alcance das metas, apoio na melhoria das metas com os profissionais das 
unidades/Monitoramento do programa do tabagismo, ações, utilização e 
estoque de medicamentos. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Mocajuba no período de 08 a 
10.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 76 de 24 de fevereiro de 2021
Nome: valéria de Paula Maciel Pantoja (enfermeira), matrícula – 57191022-1;
objetivo: avaliação situacional das baixas coberturas vacinais do municí-
pio e assessorar no planejamento para alcance de meta das coberturas de 
cada vacina. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba no período de 08 a 10.03.2021.
João elias sassim da silva / ordenador de despesas

Protocolo: 640136
PoRtARiA Nº 54 de 17 de fevereiro de 2021
Nome: sidney alfredo gonzaga albuquerque (Microscopista revisor), ma-
trícula – 0500997;
objetivo: supervisionar e avaliar os laboratórios de diagnóstico de malária 
e doenças de chagas, com ênfase nas atividades de microscopista e na 
preparação de materiais químicos. 2,5 (duas e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para baião no período de 
08 a 10.03.2021
João elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 55 de 17 de fevereiro de 2021
Nome:  aurilene gaia barroso (chefe da divisão de endemias), matrícu-
la – 5910030-2; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 
5108411-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de endemias), 
matrícula – 57206619-1;
objetivo: acompanhar a equipe da coordenação estadual da Malária que 
estará realizando supervisão e avaliação das atividades de controle e vi-
gilância da malária, executada pela equipe da força-tarefa no município. 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para oeiras do Pará no período de 10 a 13.03.2021.
João elias sassim da silva / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº 62 de 19 de fevereiro de 2021
Nome: ederson silva da silva (agente de controle de endemias), matrícula 
– 57207637-1;
objetivo: realizar Monitoramento e treinamento sobre doença de chagas 
para profissionais de saúde da atenção básica e vigilância. 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru no período de 08 a 10.03.2021.
João elias sassim da silva / ordenador de despesas

PoRtARiA Nº 63 de 19 de fevereiro de 2021
benedito Jailson dornelas da veiga (superv. regional de leishmaniose), 
matrícula – 57206125-1;
objetivo: realizar treinamento de teste rápido humano para detecção de 
leishmaniose visceral para servidores das sMs. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do 
ajuru no período de 08 a 10.03.2021.
João elias sassim da silva / ordenador de despesas

Protocolo: 640147

outRAS MAtéRiAS
.

tERMo DE coNvALiDAção
considerando as disposições da lei nº. 8.666/93, especialmente seu artigo 
38, que prevê o exame prévio da minuta de contrato.
considerando o poder-dever da administração de convalidar os atos que 
não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, 
nem mesmo prejuízo a direitos de terceiros;
considerando que não se constata, na ausência de minuta de contrato, 
qualquer lesão ao interesse público, uma vez que os respectivos procedi-
mentos transcorreram na forma da lei.
considerando que o artigo 62 da lei nº 8.666/93 faculta a substituição do 
contrato pela Nota de empenho, e que não há obrigatoriedade em forma-
lizar contrato neste procedimento em questão, pois se trata de entrega 
imediata do objeto que não gera obrigação futura para a administração 
Publica e o valor da compra está muito aquém das modalidades licitatórias 
tomadas de Preços ou concorrência.
considerando, ainda, o disposto no art. 55 da lei nº. 9.784/99 lei de Pro-
cesso administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria 
administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao 
interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados 
apenas defeitos sanáveis:
fica convalidado o ato relativo ao exame prévio da Minuta de contrato, na 
forma da lei nº. 8.666/93, convalidação esta, respaldada nos princípios 
da administração Pública e na lei federal nº. 9.784/99, visto que não se 
verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício 
sanável na forma da lei.
cametá, 24 de março de 2021.
João elias sassiM da silva
diretor regional / 13ºcrs

Protocolo: 639855

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

ERRAtA
.

No ExtRAto PuBLicADo No DoE 34490 DE 12/02/2021, QuE 
tRAtA DA PoRtARiA N° 087/2021 - DAf/HoL DE 10/02/2021, 
que trata de remanejamento coletivo;
oNDE SE Lê:

NoMe MatricUla cargo de Para

eliete Pereira Morais 5612888/2 eNferMeiro cliNica cirUrgica diretoria clÍNica

LEiA-SE: 

NoMe MatricUla cargo de Para

eliete Pereira Morais 5612888/2 eNferMeiro cliNica cirUrgica ceNtro de sUPorte 
de eNferMageM

Protocolo: 639914

.

.

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
Pregão Eletrônico N°030/2021 – HoL
objeto: aQUisição de 03 (três) MÓdUlos de PassageNs (Pass 
tHroUgH), Para a farMácia satélite da QUiMioteraPia, conforme re-
gulamentação da rdc nº 67/07 da aNvisa e 220/04 do Ministério da saúde
data da abertura: 12/04/2021
Horário: 09h (Horário de brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
belém, 26 de março de 2021
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 639887
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outRAS MAtéRiAS
.

Portaria n° 145/2021 – GAB/DG/HoL
o diretor geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no 
doe nº 34.461 de 15/01/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa),
resolve:
art. 1º. designar lUiZ flavio areas, farmacêutico bioquímico, do quadro 
de pessoal ativo da sesPa, matrícula funcional nº 5352398/2; vaNessa 
do socorro MeNdes da silva, terapeuta ocupacional, do quadro de 
pessoal ativo do Hospital ophir loyola, matrícula funcional nº 5890798/1; 
e José sebastião foNseca, telefonista, do quadro de pessoal ativo do
Hospital ophir loyola, matrícula funcional nº 5087546/1, para sob a pre-
sidência do primeiro, constituírem comissão de sindicância administrativa 
Disciplinar - SAD para apuração da conduta profissional da servidora AU-
reliaNa gUsMão da silva lisboa, matricula nº 5888845/2, descritas 
no Processo nº 2020/639222 de 26/08/2020, bem como os atos e fatos 
conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
em, 24 de março de 2021.
Joel MoNteiro de JesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 639846
PoRtARiA Nº 153/2021 - GAB/DG/HoL
o diretor geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021 publicado no doe n° 
34.461 de 15/01/2021 e;
coNsideraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNsideraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNsideraNdo os termos contidos no Processo nº 2020/1087190 de 
21/12/2020.
resolve:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/04/2021, de 
acordo com a legislação vigente, no percentual de 50% sobre o salário base, 
a servidora JUceliNe MaUra borges correa de soUZa, enfermeiro, ma-
trícula n° 5558891/3, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol. 
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do(a) servidor(a).
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 24 de março de 2021.
Joel MoNteiro de JesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 639850
PoRtARiA N° 140/2021 - GAB/DG/HoL.
o diretor geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no 
doe nº 34.461 de 15/01/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar Pablo aPoeNa raMos goMes da silva, fisioterapeu-
ta, do quadro de pessoal da sesPa, matrícula funcional nº 54184087/2 
ativo; Maria do socorro do NasciMeNto Moraes, assistente social, 
do quadro de pessoal da sesPa, matrícula funcional nº 5433495/2 ativo; 
e MariaNa seNa dos saNtos, escriturário, do quadro de pessoal do 
Hospital ophir loyola, matrícula funcional nº 470040/2 ativo; para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem comissão de sindicância administra-
tiva Disciplinar - SAD para apuração da conduta profissional da servidora 
JUliaNa ferreira ribeiro, matricula nº 5901972/1, descritas no Pro-
cesso nº 2020/639190 de 26/08/2020, bem como os atos e fatos conexos 
que emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
em, 22 de março de 2021.
Joel MoNteiro de JesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 639892

PoRtARiA N° 134/2021 – GAB/DG/HoL.
o diretor geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doe 
n° 34.461 de 15/01/2021;
coNsideraNdo a necessidade de estabelecer uma política de uso racional 
de recursos terapêuticos no Hospital ophir loyola;
coNsideraNdo os termos contidos no Processo nº 2019/449760 de 
17/09/2019.
resolve:
i- atUaliZar os membros para comporem a comissão de farmácia e te-
rapêutica.
2 - desigNar os servidores abaixo relacionados para comporem a comis-
são de farmácia e terapêutica.
Presidente: alessandra Quinto bentes, Médico/superintendente do insti-
tuto central.
Membros:

diretor geral Joel MoNteiro de JesUs Médico
diretor clÍNico João de deUs reis da silva Médico

sUPeriNteNdeNte do iNstitUto de oNco-
logia aNa eMilia MeNdes teixeira MagNo Médico

divisão de cirúrgia geral e oNcolÓgica alessaNdro fraNça de soUZa Médico

divisão de oNcologia clÍNica daNielle feio da costa Médico

ceNtro de trataMeNto iNteNsivo- cti edUardo laUrido dos saNtos Médico
ceNtro de trataMeNto iNteNsivo- cti lUiZ feliPe saNtiago bitteNcoUrt Médico

divisão de fiNaNças HeleNa tobias acataUassU NUNes adMiNistrador
coMissao de coNtrole de iNfecção HosPi-

talar – cciH ilce carla Moreira becKMaNN MeNeZes Médico

divisão de HeMatologia lUcYaNa barbosa cardoso leão Médico
ceNtro de Nefrologia silvia regiNa da crUZ MigoNe Médico

divisão farMácia taiNaH brasil Melgaço farMacêUtico
divisão farMácia aNtoNio José carMoNa gUiMarães JUNior farMacêUtico

ceNtro de sUPorte de eNferMageM eliete Pereira Morais eNferMeiro

iii – revogar os termos da Portaria Nº 585/2020-gab/dg/Hol de 
29/10/2020.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 12 de março de 2021.
Joel MoNteiro de JesUs
diretor geral do Hol

Protocolo: 639895
PoRtARiA Nº 148/2021 – DAf/HoL.
o diretor de adMiNistração e fiNaNças, do HosPital oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doe n° 34.294 de 28/07/2020.
coNsideraNdo os termos contidos no processo nº 2021/218725 de 
24/02/2021.
resolve:
i – reMaNeJar a partir de 01/02/2021, por necessidade de serviço, o 
servidor Marco aNtoNio MartiNs PaNtoJa, técnico em administração e 
finanças (cienc. econom.), matrícula n° 5849632/2, pertencente ao Qua-
dro de Pessoal ativo do Hol, da assessoria de contratos – ascoNt para a 
oncologia clínica/Quimioterapia deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 01/02/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 26 de fevereiro de 2021.
fernando Nilson velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 640168
PoRtARiA Nº 155/2021 - GAB/DG/HoL
o diretor geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doe 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNsideraNdo os termos contidos no processo nº 2020/947817 de 
12/11/2020.
resolve:
coNceder ao servidor João batista saNtos da silva, técnico de en-
fermagem matricula n° 5901570/1, lotado na divisão de bloco cirúrgico, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, licença sem vencimento, 
por 2 (dois) anos, a partir de 03/03/2021 conforme disposto no art. 93 § 
1°da lei 5.810/94 – rJU de 24/01/1994.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola,
em, 09 de março de 2021.
Joel MoNteiro de JesUs
diretor geral do Hol
ciente:

Protocolo: 640149
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 188/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o falecimento do companheiro da servidora PollYaNNa 
de soUZa da silva, ocorrido em 07 de Março de 2021, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo a declaração Particular de União estável, lavrada no car-
tório 3º ofício de Notas, em 11/12/2020.
resolve:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da fa-
mília da servidora PollYaNNa de soUZa da silva, id funcional nº 
57194604/1, ocupante do cargo téc. de enfermagem, lotada na assesso-
ria de Planejamento, no período de 07/03/2021 a 14/03/2021, conforme 
certidão de Óbito nº 065656 01 55 2021 4 00434 220 0171458 01.
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 07/03/2021.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 24 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639979

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 191/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/158184;
r e s o l v e:
coNceder, à servidora carMeN lUcia PaNtoJa gUalberto, id. fun-
cional nº 57192812/1, assistente administrativo, lotada no espaço aco-
lher, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no pe-
ríodo de 01/04/2021 a 30/04/2021, referente ao triênio 07/01/2011 a 
06/01/2014.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 25 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639972
PoRtARiA Nº 200/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/24397;
coNsideraNdo que a servidora eMilia Matos MoNteiro goNçal-
ves encontra-se afastada em virtude da instauração do processo de apo-
sentadoria através do nº 2021/328153.
r e s o l v e:
coNceder, à servidora eMlia Matos MoNteiro goNçalves, id. funcio-
nal nº 107310/1, enfermeira generalista, lotada na gerência de Processa-
mentos de Materiais esterelizados, 150 (cento e cinquenta) dias de licença 
Prêmio para serem usufruídos no período de 01/04/2021 a 28/08/2021, re-
ferente aos triênios 01/12/1995 a 30/11/1998; 01/12/2013 a 30/11/2016 
e 01/12/2016 a 30/11/2019.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 25 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639947
PoRtARiA Nº 199/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/264460;

r e s o l v e:
coNceder, à servidora eZilda goUvea gaMa, id. funcional 
nº 5256089/3, assistente social, lotada na gerência de biopsicosso-
cial, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no perí-
odo de 01/04/2021 a 30/04/2021, referente ao triênio 01/09/2009 a 
31/08/2012.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 25 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639948
PoRtARiA Nº 190/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2020/1033057;
r e s o l v e:
coNceder, ao servidor aNtoNio aUgUsto MartiNs da silva, id. fun-
cional nº 57174900/1, enfermeiro generalista, lotado na gerência de Pro-
cessamentos de Materiais esterelizados, 30 (trinta) dias de licença Prêmio 
para serem usufruídos no período de 01/04/2021 a 30/04/2021, referente 
ao triênio 01/09/2015 a 31/08/2018.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 25 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639943
PoRtARiA Nº 194/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/163911;
r e s o l v e:
coNceder, à servidora sHeYla Pereira rocHa da silva, id. funcional 
nº 57173749/2, Psicóloga, lotada na gerência do biopsicossocial, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no período de 01/04/2021 
a 30/04/2021, referente ao triênio 18/07/2014 a 17/07/2017.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 25 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639959
PoRtARiA Nº 193/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/163911;
r e s o l v e:
coNceder, à servidora sHeYla Pereira rocHa da silva, id. funcional 
nº 57173749/1, Psicóloga, lotada na gerência do biopsicossocial, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no período de 01/04/2021 
a 30/04/2021, referente ao triênio 01/08/2012 a 31/07/2015.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 25 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639963
PoRtARiA Nº 192/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/71697;
r e s o l v e:
coNceder, a servidora Priscila Moreira de alcaNtara caMPos, id. 
funcional nº 54181019/2, Médica com especialidade, lotada na comis-
são de auditoria Médica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem 
usufruídos no período de 01/04/2021 a 30/04/2021, referente ao triê-
nio 28/07/2014 a 27/07/2017.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 25 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639968
PoRtARiA Nº 196/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2020/1095934;
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r e s o l v e:
coNceder, ao servidor cassiUs cleY barros da silva, id. funcional 
nº 57192769/1, assistente administrativo, lotado na coordenação da cen-
tral de abastecimento de suprimentos, 30 (trinta) dias de licença Prêmio 
para serem usufruídos no período de 01/04/2021 a 30/04/2021, referente 
ao triênio 15/01/2011 a 14/01/2014.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 25 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639952
PoRtARiA Nº 198/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2020/1066592;
r e s o l v e:
coNceder, à servidora Maria do socorro aNaice de soUZa, id. fun-
cional nº 57193074/1, técnica de enfermagem, lotada na gerência de 
ginecologia e obstetrícia, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem 
usufruídos no período de 01/04/2021 a 30/04/2021, referente ao triê-
nio 04/01/2014 a 03/01/2017.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 25 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639950
PoRtARiA Nº 195/2021 – cAPE/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2020/1053518;
r e s o l v e:
coNceder, à servidora reNata triNdade daMasceNo, id. funcional 
nº 54184907/2, Médica com especialidade, lotada na gerência de Nefro-
logia Pediátrica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/04/2021 a 30/04/2021, referente ao triênio 27/03/2006 
a 26/03/2011.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 25 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 639954

.

.

LicENçA MAtERNiDADE
.

PoRtARiA Nº 185/2021-cAPE/GP/fScM
 o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doe n° 33.864, de 02/05/2019.
coNsideraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do laudo Médico, devida-
mente confirmado pelo CRM 6644.
r e s o l v e
coNceder de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a ec nº 44 que altera o inciso xii do art. 31 da consti-
tuição do estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Materni-
dade a servidora gicelia liMa da silva, id. funcional nº 57197435/1, 
servidora estatutária estável concursada, técnica de enfermagem, lotada 
na comissão Perm. de Proces.adm. e sindicância - cPad, no período de 
03/03/2021 a 29/08/2021.
art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 03 de Março de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – Pa, 24 de Março de 2021.
 brUNo MeNdes carMoNa
 Presidente da fscMP

Protocolo: 640062

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 186/2021 – GAPE/GP/fScMP, 
DE 24 DE MARço DE 2021.

o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864;
coNsideraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2021/314710;
resolve:
1. torNar seM efeito a Portaria Nº 734/2020-gabP/gP/fscMP, de 
17/12/2020, publicada no doe nº 3442, de 22/12/2020, que designou 

os servidores para compor a equipe autorizadora de aiH - autorização 
de internação Hospitalar e aPac - autorização de Procedimento de alta 
complexidade da fscMP;
2. desigNar os servidores abaixo relacionados para compor a equipe au-
torizadora de aiH - autorização de internação Hospitalar e aPac - autori-
zação de Procedimento de alta complexidade da fscMP.

MeMbros dados

Maria HeleNa de aZevedo reis

cargo: Médico

cPf: 127.161.032-91

coNselHo regioNal: 3699

cNs do ProfissioNal: 201562629290006

NelMa de JesUs NogUeira MacHado

cargo: Médico

cPf: 429.447.592-72

coNselHo regioNal: 5648

cNs do ProfissioNal: 980016004524935

sara MartiNs braga

cargo: Médico

cPf: 657.476.663-04

coNselHo regioNal: 10108

cNs do ProfissioNal: 980016287879489

ilcioNi goMes Pereira

cargo: Médico

cPf: 135.534.611-87

coNselHo regioNal: 4444

cNs do ProfissioNal: 700905900036096

registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém, 24 de março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 640110

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE NotificAção
ioEPA
Protocolo: 638202
edição Nº: 34.527 de 22/03/2021
oNDE SE Lê: assUNto: defesa eM Processo adMiNistrativo refe-
reNte ao coNtrato Nº 55/2020
LEiA-SE: assUNto: defesa eM Processo adMiNistrativo refereN-
te ao coNtrato Nº 18/2020
a
e.r.triNdade
Prezados senhores,
a fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará - fscMP, entidade 
da administração indireta do estado do Pará, sito à rua oliveira belo, 
n.º 395, bairro do Umarizal, belém/Pa, neste ato representada por sua 
Procuradoria fundacional, nos termos da Portaria Nº 027/2021-gabP/
fscMPa, de 19 de Janeiro de 2021, publicada no doe de 29/01/2021, 
vem, respeitosamente, através deste documento, Notificá-los a 
apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do 
recebimento desta, em função de inexecução contratual.
belém, 26 de março de 2021.
vítor de lima fonseca
assessor Jurídico da fscMPa

Protocolo: 640214

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 3
contrato: 098/2018/fscMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 22/03/2021 a 21/03/2022, bem como com o acréscimo de quantida-
de de 15% (quinze por cento) do contrato original, com fulcro no artigo 
57, ii, e artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º, ambos da lei federal n.º 
8.666/93, cujo objeto é a prestação de serviço médico de cirurgia crânio
-maxilo-facial pediátrica.
data assinatura: 19/03/2021
e - Protocolo Nº 2018/103442
valor: r$ 544.038,64
contratada: cliNica de cirUrgia Plástica beaUte s/s - Me, cNPJ/Mf 
n.º 05.802.540.0001/02
endereço: travessa dom romualdo de seixas, 1560, conjunto 1607/1608, 
Edifício Connext Office, Belém/PA, CEP: 66.055-028, telefone: (91) 3222-
5743/99266-0880
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640207
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AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico N° 009/2021-cPL/fScMP
a fundação santa casa de Misericórdia do estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela Portaria Nº 358/2020-gP/fscMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 09/04/2021 às 09:30 
(Horário brasília/df) - tipo Menor Preço por item.
obJeto: a presente licitação tem como objeto a aQUisição de Material 
ACESSÓRIO PARA GASOTERAPIA, 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, 26 de março de 2021.
claudine sarmanho ferreira
Pregoeira/fscMP

Protocolo: 640047

.

.

AviSo DE RESuLtADo DE LicitAção
.

RESuLtADo DE LicitAção
HoMoLoGAção DE PREGão ELEtRôNico Nº 006/2021
Às 11:26 horas do dia 26 de março de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. brUNo 
MeNdes carMoNa, HoMologa a adjudicação referente ao Processo nº 
1068971/2020, Pregão nº 006/2021.
- empresa vencedora: 3e serviços e coMércio de aliMeNtos eireli
cNPJ 33.734.346/0001-72
iteM 1
valor global: r$ 28.401,30
tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fscMP

Protocolo: 640203
aviSo DE RESuLtADo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 035/2020
HoMoLoGAção DE PREGão ELEtRôNico
Às 11:25 horas do dia 26 de março de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr.brUNo 
MeNdes carMoNa, HoMologa a adjudicação referente ao Processo nº 
2019/59815, Pregão nº 035/2020.
empresa vencedora: PolYsUtUre iNdUstria e coMercio ltda - cNPJ: 
03.812.429/0001-71
itens 02,07,09,12,34,35,37 e 39
valor global r$ 99.436,80
empresa vencedora: e.r. triNdade - cNPJ: 04.252.742/0001-65
itens 03,14 e 27
valor global r$ 3.115,20
empresa vencedora: PoiNt sUtUre do brasil iNd de fios cirUrgi-
cos ltda - cNPJ: 12.340.717/0001-61
itens 33,36 e 38
valor global r$ 19.872,72
empresa vencedora:bioliNe fios cirUrgicos ltda - cNPJ: 
37.844.479/0001-52
itens 01,04,05,06,08,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,
30,31,32 e 40
valor global r$ 251.208,36
fracassado
item 17
tiago de lima ribeiro
Presidente cPel/fscMP

Protocolo: 640184

DiSPENSA DE LicitAção
.

Dispensa: 037/2021
data: 25/03/2021
valor: r$ 8.035,78
objeto: aquisição de cânula para traqueostomia.
fundamento legal: com base no artigo 26, parágrafo único, incisos i a iii, 
c/c artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 069/2021-aJUr/
fscMP.
Data de Ratificação: 25/03/2021 - PAE nº 2021/285025
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0349008569, 0349008725, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits; elemento de despesa: 339030.
contratada: alfaMed coMercial eireli

cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
endereço: av. Marques de Herval, Pedreira, belém/Pa, ceP: 66.087-320
telefone: (91) 3277-2744 / 3276-8395 /3276-8395
valor: r$ 6.555,78
contratada: e. r. triNdade
cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
endereço: av. da república nº 1525, centro, santa isabel do Pará/Pa
telefone: (91) 3014-7418 / 3263-4563 / 3019-2606
valor: r$1.480,00
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 639957
Dispensa: 036/2021
data: 25/03/2021
valor: r$ 22.650,00
objeto: aquisição emergencial de cateter dUPlo lUMeN.
fundamento legal: com base no artigo 26, parágrafo único, incisos i a iii, 
c/c artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93, Parecer nº 055/2021-Prof.
Data de Ratificação: 25/03/2021 - PAE nº 2021/262048
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0349008569, 0349008725, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits; elemento de despesa: 339030.
contratada: gUilber farMacêUtica coMércio ltda, cNPJ/Mf: 
01.399.246/0001-40
endereço: : rua bom sossego n° 20, ananindeua/Pa, cep: 67.030-245 
– telefone: : (91) 3238 38142
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 639985
Dispensa: 033/2021
data: 24/03/2021
valor: r$ 38.080,00
objeto: aquisição de touca descartável, sanfonada, tamanho único
fundamento legal: com base no artigo 26, parágrafo único, incisos i a iii, 
c/c artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93, e Parecer nº 054/2021-Prof/
fscMP.
Data de Ratificação: 24/03/2021 - PAE nº 2021/275155
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de re-
curso: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0349008569, 0349008725, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superavits; elemento de despesa: 339030
contratada: iNvicta cleaN distribUidora e rePreseNtação eireli, 
cNPJ/Mf: 18.504.036/0001-78
endereço: castelo branco, 2361, bairro guamá, ceP:66063420, belém 
-Pará, telefone:(91) 3229.2746 // 98180.6204
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640000
Dispensa: 038/2021
data: 26/03/2021
valor: r$ 382.086,40
objeto: aquisição de medicamentos diversos fracassados no pe 63/2020.
fundamento legal: com base no artigo 26, parágrafo único, incisos i a iii, 
c/c artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93, e Parecer nº 063/2021-Prof/
fscMP.
data de Ratificação: 26/03/2021 - PAE nº 2021/206743.
Justificativa: para atendimento da demanda do hospital no enfrentamento 
à covid19; considerando a grave situação pandêmica que exige rápidas 
medidas de contingência; considerando que nossos estoques encontram-
se em níveis críticos, conforme dispõe o Memo. nº 35/2021-ccaf/fscMP, 
Memo. nº 018/2021-dtas/fscMP e Memo. nº 58/2021-coMP/fscMP.
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0103, 
0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0149006653, 0349008569, 0349008725, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superávits; elemento de despesa: 339030
contratada: M. M. lobato coM.reP, cNPJ/Mf: 05.109.384/0001-07
endereço: rod. augusto Montenegro, nº 1331, KM 23, icoaraci, ceP: 
66.811-000, belém-Pa, telefone: (91) 32011000
valor: r$ 15.885,60
contratada: ParaMed distribUidora de MedicaMeNtos ltda, cNPJ/
Mf: 16.647.278/0001-95
endereço: Passagem comendador Pinho - sacramenta - ceP: 66.083-200 
- belém-Pa, telefone: (91) 3355-6701/3254-6701
valor: r$ 1.674,00
contratada: alfaMed coMercial eirele, cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
endereço: av. Marques de Herval - Pedreira - ceP: 66.087-320 - belém-Pa, 
telefone: (91)3277-2744 - fax: (91)3276-8395 - (91)3276-8395
valor: r$ 341.076,80

http://www.comprasnet.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br
http://www.compraspara.pa.gov.br


 diário oficial Nº 34.536  29 Segunda-feira, 29 DE MARÇO DE 2021

contratada: c J a PareNte, cNPJ/Mf: 836.463.07/0001-91
endereço: travessa Pirajá, 578, cep: 66095631, Marco, belém - Pa, tele-
fone: (91)32770093
valor: r$ 1.350,00
coNtratada: altaMed distribUidora de MedicaMeNtos ltda, 
cNPJ/Mf: 21581445000182
endereço: estrada do curucamba - curucamba - ceP: 67.146-263 - anani-
deua-Pa, telefone: (91)3346-0446 - fax: - (91)3282-0206
valor: r$ 14.100,00
contratada: f. cardoso & cia ltda, cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
endereço: rua João Nunes de souza, água branca, nº 125, br316, KM 8, 
ceP: 67033-030 ananindeua-Pa
valor: r$ 8.000,00
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640084

.

.

RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
.

Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 033/2021
data: 24/03/2021
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640003
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 036/2021
data: 25/03/2021
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 639987
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 037/2021
data: 25/03/2021
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 639965
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 038/2021
data: 26/03/2021
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640086

.

.

APoStiLAMENto
.

APoStiLAMENto
Número: 1
data de assinatura: 26/03/2021
Justificativa: inclusão das Fontes de Recursos 0349008569, 0349008725 
e 0349008751.
Pae Nº 2021/323847
contrato: 303/2020/fscMP, Pe srP Nº 050/2020/fscMP
contratado: dMc - distribUidora e coMércio de Material e NUtri-
ção HosPitalar eireli-ePP
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640169
APoStiLAMENto
Número: 2
data de assinatura: 26/03/2021
Justificativa: Inclusão das fontes de recursos: 0349008569, 0349008725 
e 0349008751.
Pae Nº 2020/104845
contrato: 061/2020/fscMP, Pe Nº 079/2019/fscMP
contratado: ross Medical ltda
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640104

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00408
valor: r$ 2.487,50
data: 24/03/2021
objeto: aquisição do medicamento fenilefrina cloridrato 10%, solução of-
tálmica, frasco plástico opaco com 5ml.
Processo nº 2021/195865, dispensa de licitação nº 031/2021/fscMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 
0269008102; elemento de despesa: 339030;

contratada: PHarMédice MaNiPUlaçÕes esPecialiZadas eireli, 
cNPJ/Mf: 10.461.807/0001-85
endereço: rua Monte alegre, nº 208, bairro serra, belo Horizonte-Mg, 
ceP: 302402-30, telefone: (31) 3223-1170 / 99436-0107
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 640181
NotificAção
a
NÓrdica distribUidora HosPitalar
assUNto: defesa eM Processo adMiNistrativo refereNte ao coN-
trato Nº 282/2019
Prezados senhores,
a fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará - fscMP, entidade 
da administração indireta do estado do Pará, sito à rua oliveira belo, 
n.º 395, bairro do Umarizal, belém/Pa, neste ato representada por sua 
Procuradoria fundacional, nos termos da Portaria Nº 031/2020-gabP/
fscMPa, de 19 de Janeiro de 2021, publicada no doe de 29/01/2021, 
vem, respeitosamente, através deste documento, Notificá-los a 
apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da 
publicação desta, em função de inexecução contratual.
belém, 26 de março de 2021.
vítor de lima fonseca
assessor Jurídico da fscMPa

Protocolo: 640217
PoRtARiA Nº 189/2021 – cAP/GP/fScMP
o PresideNte da fUNdação saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo, os termos do decreto n° 795, de 29/05/2020, publicado 
no doe nº 34.240, de 01/06/2020;
coNsideraNdo, ainda o teor do ofício nº 1344/2020-gabs/sesMa/PMb, 
de 09/11/2020, processo 2020/939168, que solicita a prorrogação da ces-
são da servidora antonieta de fátima de oliveira Pompeu, até 31/12/2020.
r e s o l v e:
revogar, a contar de 01/01/2021, os termos da Portaria Nº 
539/2014/gaP/gP/fscMP, publicada no doe nº 32.654, de 02.06.2014, 
que cedeu para a secretaria Municipal de saúde do Pará-sesMa, a 
servidora aNtoNieta de fatiMa de oliveira PoMPeU, id funcional 
nº 3274136/027, administradora, com ônus para o órgão cessionário e 
reembolso ao cedente, considerando art.3º e § 2º do decreto nº 1.960, 
de 18 de janeiro de 2018, publicado no doe nº 33.542, de 22/01/2018.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 24 de Março de 2021.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 640080

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

P o R t A R i A  Nº. 220/2021 - GEAPE/GAPRE/HEMoPA, 
26 DE MARço DE 2021.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o excepcional interesse e a necessidade de pessoal para a 
execução de serviços essenciais na área de saúde desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa,
considerando a lei complementar nº 07/91, alterada pela lei complemen-
tar nº 077, de 28 de dezembro de 2011,
considerando a autorização para prorrogação de contratos do governo do 
estado através da secretaria de estado de administração  – sead, forma-
lizada no Processo  nº 2020/443370.
r e s o l v e:
i -  Prorrogar o contrato administrativo do servidor temporário relaciona-
do abaixo, nos termos do art. 2º da lei complementar nº 077, de 28 de 
dezembro de 2011.

coNtrato NoMe cargo térMiNo de viNcUlo
082/2019 Waldo da silva almeida agente administrativo 10/11/2021

ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
iii -  gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará-HeMoPa, em 26 de março de 2021.
dr. PaUlo aNdre castelo braNco beZerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 639936
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PoRtARiA Nº 214/2021 – AJuR/GABiNEtE/HEMoPA, 
DE 22 DE MARço DE 2021

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais, e
considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
a ampla defesa e o contraditório;
considerando o relatório final da comissão de sindicância, que apurou e 
constatou que a servidora Maria de NaZare figUeiro tobias, lotada 
na gerência de arquivo Médico, infringiram o artigo 178, inciso xvii , art. 
189, § 3º da Lei Estadual nº 5810/94, que configura a responsabilidade do 
servidor nos fatos descritos e pormenorizados no Processo nº 2019/97769 
– Pae 2020/1069662;
resolve,
i – aplicar a penalidade de sUsPeNsão por 30 (trinta) dias à servidora 
Maria de NaZare figUeiro tobias, pelo descumprimento do dever pre-
visto no artigo 178, inciso xvii da lei estadual nº 5810/94,e coNverter 
essa penalidade em MUlta na base de 50% por dia de vencimento,  ou 
remuneração ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço nos 
termos do artigo 189 § 3° devendo constar em seus assentos funcionais a 
penalidade aplicada.
ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará– 
fundação HeMoPa, em 22 de março de 2021.
Paulo andré castelo branco bezerra
Presidente do HeMoPa

Protocolo: 639237

.

.

ADMiSSão DE SERviDoR
.

oRGão: fuNDAção cENtRo DE HEMotERAPiA 
E HEMAtoLoGiA Do PARÁ

Modalidade de admissão: temporário
Processo de autorização: 2021/62698
ato: contrato nº 013/2021
Nome: lucas Nitael andrade de Moura
cargo: agente administrativo
data da admissão: 01/04/2021
término de vínculo: 30/09/2021
coNtratação eM caráter eMergeNcial Para eNfreNtaMeNto 
da covid 19, aUtoriZada através do Processo Nº 2021/62698, 
coNforMe lc 131/2020, art 1º i e ii, art 2º, §2o, aUtoriZado eM 
23.06.2020, Não acarretaNdo acrésciMo de desPesa ao erário.

Protocolo: 639234

.

.

AviSo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 024/2021
obJeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de sanitização e desinfecção dos ambientes internos e externos do prédio 
sede e anexos da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará
edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
Uasg da fundação HeMoPa: 925452
sessão Pública: 14/04/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 103021507829300000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo branco bezerra.

Protocolo: 639924

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº  200  DE 17 DE MARço  DE 2021
a Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vian-
na, no uso das atribuições que lhe conferidas pelo decreto governamental 
de 19 de junho de 2020, publicado no doe Nº 34.258 de 22.06.2020.
r e s o l v e
desigNar, os servidores abaixo relacionados para comporem a coMis-
são de gdi – gdi, da fundação Pública estadual Hospital  de clínicas 
gaspar vianna, para o exercício 2021/ 2022..

Presidente: fagNei ivisoN correa carvalHo.

REPRESENtANtE DA  GEStão
MEMBRoS
tituLARES MAtRicuLA  MEMBRoS

SuPLENtES MAtRicuLA 

fagNei ivisoN correa carvalHo – 
eNferMeiro. 57174898/4 Maria claUdecira MoUra 

MoUrao – eNferMeira 122378/1

vaNessa da silva de oliveira-Uxi-
liar adMiNistrativo 54189133/1 MargaretH Maria braUN gUi-

Maraes iMbiriba – eNferMeira . 5091551/1

silvia lUcia soUZa costa-so-
ciÓloga 3257975/1 Jose lUiZ Nobrega de araUJo 

– coNtador. 3258289/1

 REPRESENtANtE DoS SERviDoRE DE NivEL SuPERioR

MEMBRo
tituLAR MAtRicuLA MEMBRoS

SuPLENtE MAtRicuLA

saNdra Moraes MartiNs dos 
saNtos- eNferMeira 57231038/2 NÍsia de NaZaré de alMeida 

cHaves MiYaKe-eNferMeira 54195778/2

REPRESENtANtE  DoS SERviDoRE DE NivEL MéDio 

MEMBRoS
tituLAR MAtRicuLA MEMBRoS

SuPLENtE MAtRicuLA

dailtoN Pereira torres-aUx. 
adMiNistrativo 5419774/1 deiJaNe baia das cHagas-- 

técNica eM eNferMageM 57192771/1

REPRESENtANtE  DoS SERviDoRE DE NivEL ELEMENtAR 

MEMBRoS
tituLAR MAtRicuLA MEMBRoS

SuPLENtE MAtRicuLA

raQUel dos saNtos PacHeco-
coPeira 54195838/1

aNa cláUdia oliveira 
Prado-aUxiliar de serviços 

gerais
57173808/1

dê- se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
ivete gadelHa vaZ
Presidente /fPeHcgv

Protocolo: 640095
PoRtARiA N° 188 DE 23 DE MARço DE 2021
a diretora Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doe-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
 designar a servidora andréa aquino sampaio dos santos, Matrícula nº 
589391/2, para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
coNtrato Nº 140/2021 – diaMed latiNo aMérica s/a
obJeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de insumos utili-
zados para a realização de exames imunohematológicos, através da técni-
ca de gel – centrifugação, para atender a necessidade de 12 meses desta 
fundação Hospital de clínicas gaspar viana e do centro de Hemodiálise 
Monteiro Leite, conforme especificações contidas no anexo I do edital do 
Pregão eletrônico n° 24/2021.
vigêNcia: início em 24/03/2021 e término em 23/03/2021.
Processo: 721711/2020
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 24/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivete gadelHa vaZ
diretora Presidente da fPeHcgv

Protocolo: 640063
PoRtARiA N° 189 DE 23 DE MARço DE 2021
a diretora Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doe-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
designar o servidor circlayton José borges carneiro (matrícula nº 
5150060/4), para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
coNtrato Nº 141/2021 – coModato – diaMed latiNo aMérica s/a
obJeto: o presente contrato tem por objeto o comodato 03 (três) cen-
trífugas de cartela em gel, 04 (quatro) pipetas manuais, 03 (três) dispen-
sadores, 03 (três) incubadoras, 03 (três) suportes de dispensadores, 03 
(três) suportes para tubos e cartões, a serem utilizados pela coModatá-
ria por um período de 12 (doze) meses.
vigêNcia: início em 24/03/2021 e término em 23/03/2021.
Processo: 721711/2020
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 24/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivete gadelHa vaZ
diretora Presidente da fPeHcgv

Protocolo: 640066

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.compraspara.pa.gov.br
http://www.compraspara.pa.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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ADMiSSão DE SERviDoR
.

Ato: 2240
Órgão: fPeHcgv
Modalidade de adMissão: teMPorário (lei complementar nº 07/91)
data de adMissão: 18.03.2021
servidor: laUdicéia da silva Pereira
cPf: 807.046.542-53
cargo do servidor: técNico de eNferMageM - teraPia iNteNsiva 
adUlto
térMiNo de vÍNcUlo: 17.03.2022
ato: sUbstitUição de coNtrato adMiNistrativo, coNforMe resUl-
tado de Processo seletivo (13º Pss/2021 - fPeHcgv). contratação 
em caráter de substituição a Keila do socorro da silva alMeida atra-
vés do processo nº 2020/97048, autorizado em 04.02.2020, não acarre-
tando acréscimo de despesa ao erário.

Protocolo: 639941

LicENçA MAtERNiDADE
.

LicENçA MAtERNiDADE 
laudo: 06/2021
Nome: vaNessa dUarte de aviZ
Matrícula: 54191798/ 1
cargo/ lotação: aUx. servicos gerais/fPeHcgv
Período: 14/03/2021 a 09/09/2021
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
ivete gadelHa vaZ
Presidente/fPeHcgv

Protocolo: 640107

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 141/2021
objeto: o comodato 03 (três) centrífugas de cartela em gel, 04 (quatro) 
pipetas manuais, 03 (três) dispensadores, 03 (três) incubadoras, 03 (três) 
suportes de dispensadores, 03 (três) suportes para tubos e cartões, a se-
rem utilizados pela coModatária por um período de 12 (doze) meses.
data de assinatura: 23/03/2021
vigência: início em 24/03/2021 e término em 23/03/2022.
Modalidade: Pregão eletrônico n° 24/2021
contratado:
NoMe: diaMed latiNo aMérica s/a
endereço: rua alfredo albano da costa, 100 – distrito industrial genesco 
aparecido de oliveira – lagoa santa /Mg
ceP: 33.240-095
e-Mail: sac@expansao-mg.com.br
telefone: (31) 3689-6600
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640061
coNtRAto Nº 140/2021
objeto: aquisição de insumos utilizados para a realização de exames imu-
nohematológicos, através da técnica de gel – centrifugação, para atender 
a necessidade de 12 meses desta fundação Hospital de clínicas gaspar 
Viana e do Centro de Hemodiálise Monteiro Leite, conforme especificações 
contidas no anexo i do edital do Pregão eletrônico n° 24/2021.
data de assinatura: 23/03/2021
vigência: início em 24/03/2021 e término em 23/03/2022.
Modalidade: Pregão eletrônico n° 24/2021
contratado:
NoMe: diaMed latiNo aMérica s/a
endereço: rua alfredo albano da costa, 100 – distrito industrial genesco 
aparecido de oliveira – lagoa santa /Mg
ceP: 33.240-095
e-Mail: sac@expansao-mg.com.br
telefone: (31) 3689-6600
ordenadora: ivete gadelha vaz

Protocolo: 640054

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 214, DE 26 DE MARço DE 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doe nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNsideraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r e s o l v e:
coNceder ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
2.000,00 (dois Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante 
o mês de Março/2021, que não podem subordinar-se ao processo nor-
mal de aplicação da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar 
vianna - fHcgv.
coNceder o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
Ze) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 

prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de conta especial.
NoMe: rafael aNgelo araUJo
cargo: fisioteraPeUta
MatrÍcUla: 5920094/3
rg: 1160676593
cPf: 841.383.515-15
333903096 – Material de coNsUMo…...............................r$ 2.000,00
dê-se ciêNcia, registre-se e PUbliQUe.
ivete gadelHa vaZ
diretora Presidente da fPeHcgv

Protocolo: 639949

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 52/2021/fHcGv
ata de registro de Preços Nº 52/2021, decorrente do Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 27/2021/fHcgv, Processo nº 918969/2020, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clí-
nicas gaspar vianna, em 09/03/2021.
obJeto: aquisição eventual de Medicamentos de Uso geral – Multidoses 
especiais, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna (fHcgv), 
nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de 
preços e ata do Pregão eletrôNico srP nº 27/2021 vinculada ao Pro-
cesso nº 960469/2020, que integram este instrumento independente de 
transcrição, pelo prazo de validade do registro.
vigêNcia: 17/03/2021 a 16/03/2022.
eMPresa: riobaHiafarMa coMércio e distribUição de ProdU-
tos Médicos e cÓsMeticos ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 15.145.035/0001-96, inscrição estadual nº 
100.115.264, com sede na rua do luxemburgo, s/nº, galpão 01, granjas 
rurais Presidente vargas, ceP: 41.230-130, salvador/ba
e-mail: licitação@riobahiafarma.com.br

itEM DEScRição NEcESSiDADE 
P/ 12 MESES uND vALoR

uNitÁRio
vALoR
totAL

01
imunoglobulina anti rH-d 300mc-

g/1,5ml.
 

150
fr/amp 
1,5ml

 
r$ 218,95 r$ 32.842,50

valor total geral r$ 32.842,50

* o valor global estimado desta ata é r$ 32.842,50 (trinta e dois mil, oi-
tocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).
dra ivete gadelHa vaZ
ordeNadora resPoNsável.

Protocolo: 639944
tERMo DE RESciSão AMiGÁvEL Do coNtRAto Nº 18/2021 – 

DiSPENSA DE LicitAção Nº 110/2020.
a fUNdação Pública estadUal HosPital de clÍNicas gasPar viaN-
Na, entidade pertencente ao governo do estado do Pará, inscrita no cNPJ 
nº 22.980.973/0001-77, estabelecida a trav. alferes costa, n. 2.000, nes-
ta capital, neste ato representado pela senhora diretora Presidente dra. 
ivete gadelha vaz, nomeada pelo exmo. governador do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 19 
de junho de 2020, publicado no doe-Pará Nº 34.259 de 22 de junho de 
2020, doravante denominada fPeHcgv e a empresa aMaZoN Medical 
care eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 29.187.032/0001-20, inscrição estadual nº 15.185.676-1, com sede na 
travessa We 12 - coQUeiro – beléM/Pa, neste ato representada pela 
sra regia Maria de almeida santos, portadora do rg nº 2044644 2 via e 
do cPf/Mf nº 315.948.404-15,  doravante denominada coMProMiteN-
TE FORNECEDOR, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, mediante as 
condições a seguir estabelecidas:
considerando que o contrato nº. 18/2021, oriundo da dispensa de licita-
ção N° 110/2020;
considerando o teor do Processo administrativo nº 2021/193140;
considerando o que dispõe o art. 79, inciso ii c/c parágrafo primeiro, da 
lei nº. 8.666/1993;
decideM:
i – rescindir, amigavelmente, o contrato nº. 18/2021 a contar de 
11/02/2021.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se
belém-Pa, 24 de março de 2021.
ivete gadelHa vaZ
diretora PresideNte fPeHcgv
coNtrataNte

Protocolo: 639938
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LicENçA NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: rUte HeleNa NicodeMos dos saNtos
Matrícula: 5443954/ 4
cargo:/lotação: tecNico de eNferMageM / fPeHcgv
Período: 01/03/2021 a 08/03/2021
grau de parentesco: geNitora
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
ivete gadelHa vaZ
Presidente/fPeHcgv

Protocolo: 640111
ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 56/2021/fHcGv
ata de registro de Preços Nº 56/2021, decorrente do Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 56/2021/fHcgv, Processo nº 2020/734898, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clí-
nicas gaspar vianna, em 18/03/2021.
obJeto: aquisição eventual de grampeadores utilizados nos procedimen-
tos de cirurgia geral em pacientes do sUs, por um período de 12 meses 
na fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna (fHcgv).
vigêNcia: 25/03/2021 a 24/03/2022.
eMPresa: PaNtHer HealtHcare brasil distribUidora de ProdUtos 
Médicos ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 15.707.603/0001-03, inscrição estadual nº 286.213.091.117, com 
sede na av. Nossa senhora das vitórias, n° 68 – conj. 107 – diadema/sP, 
ceP: 09.910-140, e-mail: creis@pantherhealthcare.com.br

LotE i

itEM DEScRição MARcA/fABRicANtE NEcESSiDADE P/ 
12 MESES uND vALoR

uNitÁRio
vALoR
totAL

06
grampeador 
linear n°75 

ou 80
PaNtHer HealtHcare 90 UNd

 r$ 620,00 r$ 55.800,00

07

carga para 
grampeador 
linear n°75 

ou 80

PaNtHer HealtHcare 180 UNd r$ 198,89 r$ 35.800,00

valor total geral r$ 91.600,20

* o valor global estimado desta ata é r$ 91.600,20 (Noventa e um mil, 
seiscentos reais e vinte centavos).
dra ivete gadelHa vaZ
ordeNadora resPoNsável.

Protocolo: 640088

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 144 DE 26 DE MARço DE 2021
obJetivo: coNdUZir e acoMPaNHar PacieNte do Hr de coNceição 
do aragUaia ao HosPital são viceNte eM redeNção - Pa.
fUNdaMeNto legal: decreto Nº 2819 de 06 de seteMbro de 1994.
origeM: coNceição do aragUaia/Pa - brasil
destiNo(s): redeNção/Pa
servidor (es):
cleYdsoN aMoriM de soUsa  – Mat. 54184847-1, Motorista
eUNice costa dos saNtos barroso – Mat. 57197013-3, téc. de eN-
ferMageM
Maria tavares crUZ – Mat. 5088402-1, téc. de eNferMageM
Nº 0.5 diária (coMPleta)
PerÍodo: de 24/03/2021
ordeNador: Marcela rodrigUes dos saNtos
PoRtARiA Nº 145 DE 26 DE MARço DE 2021
obJetivo: coNdUZir e acoMPaNHar PacieNte do Hr de coNceição 
do aragUaia ao HosPital são viceNte eM redeNção - Pa.
fUNdaMeNto legal: decreto Nº 2819 de 06 de seteMbro de 1994.
origeM: coNceição do aragUaia/Pa - brasil
destiNo(s): redeNção/Pa
servidor (es):
cleYdsoN aMoriM de soUsa  – Mat. 54184847-1, Motorista
eUNice costa dos saNtos barroso – Mat. 57197013-3, téc. de eN-
ferMageM
Nº 1.0 diária (coMPleta)
PerÍodo: de 25/03/2021
ordeNador: Marcela rodrigUes dos saNtos

Protocolo: 640091

toRNAR SEM EfEito
.

toRNAR SEM EfEito A PoRtARiA DE N.º 136 DE 19 DE MARço DE 2021
Publicada no DoE 34.527 de 22/03/2021
Que designa o servidor Josias da silva para conduzir paciente de conceição 
do araguaia – Pa, ao Hospital de doenças tropicais na cidade de goiânia - 
go, no período de 15 à 18/03/2021.

Protocolo: 639937

SEcREtARiA DE EStADo
DE tRANSPoRtES

.

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N° 042 DE 25 DE MARço DE 2021
o diretor adMiNistrativo e fiNaNceiro, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 60 de 19 de março de 2020, 
publicada no doe nº 34.152 de 23.03.2020, e considerando os termos do 
Processo nº 2021/307131;
resolve:
i – coNceder, suprimento de fundo a servidora ellba doMYtYlHa silva 
torres, id. funcional nº 5958855/1, portadora do cPf n° 796426402-87, 
ocupante do cargo de assessor.
ii - o valor do suprimento corresponde a r$-1.000,00 (Mil reais) para 
fazer face de despesa de pronto pagamento;
III - A despesa a que se refere o item anterior terá a seguinte classificação:

foNtE cLASSificAção ELEMENto DE 
DESPESA vALoR DEScRição

0101 26.122.1297.8338 339030 r$-1.000,00 Material de consumo

iv - o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
a) aplicação em 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da ordem 
bancária, não, podendo ultrapassar o encerramento do exercício financeiro 
em que foi concedido.
b) Prestação de contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término 
do prazo de aplicação.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabinete do diretor administrativo e financeiro, 25/03/2021
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 640058

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRAtA
.

Na publicação 639140 referente ao 5º termo aditivo do contrato 
027/2018-cPH, publicada no DoE de 25 de março de 2021,
onde se lê: valor: o presente contrato suportará supressão no valor de 
r$ 184.517,58 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais 
e cinquenta e oito centavos), o que representa aproximadamente 8,1% 
(oito vírgula um por cento) do valor originalmente avençado. o mesmo 
suportará acréscimo no valor de r$ 1.355.088,86 (hum milhão, trezentos 
e cinquenta e cinco mil, oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), o 
que representa aproximadamente 48,92% (quarenta e oito vírgula noven-
ta e dois por cento) do valor originalmente avençado, resultando em um 
valor aditivado total de r$ 1.170.571,27 (hum milhão, cento e setenta mil, 
quinhentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos) representando 
42,26% (quarenta e dois vírgula vinte e seis por cento) do valor contratual.
leia-se: leia-se: valor: o presente contrato suportará supressão no valor 
de r$ 184.517,58 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e dezessete re-
ais e cinquenta e oito centavos), o que representa aproximadamente 8,1% 
(oito vírgula um por cento) do valor originalmente avençado. o mesmo 
suportará acréscimo no valor de r$ 1.355.088,86 (hum milhão, trezentos 
e cinquenta e cinco mil, oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), o 
que representa aproximadamente 48,92% (quarenta e oito vírgula noven-
ta e dois por cento) do valor originalmente avençado, resultando em um 
valor aditivado total de r$ 1.170.571,28 (hum milhão, cento e setenta mil, 
quinhentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) representando 
42,26% (quarenta e dois vírgula vinte e seis por cento) do valor contra-
tual, com o valor do contrato passando a ser de r$ 3.940.528,58 (três 
milhões, novecentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e oito reais e cin-
quenta e oito centavos).

Protocolo: 639967
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SEcREtARiA DE EStADo
DE DESENvoLviMENto 
AGRoPEcuÁRio E DA PEScA

.

ERRAtA DE AviSo DE LicitAção
errata do diário oficial de N°34.529, PUblicado terça-feira, 23 
de Março de 2021
oNDE SE Lê: edital de tomada de Preços.
LEiA-SE: edital de Pregão eletrônico.
belém/Pa 29 de Março de 2021
roberta torga
Pregoeira/sedaP

Protocolo: 639978

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 005/2021
fUNdaMeNto legal: lei n° 5.810/94, art. 145. estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicação: 30 dias
PraZo de Prestação de coNtas: 15 dias
obJetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento, de reforma do 
monge do açude principal que abastece o laboratório e os viveiros de pei-
xes da estação de piscicultura da Uagro de terra alta.
beNeficiário: João batista Monteiro Pinheiro Junior
cargo/ fUNção: coordenador
MatrÍcUla: 5954897
valor: r$  8.000,00 (oito mil reais)
ProJeto atividade. 8710
foNte de recUrso:  0101000000
NatUreZa da desPesa: 3390-39
ordeNador: timara Miranda

Protocolo: 640073

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 086/2021
fUNdaMeNto legal:lei n 5.810/94, art.145.
obJetivo: Participar da feira do pescado no município em parceria com 
a sedaP.
destiNo: Mãe do rio/Pa
data iNÍcio: 01/04/2021
data fiNal: 01/04/2021
Nº de diárias: ½ (meia)
beNeficiário: layene everton de oliveira
cargo: coordenadora
MatricUla: 59549091
origeM: Paragominas/Pa
Processo eletrôNico: 2021/316816
ordeNdor:timara Miranda
PoRtARiA Nº 087/2021 de 19/02/2021
fUNd. legal:lei n 5.810/94, art.145.
obJetivo: reunir com associações e cooperativas de Produtores de ca-
cau em altamira e reunião técnica na regional e criadores de Peixes em 
santarém.
destiNo: altamira e santarém/Pa
data iNÍcio: 29/03/2021
data fiNal: 31/03/2021
Nº de diárias: 2 ½ (duas e meia)
beNeficiário: lucas vieira torres
cargo: secretário adjunto
Mat. fUNcioNal: 5917995
origeM: belém/Pa
Processo eletrôNico: 2021/329270
ordeNador: timara Miranda

Protocolo: 639960
PoRtARiA Nº 088/2021 de 19/02/2021
fUNd. legal:lei n 5.810/94, art.145.
obJetivo: Participar da abertura e acompanhar o andamento do 1º dia da 
feira do Pescado.
destiNo: Mojuí dos campos/Pa
data iNÍcio: 01/04/2021
data fiNal: 01/04/2021
Nº de diárias: ½ (meia)
beNeficiário: alisson Miler de sousa castro
cargo: coordenador
Mat. fUNcioNal: 57211687
origeM: santarém/Pa
Processo eletrôNico: 2021/327198
ordeNador: timara Miranda
PoRtARiA Nº 089/2021 de 19/02/2021
fUNd. legal:lei n 5.810/94, art.145.
obJetivo: acompanhar o coordenador regional de santarém nos traba-
lhos de abertura e acompanhamento do andamento do 1º dia da feira do 
Pescado.
destiNo: Mojuí dos campos/Pa

data iNÍcio: 01/04/2021
data fiNal: 01/04/2021
Nº de diárias: ½ (meia)
beNeficiário: arthur antunes soares figueiredo
Mat. fUNcioNal: 595449
origeM: santarémPa
Processo eletrôNico: 2021/327228
ordeNador: timara Miranda

Protocolo: 640100

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

tERMo DE cESSão DE uSo Nº 020/2021 - RENovAção
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: PrefeitUra MUNiciPal de saNtaNa do aragUaia
obJeto de cessão: 01 (UM) veÍcUlo Passeio HatcH, 1.0, Modelo: 
saNdero, Marca: reNaUlt, Placa: QeM-2038.
data de assiNatUra: 26/03/2021
vigêNcia: 26/03/2021 a 31/12/2024.
ordeNador resPoNsável: lUcas vieira torres.

Protocolo: 639956
tERMo DE cESSão DE uSo Nº 032/2021
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: PrefeitUra MUNiciPal de são doMiNgos do caPiM
obJeto de cessão: 01 (UM) trator agrÍcola PlataforMado, de 
rodas, Motor: 284698dt, 75 cv, À diesel, tração 4x4, Modelo: 
tt4. 75, aNo: 2019/2020, Marca: NeW HollaNd, cHassi: NH1504240, 
série: NN7r3400651 e 01 (UMa) carreta agrÍcola Para trator eM 
Madeira de lei oU aço, 2 eixos, coM caPacidade de 4 toNeladas, 
Para trator de 75 a 100 cv, série: tlM000321a.
data de assiNatUra: 25/03/2021
vigêNcia: 25/03/2021 a 31/12/2025.
ordeNador resPoNsável: alfredo de soUZa verdelHo Neto.

Protocolo: 639873
tERMo DE cESSão DE uSo Nº 008/2021
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: UNiversidade federal rUral da aMaZôNia – Ufra
obJeto de cessão: 04 (QUatro) estUfas agrÍcola de estrUtUra 
Metálica (alUMÍNio).
data de assiNatUra: 25/03/2021
vigêNcia: 25/03/2021 a 25/03/2041.
ordeNador resPoNsável: alfredo de soUZa verdelHo Neto.

Protocolo: 639874
tERMo DE cESSão DE uSo Nº 035/2021
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: PrefeitUra MUNiciPal de tracUateUa
obJeto de cessão: 01 (UM) trator agrÍcola, PlataforMado de ro-
das, 3 cil, 75cv, diesel; 01 (UMa) carreta agrÍcola eM Madeira, 
2 eixos, 4 toNeladas e 01 (UMa) grade aradora de arrasto coM 
coNtrole reMoto.
data de assiNatUra: 25/03/2021
vigêNcia: 25/03/2021 a 31/12/2025.
ordeNador resPoNsável: alfredo de soUZa verdelHo Neto.

Protocolo: 639870
tERMo DE cESSão DE uSo Nº 030/2021
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: PrefeitUra MUNiciPal de MoJU
obJeto de cessão: 02 (dois) coNJUNtos esfarelador eM Madeira 
de lei, eQUiPado coM ciliNdro de 30x22cM, caixa de recePção de 
30x60x60cM,coM Motor elétrico MoNofásico de baixa rotação 
de 3cv de PotêNcia; 02 (dUas) PreNsas coNstrUÍdas, de ferro 
galvaNiZado, coM área de PreNsageM de 1x0,50x1,50M e fUso de 
1,20M de coMPriMeNto de 3 Polegadas de diâMetro, coM 1M de 
rosca de dois fios e 02 (dois) forNos MaNUais coNstrUÍdo eM 
cHaPa de ferro 1/8, cHaPa N° 11, coM 2M de diâMetro Na boca e 
ProfUNdidade 30 cM.
data de assiNatUra: 25/03/2021
vigêNcia: 25/03/2021 a 31/12/2022.
ordeNador resPoNsável: alfredo de soUZa verdelHo Neto.

Protocolo: 639871

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 1178/2021 - ADEPARÁ, DE 26 DE MARço DE 2021
o diretor geral da agêNcia de defesa agroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
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coNsideraNdo, o Pae 202114131 e o que determina o art. 132, inciso 
ii da lei nº 5.810/94, que regUlaMeNta a coNcessão de gratifica-
çÕes.
r e s o l v e:
desigNar o(a) servidor(a) alexaNdre PiNto de carvalHo NiNa, ma-
trícula n° 57227121/1, fiscal estadual agropecuário, para responder pela 
gerência regional de itaituba, durante o período de férias do(a) titular 
adoNis lUiZ facioNi, matricula 6313174/2, geP-das 011.4, no período 
de 01.04.21 a 30.04.21.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
JaMir JUNior ParagUassU Macedo
diretor geral

Protocolo: 640206
PoRtARiA Nº 1158/2021 - ADEPARÁ, DE 25 DE MARço DE 2021
o diretor geral da agêNcia de defesa agroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r e s o l v e:
desigNar a servidora Marcia batista PeNNa, matrícula n° 5871115/3, 
fiscal estadual agropecuário/ Médica veterinária, para responder pela ge-
rência de controle de revendas de Produtos agropecuários/ gcore, duran-
te o período de férias da titular flavia da cUNHa rodrigUes, matrícula 
nº51855504/3, geP-das 011.3, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
JaMir JUNior ParagUassU Macedo
diretor geral

Protocolo: 640200

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 1178/2021: beNeficiá-
rio: PaUlo roberto NUNes de aviZ;Matrícula: 54189688;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de em-
barcação e piloto para conduzir servidores na locomoção para atender as 
necessidades da Ulsa de cametá.elemento de despesa / valor: 339033/
r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia):15.ordenador de despesas: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 639884
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 1164/2021: beNeficiá-
rio: ciNtHia edNaMaY figUeiredo sobral;Matrícula: 05869722;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação 
de serviço de pessoa jurídica para atender as necessidades da unidade de 
belterra.elemento de despesa / valor: 339039/r$950,00;Prazo de aplica-
ção (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de 
despesas: JaMir JUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 639840

.

.

DiÁRiA
.

Portaria: 1165/2021 objetivo: coordenar ações educativas para efe-
tivação da gtv abacaxi.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: beléM/Pa destino: coNceição do aragUaia, floresta do 
aragUaia/Pa servidor: rg 5906722 /KariNa cardoso NUNes (gereN-
te) / 13,5 diárias / 04/04/2021 a 17/04/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 639841
Portaria: 1166/2021 objetivo: realizar ações de educação sanitária, 
fiscalização e demais ações para efetivação da gtv abacaxi.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: floresta do aragUaia/Pa 
destino: coNceição do aragUaia/Pa servidor: 57173631/ vitor ro-
drigo KraMer (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 4,5 diárias / 12/04/2021 
a 16/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 639842
Portaria: 1162/2021 Objetivo: Realizar inspeção fitossanitária em la-
vouras de soja e fiscalização de cadastro em 01 propriedades no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: redeNção/
Pa destino: PaU d`arco/Pa servidor: 5869684/adra david aNtoNio 
(eNgeNHeiro agrôNoMo) /1,5 diária / 05/04/2021 a 06/04/2021.or-
denador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 639837
Portaria: 1167/2021 objetivo: realizar ações de educação sanitária, 
fiscalização e demais ações para efetivação da gtv abacax.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNceição do aragUaia/Pa 
destino: floresta do aragUaia/Pa servidor: 57234553/ lUciaNa de 
soUsa loPes (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 4,5 diárias / 12/04/2021 a 
16/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 639843
Portaria: 1168/2021 objetivo: dar apoio nas atividades de educação 
sanitária, fiscalização e demais ações para efetivação da gtv abacaxi.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: beléM/Pa des-
tino: floresta do aragUaia/Pa servidor: 6403139 / elda soraYa 
do NasciMeNto MartiNs (gereNte) / 4,5 diárias / 05/04/2021 a 
09/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel. 

Protocolo: 639844
Portaria: 1169/2021 objetivo: coordenar ações para efetivação de emis-
são de gtv para abacaxi.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: beléM/Pa destino: coNceição do aragUaia, floresta do 

aragUaia/Pa servidor: 54186915/Maria Jose leNa corrêa tavares 
(fiscal estadUal agroPecUário - eNgeNHeiro agrôNoMo) / 13,5 
diárias / 04/04/2021 a 17/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa Pi-
MeNtel.

Protocolo: 639845
Portaria: 1176/2021 objetivo: dar apoio para a médica veterinária, 
na realização de saneamento e sacrifício de equídeos positivos para aie 
no município de Prainha – região de santa Maria do Uruará.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoNte alegre/Pa des-
tino: PraiNHa/Pa servidor: 54195804/ ivoNilsoN ferreira da sil-
va (ageNte de defesa agroPecUária) /5,5 diárias / 12/04/2021 a 
17/04/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 639875
Portaria: 1177/2021 objetivo: dar apoio para a médica veterinária, 
na realização de saneamento e sacrifício de equídeos positivos para aie 
no município de Prainha – região de santa Maria do Uruará.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoNte alegre/Pa des-
tino: PraiNHa/Pa servidor: 55586039/ cleo Jose batista de aNdra-
de (ageNte de defesa agroPecUária) /5,5 diárias / 12/04/2021 a 
17/04/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 639877
Portaria: 1175/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
área perifoco de Raiva e Notificar os produtores para vacinarem contra 
Raiva no município. Justifica-se o pedido de diária para o mesmo município 
de origem em virtude de no raio de 12 km da propriedade foco existirem 
muitas propriedades as quais ficam situadas distantes da sede do municí-
pio e as estradas serem de difícil acesso.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ágUa aZUl do Norte/Pa destino: ágUa aZUl 
do Norte/Pa servidor: 6403325/ carla vilaNi rodrigUes Maga-
lHães (ageNte de defesa agroPecUária) /1,5 diária / 29/03/2021 a 
30/03/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 639869
Portaria: 1174/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
área perifoco de Raiva e Notificar os produtores para vacinarem contra 
Raiva no município. Justifica-se o pedido de diária para o mesmo município 
de origem em virtude de no raio de 12 km da propriedade foco existirem 
muitas propriedades as quais ficam situadas distantes da sede do municí-
pio e as estradas serem de difícil acesso.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ágUa aZUl do Norte/Pa destino: ágUa aZUl 
do Norte/Pa servidor: 5902113/ betâNia batista da silva aNtU-
Nes (fiscal estadUal agroPecUário) /1,5 diária / 29/03/2021 a 
30/03/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 639866
Portaria: 1173/2021 objetivo: realizar captura de morcegos em pro-
priedades com foco de raiva no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: saNta iZabel do Pará/Pa destino: castaNHal/
Pa servidor: 5908974/ saNdra de MaMedes costa (fiscal estadUal 
agroPecUário) / 2,5 diárias / 29/03/2021 a 31/03/2021.ordenador: 
JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 639864
Portaria: 1163/2021 objetivo: realizar laudo de vistoria em reven-
da de agrotóxicos no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: tUcUrUÍ/Pa destino: Piçarra/Pa servidor: 5871042/
fabio alaN QUeiroZ correa (gereNte) /1,5 diárias / 29/03/2021 a 
30/03/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel. 

Protocolo: 639839
Portaria: 1170/2021 objetivo: realizar apoio na execução do plano 
de ação da busca de inadimplentes no muncípio.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: Porto de MoZ/Pa destino: Porto de 
MoZ/Pa servidor: 321110/ fraNcisco Moreira caMPos Neto (aUxi-
liar de caMPo) / 5,5 diárias / 29/03/2021 a 03/04/2021.ordenador: 
JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 639857
Portaria: 1171/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em Estabelecimen-
tos de Pré-embarque de animais destinados à exportação nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNto aNtôNio 
do taUá/Pa destino: abaetetUba,MoJU/Pa servidor: 57217053/ leaN-
dro loPes raMos (fiscal estadUal agroPecUário) / 4,5 diárias / 
05/04/2021 a 09/04/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 639859
Portaria: 1172/2021 objetivo: realizar captura de morcegos em pro-
priedades com foco de raiva no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: saNto aNtôNio do taUá/Pa destino: casta-
NHal/Pa servidor: 54187600/ JoaNNes PaUlUs ferNaNdes de soU-
sa (ageNte de defesa agroPecUária) / 2,5 diárias / 29/03/2021 a 
31/03/2021.ordenador: JeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 639861
Portaria: 1184/2021 objetivo: realizar Monitoramento em 05 armadi-
lhas JacKsoN em limoeiro do ajuru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caMetá/Pa destino: liMoeiro do aJUrU/Pa servidor: 
54197075/lUZiNaN da cUNHa tocaNtiNs (ageNte fiscal agroPecU-
ário) / 1,5 diária / 07/04/2021 a 08/04/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel. 

Protocolo: 640102
Portaria: 1185/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: saNtaréM Novo/Pa destino: boNito, PriMave-
ra, QUatiPUrU/Pa servidor: 5870283/José aMiltoN reis de carva-
lHo (ageNte de defesa agroPecUária) / 1,5 diária / 07/04/2021 a 
08/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 640121
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.

.

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº 1179/2021 - ADEPARÁ, DE 26 DE MARço DE 2021
a agêNcia de defesa agroPecUária do estado do Para – adePará, 
por meio de seu diretor  administrativo e  financeiro, em conjunto com a 
gerente de recursos Humanos,  pelas  atribuições  regimentalmente  con-
feridas  pelo  artigo  15,  inciso i, vii e artigo 18, inciso i e xix de decreto 
estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsideraNdo, o Pae 2021330152 e a certidão de Óbito 065656 01 55 
2021 4 00435 28401 71822 78, apresentada a esta gagP.
r e s o l v e:
aUtoriZar o afastamento do(a) servidor(a) elaiNe leao QUeiroZ ser-
rao, nº 55588132/1, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário, 
lotado neste Órgão, pelo período de 08 (oito) dias, a contar de 20/03/2021 
a 27/02/2021, decorrente do falecimento do seu genitor.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNYelle cristiNa ferreira Negrao farias
gerente de área de gestão de Pessoas
alex fabiaNo de alMeida Hage
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 640211

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

tERMo DE cooPERAção técNicA Nº 003/2021
Partes: eMater-Pará x PrefeitUra MUNiciPal de itUPiraNga
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforço para a implementação de ações do Programa de assistência 
técnica e extensão rural – Proater, executado pela eMater-Pará, no 
estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimen-
to rural sustentável no município de itupiranga. a eMater/Pará, desen-
volverá a ação observadas às politicas e diretrizes dos governos federal, 
estadual e Municipal, de comum acordo e participação da PrefeitUra, 
visando a melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais da sua 
população rural.
vigêNcia: 26/03/2021 a 31/12/2024
foro: comarca de Marituba-Pará, para dirimir quaisquer ou questões re-
sultantes que exigir o cumprimento deste contrato.
data da assiNatUra: 26/03/2021
assiNatUras:
cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs
Presidente da eMater-Pa
beNJaMiM tasca
Prefeita Municipal de itupiranga – Pa

Protocolo: 640055

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº0078/2021;beNeficiá-
rio:roNNaldY aislaN PiNto dos reis;MatrÍcUla:57175940;fUN-
ção:ext rUral ii;obJetivo:UtiliZação Nas Metas Previstas No 
iNstrUMeNto esPecÍfico de Parceria Nº 004/2017-eMater-Pará/
aNater, esPecificaMeNte: Meta-9-realiZar ateNdiMeNto iNdivi-
dUal eMater, refereNte a P2 de 2019;MUNicÍPio:baião;Progra-
Ma:1491;ProJeto atividade:8711-c;foNte:0660006935;eleMeNto 
de desPesa:3390-30=r$1.000,00;PraZo de aPlicação:60 dias da 
eMissão da ordeM baNcária:15 dias aPÓs a realiZação das des-
Pesas ;ordeNador de desPesas:cleide Maria aMoriM de oliveira 
MartiNs.

Protocolo: 639847
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº079/2021;beNeficiá-
rio:aNtoNio de JesUs alMeida;MatrÍcUla:3178471;fUNção:aUx. 
adMiNistração;obJetivo:Para sUbsidiar açôes do Proater/2021 
;MUNicÍPio:aleNQUer;PrograMa:1491;ProJeto atividade :8711-c;-
foNte:0101;eleMeNto de desPesa:3390-30=r$700,00;PraZo de 
aPlicação:60 dias da eMissão da ordeM baNcária:15 dias aPÓs a 
realiZação das desPesas ;ordeNador de desPesas:cleide Maria 
aMoriM de oliveira MartiNs.

Protocolo: 640070
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº080/2021;beNeficiá-
rio:aNtoNio de JesUs alMeida;MatrÍcUla:3178471;fUNção:aUx. 
adMiNistração;obJetivo:Para ateNder desPesas coM aQUisição 
de Material de coNsUMo e desPesas No coMbate a PaNdeMia do 
covid-19, Na forMa do decreto 619, de 23 de Março de 2020, esloc 
de aleNQUer ;MUNicÍPio:aleNQUer;PrograMa:1491;ProJeto ativi-
dade : 8711covidPa ;foNte:0661;eleMeNto de desPesa:3390=30-
r$400,00;PraZo de aPlicação:60 dias da eMissão da ordeM baN-
cária:15 dias aPÓs a realiZação das desPesas ;ordeNador de 
desPesas:cleide Maria aMoriM de oliveira MartiNs.

Protocolo: 640078

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiÁRiAS Nº0025/2021;beNeficiário:NaZareNo 
Natividade Pereira de oliveira;MatrÍcUla:57235183;fUNção:as-
sessor esPecial da direx;obJetivo: ParaviaJar coM destiNo as 
cidades de salvaterra e soUre No MUNicÍPio de ilHa do Mara-
JÓ traNsPortaNdo eQUiPaMeNtos e Material de escritÓrio;MU-
NicÍPio: salvaterra e soUre;diárias; 1,5 (UMa e Meia);PraZo de 
aPlicação:60 dias da eMissão da ordeM baNcária:15 dias aPÓs 
a realiZação das desPesas;ordeNador de desPesas:claUdio aU-
gUsto M. barros Pereira.

Protocolo: 639946
PoRtARiA DE DiÁRiAS Nº027/2021;beNeficiário:João carlos 
Moreira PaMPloNa;MatrÍcUla:54189506;fUNção:aUx. adMiNistra-
ção;obJetivo:Para realiZar a orgaNiZação e iNserção dos do-
cUMeNtos digitais, Necessários Para a reMessa de coNtas de 
gestão do exercÍcio 2020 No sisteMa e-JUrisdicioNados do tri-
bUNal de coNtas do estado-tce;MUNicÍPio: MaritUba;PerÍodo: 15 
a 19.03.21;diárias; 4,5 (QUatro e Meia ) ;PraZo de aPlicação:60 
dias da eMissão da ordeM baNcária:15 dias aPÓs a realiZação 
das desPesas;ordeNador de desPesas:claUdio aUgUsto M. bar-
ros Pereira.

Protocolo: 640039
PoRtARiA DE DiÁRiAS Nº026/2021;beNeficiário:João carlos 
Moreira PaMPloNa;MatrÍcUla:54189506;fUNção:aUx. adMiNistra-
ção;obJetivo:Para realiZar a orgaNiZação e iNserção dos do-
cUMeNtos digitais, Necessários Para a reMessa de coNtas de 
gestão do exercÍcio 2020 No sisteMa e-JUrisdicioNados do tri-
bUNal de coNtas do estado-tce;MUNicÍPio: MaritUba;PerÍodo: 22 
a 26.03.21;diárias; 4,5 (QUatro e Meia ) ;PraZo de aPlicação:60 
dias da eMissão da ordeM baNcária:15 dias aPÓs a realiZação 
das desPesas;ordeNador de desPesas:claUdio aUgUsto M. bar-
ros Pereira.

Protocolo: 640025

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

3º tERMo ADitivo
exercício: 2021
contrato 003/2018
Processo: 2021/42036
data da assinatura: 11/03/2021
vigência: 23/03/2021 a 23/03/2022
Classificação: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
orçamento: fonte do recurso: 0261
Programa de trabalho: 582012313115088233
Natureza da despesa: 339139
contratado: iMPreNsa oficial do estado do Pará – ioePa
endereço: travessa do chaco, Nº 2271 – Marco, belém-Pa
Ordenador: José Antônio Scaff Filho
diretor Presidente
ceasa/Pa

Protocolo: 640051
4º tERMo ADitivo
exercício: 2021
contrato 003/2017
Processo: 2021/34405
data da assinatura: 08/03/2021
vigência: 14/03/2021 a 14/03/2022
Classificação: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
orçamento:
Programa de trabalho: 582012312212974668
fonte do recurso: 0261002169
Natureza da despesa: 339030
contratado: ticKet solUçÕes Hdfgt s/a
endereço: rua Machado de assis, Nº 50, Prédio 2 campo bom-rs
Ordenador: José Antônio Scaff Filho
diretor Presidente
ceasa/Pa

Protocolo: 640093
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SEcREtARiA DE EStADo DE MEio 
AMBiENtE E SuStENtABiLiDADE

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 00377/2021 - GAB/SEMAS
o senhor iago lobão dos aNJos, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas de acordo com a Portaria Nº 232, de 22 de fevereiro de 2021- 
gab/seMas, publicada no doe nº 34.500, de 24/02/2021;
considerando as informações constantes nos autos do Processo 
2020/546278 - seMas/Pa;
resolve:
I – DESIGNAR o servidor a seguir mencionado para atuar como fiscal do 
contrato nº 011/2021 celebrado entre a secretaria do Meio aMbieNte 
e sUsteNtabilidade - seMas/Pa e a empresa sPr baterias coMércio 
e iMPortação eireli - ePP, laércio dos saNtos rodrigUes, Matrícu-
la n° 5929168/1, a contar da data da publicação esta portaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa 26 de Março de 2021
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
iago lobão dos aNJos
Portaria Nº 232/2021, publicada no doe nº 34.500 de 24/02/2021

Protocolo: 640042
PoRtARiA Nº 00378/2021 - GAB/SEMAS
o senhor iago lobão dos aNJos, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas de acordo com a Portaria Nº 232, de 22 de fevereiro de 2021- 
gab/seMas, publicada no doe nº 34.500, de 24/02/2021;
considerando as informações constantes nos autos do Processo 
2020/546278 - seMas/Pa;
resolve:
I – DESIGNAR o servidor a seguir mencionado para atuar como fiscal do 
contrato nº 012/2021 celebrado entre a secretaria do Meio aMbieNte 
e sUsteNtabilidade - seMas/Pa e a empresa PrisMa PaPelaria eire-
li, laércio dos saNtos rodrigUes, Matrícula n° 5929168/1, a contar 
da data da publicação esta portaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa 26 de Março de 2021
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
iago lobão dos aNJos
Portaria Nº 232/2021, publicada no doe nº 34.500 de 24/02/2021

Protocolo: 640050

coNtRAto
.

coNtRAto nº 013/2021 - SEMAS/PA
Processo nº 2020/676958 - seMas/Pa
objeto: fornecimento de 234 recargas de extintores de incêndio para 
atender as necessidades da secretaria de estado de Meio ambiente e sus-
tentabilidade - seMas.
valor total: r$ 10.032,72
vigência: 26/03/2021 a 25/03/2022
assinatura: 26/03/20121
ref edital do Pregão eletrônico n° 006.2021,tipo Menor Preço por lotes.
orçamento: Ptres: 278338; fonte: 0116-feMa; eleMeNto: 339030 - 
449052 ;P.i. 4120008338c/ 4120008338e
contratado: iNsetPara coMércio e servicos extiNtores ltda 
-cNPJ/Mf sob o nº 19.555.878/0001-11
endereço: conjunto geraldo Palmeira n° 5a, Quadra 50, bairro centro, 
ananindeua–Pa, ceP: 67040-560
ordenador: iago lobão dos aNJos, secretaria de estado de Meio 
aMbieNte e sUsteNtabilidade

Protocolo: 640097

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 372/2021 
Belém, 26 de março de 2021.
o sr. iago lobão dos anjos, no uso das suas atribuições legais, delega-
das através da Portaria N.°232/2021, publicada no doe n.° 34.500 de 
24.02.2021...
considerando o decreto estadual nº 1.180/2008 e os termos do Processo 
n.° 2021/318711;
resolve:
coNceder, ao servidor laercio dos saNtos rodrigUes, identidade 
funcional n° 5929168/2, ocupante do cargo de secretário de diretoria, 
portador do cPf n° 647.151.832-34, suprimento de fundos no valor de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação or-
çamentária abaixo:
Ptres: 278338 – oPeracioNaliZação das açÕes adMiNistrativas
foNte: 0116 – feMa

eleMeNtos: - 339030 – Material de coNsUMo – r$ 3.000,00
- 339039 – oUtros serviços de terceiros PJ – r$ 1.000,00
PlaNo iNterNo: 4120008338c
ação: 183714 / 213477
o Prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iago lobão dos aNJos Portaria N.°232/2021, publicada no doe n.° 
34.500 de 24.02.2021

Protocolo: 639901

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 326/2021 - GAB/SEMAS 15 DE MARço DE 2021.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental na região do Mosaico de 
Unidades de conservação do lago de tucuruí.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa.
destino: tucuruí/Pa, breu branco/Pa, goianésia do Pará/Pa, Jacundá/Pa, 
Novo repartimento/Pa, Nova ipixuna/Pa e itupiranga/Pa.
Período: 17/03/2021 a 26/03/2021– 9 e ½ diárias.
servidores:
- 5954931/1 - WoNdell lUiZ saNtos Pereira (tecNico eM gestao 
de Meio aMbieNte);
- 5954900/1 - lYege vieira da coNceicao (tecNico eM gestao de 
Meio aMbieNte);
- 5875730/3 - leoNardo feliPH de Moraes goMes (Motorista).
ordenador: iago lobão dos aNJos / ordenador de despesas – Portaria 
236/2021, publicada na ioePa do dia 24/02/21.

Protocolo: 636828
PoRtARiA Nº 346/2021 - GAB/SEMAS 18 DE MARço DE 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar o licenciamento de ativi-
dade agropecuária e cadastro ambiental rural.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa.
destino: são domingos do capim/Pa.
Período: 30/03/2021– ½ diária.
servidores:
- 5901823/2 - rafael MilHoMeNs NogUeira (tecNico eM gestao de 
Meio aMbieNte);
- 5958004/1 - aNtoNia lUcia da costa silva (tecNico eM gestao de 
Meio aMbieNte);
- 97571272/2 - riNaldo Jose goNcalves barbosa (Motorista).
ordenador: iago lobão dos aNJos / ordenador de despesas – Portaria 
236/2021, publicada na ioePa do dia 24/02/21.

Protocolo: 637759
PoRtARiA Nº 352/2021 - GAB/SEMAS 19 DE MARço DE 2021.
Objetivo: Realizar vistoria técnica para fins de monitoramento e averigua-
ção de denúncia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa.
destino: salvaterra/Pa.
Período: 22/03/2021 a 26/03/2021 – 4 e ½ diárias.
servidores:
- 5954935/1 - breNdo lUiZ araUJo alves (tecNico eM gestao de 
Meio aMbieNte);
- 55587536/1 - Keila saNdra liMa teixeira (tecNico eM gestao de 
Meio aMbieNte);
- 5955181/1 - tHales de soUZa garcia (tecNico eM gestao de Meio 
aMbieNte).
ordenador: iago lobão dos aNJos / ordenador de despesas – Portaria 
236/2021, publicada na ioePa do dia 24/02/21.

Protocolo: 638112

t.
.

toRNAR SEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 00380/2021 GAB-SEMAS
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/186324 cfisc - seMas;
resolve:
i – tornar sem efeito a Portaria Nº 00215/2021 – gab-seMas de 
22/02/2021, publicada no doe Nº 34.514 do dia 11/03/2021, que conce-
deram diárias, aos servidores citados na referida portaria.
belém, 26 de março de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
iago lobão dos aNJos (ordenador de despesas – Portaria 236/2021, 
publicada na ioePa do dia 24/02/21).

Protocolo: 639860
PoRtARiA Nº 00381/2021 GAB-SEMAS
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/228194 cfisc - seMas;
resolve:
i – tornar sem efeito a Portaria Nº 00302/2021 – gab-seMas de 
12/03/2021, publicada no doe Nº 34.527 do dia 22/03/2021, que conce-
deram diárias, aos servidores citados na referida portaria.
belém, 26 de março de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
iago lobão dos aNJos (ordenador de despesas – Portaria 236/2021, 
publicada na ioePa do dia 24/02/21).

Protocolo: 639879
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PoRtARiA Nº 00388/2021 GAB-SEMAS
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2021/216218 geProf - se-
Mas;
resolve:
i – tornar sem efeito a Portaria Nº 00266/2021 – gab-seMas de 
08/03/2021, publicada no doe Nº 34.517 do dia 15/03/2021, que conce-
deram diárias, aos servidores citados na referida portaria.
belém, 26 de março de 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
iago lobão dos aNJos (ordenador de despesas – Portaria 236/2021, 
publicada na ioePa do dia 24/02/21).

Protocolo: 639955

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE SEGuRANçA PúBLicA
E DEfESA SociAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 037/2021 - GAB.SEc/SEGuP 
Belém/PA, 26 de março de 2021.
o secretário de estado de segurança Pública e defesa social, UalaMe fia-
lHo MacHado, no uso de suas atribuições legais; e
coNsideraNdo o acordo de cooPeração N° 002/2021, celebrado en-
tre o goverNo do estado do Pará, por intermédio da secretaria de 
segUraNça Pública e defesa social e a PrefeitUra MUNiciPal de 
Portel, a Policia Militar do estado do Pará e a Policia civil do 
estado do Pará oriundo do Processo eletrônico n.º 2021/147781, cujo 
objeto consiste na disponibilização de servidores públicos municipais da 
Prefeitura de Portel, município do estado do Pará, à Polícia civil e Polícia 
Militar do estado do Pará para exercerem atividades gerais administrativas 
nas respectivas unidades de Polícia;
coNsideraNdo o que dispõe o art. 67 da lei federal n.º 8.666/93;
resolve: Nomear a servidora roseaNe soares MoUtiNHo barbo-
SA, Matrícula Funcional: 5917350, como titular para acompanhar e fisca-
lizar a execução do instrumento, e a servidora Maria do socorro de 
soUZa costa, Matrícula funcional: 63282, como suplente e em substitui-
ção no caso de ausência da fiscal.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 639988
PoRtARiA N.º 378/2021 - GAB.SAGA/SEGuP
Belém-PA, 26 de março de 2021.
o secretário adjunto de gestão administrativa da secretaria de estado 
de segurança Pública e defesa social, sr. alaN ailtoN da silva gUiMa-
rães, no uso de suas atribuições legais, e;
coNsideraNdo: o contrato administrativo nº 026/2021-segUP/Pa, 
celebrado com a empresa Ms serviços de ProdUçÕes de eveNtos 
cUltUrais ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.074.000/0001-85, e 
o contrato administrativo nº 027/2021-segUP/Pa, celebrado com a em-
presa brasil sHoWs e eveNtos eireli - ePP, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 04.894.357/0001-11, oriundos do Processo eletrônico nº 2020/261400 
e decorrentes do Pregão eletrônico n° 021/2021-segUP/Pa, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
locação de estrUtUra coM MoNtageM e desMoNtageM Para eveN-
tos eM geral, para atender as necessidades da secretaria de estado de 
Segurança Pública e Defesa Social, conforme especificações e condições 
previstas no termo de referência, anexo i do edital.
coNsideraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, de-
creto estadual n° 870 de 04 de outubro de 2013 e a instrução Normativa 
n° 02/2019 da age;
RESOLVE: Nomear, a comissão para acompanhar e fiscalizar a execução 
dos contratos nº 026/2021-segUP/Pa e nº 027/2021-segUP/Pa, os servi-
dores abaixo relacionados:
- cel bM Helton charles araujo Morais, Matrícula funcional n° 5706386/2, 
como Presidente;
- cb PM luciano vitor de souza cruz, Matrícula funcional n° 54193235/1, 
como membro;
- João igo costa Peck, Matrícula funcional n° 5950402/1, como membro;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
alaN ailtoN da silva gUiMarães
secretário adjunto de gestão administrativa

Protocolo: 640008

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA N° 357/2021-SAGA
Belém, 24 de março 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: o art. 81 da lei estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico único dos servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do estado do Pará.

coNsideraNdo: atestado médico
resolve: conceder 07(sete) dias de licença saúde, ao servidor Marcelo 
Jorge de araUJo, Mf nº 5796229/2, gerente de busca exploratória do 
siac, no período de 23/03/2021 a 29/03/2021.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
alaN ailtoN da silva gUiMarães
secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 639863

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

3° tERMo ADitivo Ao coNtRAto N° 026/2018 - SEGuP/PA
Processo n° 2018/24260 - segUP/Pa
origem: dispensa de licitação n° 006/2018
objeto: constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início a contar de 
25/04/2021 e término em 24/04/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 091/2021- coNJUr
data de assinatura: 22/03/2021
vigência: 25/04/2021 a 24/04/2022.
Programação orçamentaria: 06.181.1502.8838 - realização de Missões 
do grupamento aéreo e fluvial; fonte 0101; Natureza: 339039; Pi: 
10500008838c; ação: 232283.
contratada: clÍNica do coração e serviços de saúde - ePP
cNPJ/Mf: n° 27.668.167/0001-81
endereço: travessa Quatorze de Março nº 1299, sala 04, Umarizal, ceP: 
66.055-490
ordenador de despesas: alan ailton da silva guimarães - secretário ad-
junto de gestão administrativa

Protocolo: 640087

.

.

ExtiNção DE coNtRAto
.

tERMo DE RESciSão AMiGÁvEL DE coNtRAto
Processo: 2020/520258
objeto: rescisão amigável do contrato nº 016/2021-segUP, com funda-
mento no inciso ii do art. 79 da lei nº 8.666/1993, bem como, de acordo 
com o inciso ii da cláUsUla déciMa QUiNta da rescisão, do contrato 
originário.
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 97/2021-coNJUr
data da assinatura: 24/03/2021
contratada: Jose WaNderleY scHMaltZ eQUiPaMeNtos eletroNicos 
ltda - WaNteK
cNPJ: 37.039.427/0001-03
endereço: rua c-139 nº 162 Qd. 570, lt. 05 –Nova suiça –goiânia –go, 
ceP.: 74.268-165 Município: goiânia -go
ordenador: alaN ailtoN da silva gUiMarães - secretário adjunto de 
gestão administrativa

Protocolo: 639915

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 343/2021–SAGA
obJetivo: Para apoio nas ações de combate ao covid-19
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:beléM/Pa
destiNo(s): MacaPá/aP
PerÍodo: 09 a 10.02.2021
QUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
servidor(es):cel bM MarloN fraNceZ brito, Mf: 5619777-1
teN cel bM aUgUsto José coelHo da silva bitteNcoUrt, 
Mf:5755549-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarães.
PoRtARiA Nº 344/2021–SAGA
obJetivo: À serviço da segUP
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:beléM/Pa
destiNo(s): ParagoMiNas/Pa
PerÍodo: 15 a 30.03.2021
QUaNtidade de diárias: 15 ½ (quinze e meia)
servidor(es): KaUê José PiMeNtel PoNtes, Mf: 57174586
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarães.
PoRtARiA Nº 345/2021–SAGA
obJetivo: À serviço da segUP
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:beléM/Pa
destiNo(s): itaitUba/Pa
PerÍodo: 15 a 25.03.2021
QUaNtidade de diárias: 10 ½ (dez e meia)
servidor(es): deidY goMes da silva saNtaNa, Mf: 57207614
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarães.
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PoRtARiA Nº 373/2021–SAGA
obJetivo: Para realizar manutenção corretiva nas embarcações
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:beléM/Pa
destiNo(s): caMetá/Pa
PerÍodo: 27 a 30.03.2021
QUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
servidor(es):sUb teN PM José Maria alves Mota, Mf: 5406846-1
cb PM Marco aNtoNio HolaNda MariNHeiro, Mf:57222513-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarães.
PoRtARiA Nº 374/2021–SAGA
obJetivo: Para apoio nas ações de combate ao covid-19
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:beléM/Pa
destiNo(s): coNceição do aragUaia/Pa
PerÍodo: 12 a 13.03.2021
QUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor(es): edUardo cesar correa raMos, Mf: 54181015-3
leoPoldo da rocHa barbosa, Mf:5950597-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarães.
PoRtARiA Nº 375/2021–SAGA
obJetivo: Para apoio aos servidores da secoM e casa Militar
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:beléM/Pa
destiNo(s): redeNção/Pa
PerÍodo: 10 a 12.03.2021
QUaNtidade de diárias: 2 ½ (duas e meia)
servidor(es): roNaldo HeNriQUe Moraes beNigNo, Mf: 5931420-1
artHUr ceZar aNaissi de Moraes, Mf:54196044
 ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarães.

Protocolo: 640106

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE NoMEAção DE fiScAL Nº. 39/2021-ccc/PMPA; tem 
como objetivo NoMear o 2º PM sgt rg 22387 fraNcisco PiNa da sil-
va, em substituição ao caP QoPM rg 35473 WaNdersoN aNtUNes dos 
REIS; como fiscal do contrato nº 958/2018, Celebrado entre a PMPA e o 
senhor MaNoel aMaro da triNdade; cujo o objeto consiste locação de 
imóvel para abrigar a sede do 41ºPPd no município de MaraPaNiM/Pa; 
NOMEAR O 3º SGT PM RG JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO com fiscal inte-
rino em substituição ao cb PM rg 39848 edi roMário oliveira loPes; 
registre-se, publique-se e compra-se; belém/Pa 26 de março 2021; ri-
cardo do NasciMeNto raMoso- MaJ QoPM rg 29213; chefe do cenn-
tro de compras e contratos.

Protocolo: 640085

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 010/2021/cPL/
PMPA
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e o contratado coNsUltre - coNsUltoria e 
treiNaMeNto ltda, inscrito no cNPJ 36.003.671/0001-53
do obJeto: contratação de pessoa jurídica para capacitação de policiais 
militares nos cursos: “completo de licitação e contratação de obras e ser-
viços de engenharia”, “retenções de tributos na administração pública e 
novas declarações obrigatórias a partir de 2020: sped; e-social; efd-reinf 
e dctfweb”, “completo de licitação e contratos para formação de gestores 
nas contratações públicas”, “execução orçamentária, financeira e contábil 
de forma integrada na administração pública”, “formação e atualização de 
gestores e fiscais de contratos administrativos” e “contabilidade pública – 
em conformidade com o manual de contabilidade aplicada ao setor público 
(mcasp)”
da fUNdaMeNtação legal e JUstificativa de iNexigibilidade de 
licitação: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25, 
da lei 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços que serão 
prestados.
valor estiMado: r$ 49.017,36 (Quarenta e nove mil, dezessete reais e 
trinta e seis centavos).
recUrsos orçaMeNtários: Programa: 1502 – segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
elemento de despesa: 3.3.90.39 – outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica; Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 
(recursos ordinários);

ordeNador resPoNsável: José dilsoN Melo de soUZa JúNior – 
cel PM, coMaNdaNte-geral da PMPa
foro: belém – estado do Pará.
data: 26 de março de 2021
José dilsoN Melo de soUZa JúNior - cel PM rg 18044
coMaNdaNte-geral da PMPa

Protocolo: 639919

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 010/2021/cPl/PMPa visando a contratação de pessoa 
jurídica para capacitação de policiais militares nos cursos: “completo de 
licitação e contratação de obras e serviços de engenharia”, “retenções de 
tributos na administração pública e novas declarações obrigatórias a par-
tir de 2020: sped; e-social; efd-reinf e dctfweb”, “completo de licitação e 
contratos para formação de gestores nas contratações públicas”, “execução 
orçamentária, financeira e contábil de forma integrada na administração 
pública”, “formação e atualização de gestores e fiscais de contratos admi-
nistrativos” e “contabilidade pública – em conformidade com o manual de 
contabilidade aplicada ao setor público (mcasp)”
valor: r$ 49.017,36 (Quarenta e nove mil, dezessete reais e trinta e seis 
centavos).
belém - Pa, 26 de março de 2021
José dilsoN Melo de soUZa JúNior - cel PM rg 18044
coMaNdaNte-geral da PMPa

Protocolo: 639921

.

.

tERMo ADitivo A coNvêNio
.

SEGuNDo tERMo ADitivo Ao AcoRDo DE cooPERAção técNicA 
Nº 002/2019- PMPA/cBMPA. obJeto: “o presente instrumento tem 
por objeto a prorrogação do prazo de vigência em 12 (doze) meses do 
acordo de cooperação técnica nº 002/2019 a contar do dia 25 de março 
de 2021.”assinatura: 23/03/2021. Partes: PolÍcia Militar do estado 
do Pará - cel QoPM José dilsoN Melo de soUZa JúNior – coman-
dante geral da PMPa; corPo de boMbeiros Militar do estado do 
Pará – cel QobM HaYMaN aPolo goMes de soUZa - comandante-geral 
do cbMPa.

Protocolo: 639933

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

ExtRAto DE PoRtARiA DE coNcESSão
PoRtARiA Nº 141/2021-Sf/Df; suprido, lUiZ carlos Pessoa lis-
boa, Mf 57235090/1, assessor técnico da PMPa; Prazo p/ aplicação: 45 
(quarenta e cinco dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) dias; va-
lor: r$ 600,00; elemento de despesa: 33.90.39 (serviços de tercei-
ros – Pessoa JUridica); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: Marcelo ronald botelho de souza, cel QoPM.
PoRtARiA Nº 143/2021-Sf/Df; suprido, beNedito tobias sabbá 
correa, cel PM, Mf 5264235/1, do efetivo do cPr ii/Maraba; Prazo 
p/ aplicação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) 
dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 (Material de 
coNsUMo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
Marcelo ronald botelho de souza, cel QoPM

Protocolo: 640010

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRAtA
.

PoRtARiA Nº. 028/DiÁRiA/cEDEc, DE 24 DE MARço DE 2021.
PUblicação: doe Nº 34.532 de 25 de Março de 2021.
o coordenador adjunto estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
onde se lê:
art. 1º – conceder diárias aos militares: cb QbM Márcio dos saNtos 
avelar, cb QbM NiltoN do rosário soUZa e sd QbM JoNatHaN soU-
Za da PeNHa, 04 (quatro) diárias de alimentação e 03 (três) diárias de 
Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.772,40 (UM Mil, 
seteceNtos e seteNta e dois reais e QUareNta ceNtavos), por te-
rem seguido viagem de belém-Pa para o município de eldorado do carajás-
Pa, na região de integração carajás e com diárias do grupo b, conforme 
descrito em planilha em anexo, no período de 18 a 21 de março de 2021, 
a serviço da coordenadoria estadual de defesa civil.
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Leia-se:
art. 1º – conceder diárias aos militares: cb QbM Márcio dos saNtos 
avelar, cb QbM NiltoN do rosário soUZa e sd QbM JoNatHaN soU-
Za da PeNHa, 04 (quatro) diárias de alimentação e 03 (três) diárias de 
Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.658,60 (dois Mil, 
seisceNtos e ciNQUeNta e oito reais e sesseNta ceNtavos), por 
terem seguido viagem de belém-Pa para o município de eldorado do ca-
rajás-Pa, na região de integração carajás e com diárias do grupo b, con-
forme descrito em planilha em anexo, no período de 18 a 21 de março de 
2021, a serviço da coordenadoria estadual de defesa civil.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiNaldo PiNHeiro dos saNtos – cel QobM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 639878

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 008/2021 – cBMPA
o comandante geral do corpo de bombeiros militar do pará, no uso de suas 
atribuições legais resolve homologar a adjudicação efetivada no pregão 
eletrônico nº 008/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de água mineral natural para as unidades bom-
beiro militar situadas nas cidades de castanhal, barcarena, salinópolis, 
tailândia, abaetetuba, canaã dos carajás, vigia, salvaterra, bragança, são 
Miguel do guamá e Moju, no valor total global de r$ 6.000,00 (seis mil 
reais), conforme itens abaixo:
1) eMPresa: soUsa e silva coMercio de aliMeNtos eM geral ltda; 
cNPJ: 05.154.476/0001-09; eNdereço: rUa MarecHal deodoro – Nº 
37 a. bairro ianetama, ceP: 68.745-690, castanhal-Pará.
- iteM 1: tipo Menor Preço Por item, valor global item 1: r$6.000,00 (seis 
mil reais), conforme item abaixo:
- ágUa MiNeral NatUral seM gás 20 litros; valor Unitário: r$ 5,00; 
Qtde: 1200; subtotal: r$ 6.000,00.
- iteNs 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10 e 11: deserto.
belém - Pa, 26 de março de 2021.
HaYMaN aPolo goMes de soUZa – cel QobM
comandante geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 639848

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 029/DiÁRiA/cEDEc, DE 24 DE MARço DE 2021.
o coordenador adjunto estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
resolve:
art. 1º – conceder diárias aos militares: sgt QbM adriaNo de aviZ bar-
bosa e cb QbM adriaNo soUZa da rocHa, 02 (duas) diárias de ali-
mentação e 01(uma) diária de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 775,44 (seteceNtos e seteNta e ciNco reais e QUareNta 
e QUatro ceNtavos), por terem seguido viagem de belém-Pa para o 
município de ipixuna-Pa, na região de integração rio capim e com diárias 
do grupo b, conforme descrito em planilha em anexo, no período de 20 a 
21 de março de 2021, a serviço da coordenadoria estadual de defesa civil.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiNaldo PiNHeiro dos saNtos – cel QobM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 639876

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 417/2021-GAB/DGA/cEDêNciA
Belém, 26 de Março de 2021
a delegada geral adjunta da Polícia civil, no uso de suas atribuições con-
feridas pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da 
Polícia civil);
coNsideraNdo os termos do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, pu-
blicado no Diário Oficial nº 34.240, de 01 de junho de 2020, que estabelece 
normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da administra-
ção Pública estadual direta, autárquica e fundacional;
coNsideraNdo os autos do Processo administrativo eletrônico nº 
2021/235659, em que consta o ofício nº 69/2021-gabPre/fParáPaZ, 
subscrito pelo Presidente da fundação ParáPaz, solicitando a cessão da 
servidora claudilene souza Maia, ocupante do cargo de delegada de Polícia 
civil, matrícula nº 5894774;
coNsideraNdo a Manifestação Jurídica nº 443/2021-coNJUr, exarada 
pela consultoria Jurídica da Polícia civil do estado do Pará - coNJUr/PcPa, 
favorável ao pleito;

coNsideraNdo ainda, a autorização do chefe da casa civil da gover-
nadoria do estado, de acordo com os termos do artigo 12, do decreto nº 
795, de 29 de maio de 2020, tendo em vista que a cessão da servidora em 
questão é exceção às regras do referido dispositivo;
r e s o l v e:
i - ceder a servidora claUdileNe soUZa Maia, delegada de Polícia civil, 
Matrícula nº 5894774, para a fundação ParáPaz, pelo período de 02 (dois) 
anos, com ônus ao órgão cedente, sem reembolso, a contar de 23/02/2021 
até 22/02/2023, em conformidade com o decreto nº 795, de 29 de maio 
de 2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
para que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente 
ato.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegada geral adjunta

Protocolo: 640170

.

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

ExtRAto DE tERMo DE cooPERAção
termo de cooperação técnica nº 002/2021. Partes: Polícia civil do 
estado do Pará, cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a secretaria de estado 
de segurança Pública e defesa social–segUP/Pa, inscrita no cNPJ nº 
05.054.952/0001-01. exercício: 2021. data da assinatura: 19/03/2021. 
valor total do termo: r$=175.709,10 ( cento e setenta e cinco mil, sete-
centos e nove reais e dez centavos). vigência: 22/03/2021 à 17/12/2021. 
objeto: a cooperação mútua entre os partícipes visando o desenvolvimento 
de atividades integradas na área de ensino do sistema de segurança Pú-
blica, com fim de atender despesas com o pagamento de hora-aula, Curso 
superior de Polícia e bombeiros Militar – csPbM/2021 – especialização em 
gestão estratégica em defesa social, para 49(quarenta e nove) alunos, 
para a capacitação de delegados de Polícia civil do estado do Pará Partíci-
pe: secretaria de estado de segurança Pública–segUP/Pa. representante: 
UalaMe fialHo MacHado, secretário de estado de segurança Pública 
e defesa social: endereço: rua arcipreste Manoel teodoro, nº 305, bair-
ro: batista campos, belém/Pará. ordenadora de despesa: aNa MicHelle 
goNçalves soares Zagalo, chefe de gabinete do delegado geral da 
Polícia civil.
*Republicado por ter saído com incorreção no DoE nº 34.527 , de 
22 de março de 2021.

Protocolo: 639910

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº: 00381/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 25 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2021/323924, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de barcare-
NA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25/03/2021 a 
27/03/2021;

1. iPc frailaN HUMberto de carvalHo vieira - Mat: 57189434
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc evaNdersoN PiNHeiro da silva - Mat: 54193300
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00382/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 25 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2021/322196, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 26/03/2021 a 
30/03/2021;

1. iPc fabio de QUeiroZ ferNaNdes - Mat: 5332656
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. dPc aUrelio WalcYr rodrigUes de Paiva - Mat: 2005280
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

3. iPc gilberto castro da silva - Mat: 5865808
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

4. iPc fraNKliN figUeiredo bUlHoes e soUsa - Mat: 57233626
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)
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coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( três Mil, seteceNtos e NoveNta e oito 
reais e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00383/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 25 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2021327393, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de tailâN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25/03/2021 a 
31/03/2021;

1. dPc glaUco valeNtiM carvalHo do NasciMeNto - Mat: 5826250
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

2. iPc geraldo Magella de MiraNda PadiNHa - Mat: 54197972
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

3. iPc rosiel de freitas MaUes - Mat: 5290155
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

4. ePc alciNeY Modesto braga - Mat: 54183800
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

5. iPc livio brUNo ciriNo colares - Mat: 5940257
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

6. iPc rUtiNaldo PoNtes de soUsa - Mat: 54188918
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,545.68 ( oito Mil, QUiNHeNtos e QUareNta e ciNco 
reais e sesseNta e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00384/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 26 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2021/323038, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de igaraPé-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/03/2021 
a 29/03/2021;

1. dPc reNata gUrgel saNtos borges - Mat: 5917088
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2.5, total: r$ 593.45)

2. iPc JaceMir Pires do aMaral - Mat: 5704235
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2.5, total: r$ 593.45)

3. iPc aNtoNio Jose farias NoNato - Mat: 5853303
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2.5, total: r$ 593.45)

4. iPc deNilsoN da silva biteNcoUrt - Mat: 57200091
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2.5, total: r$ 593.45)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( dois Mil, treZeNtos e seteNta e três reais 
e oiteNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adJUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00385/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 26 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2021/323280, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMe-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/03/2021 a 
28/03/2021;

1. ePc Nelice tHoMaZ soUsa - Mat: 57197645
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

2. iPc raiMUNdo WagNer carvalHo da silva - Mat: 54193311
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

3. dPc NicHolas barbosa HorteNcio de liMa - Mat: 5940389
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

4. iPc Pedro feldas vascoNcelos - Mat: 5129931
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatroceNtos e viNte e QUatro reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adJUNto / ordenador de despesas

PoRtARiA Nº: 00386/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 26 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 202131541, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cacHoeira do 
ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/03/2021 
a 28/03/2021;

1. iPc MarlYsoN MigUel costa de MeNeZes - Mat: 5940336
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. dPc raUl caMPos cabral - Mat: 5940444
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

3. ePc MaUricio de aleNcar gUiMaraes HiPolito - Mat: 5940301
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
4. iPc rosaNa lUcia saNtos da silva - Mat: 54188924
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

5. ePc NaYaNe sUelY silva reis - Mat: 5940031
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
6. ePc osiris godoY MaZZiNgHY JUNior - Mat: 5939940
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

7. dPc Pedro PaUlo de oliveira Moreira - Mat: 5940464
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

8. iPc Joao PaUlo cUNHa MoNteiro - Mat: 5913873
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

9. ePc tHais Paixao de oliveira - Mat: 5939998
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
10. iPc leaNdro da silva bragaNca - Mat: 80845076

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
11. iPc beNedito carvalHo de soUZa - Mat: 54191327
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

12. ePc MicHel aNdersoN do MoNte aZevedo - Mat: 57195520
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

13. iPc ivaN MacHado de Melo - Mat: 5940264
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

14. iPc JaNarY da silva araUJo - Mat: 5940113
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

15. iPc Natalia de Macedo gUrgel soares - Mat: 5940251
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
16. dPc YaN roberto alMeida da silva - Mat: 5906538
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

17. dPc ricardo PicaNco d’ avila - Mat: 5940528
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,035.46 ( QUatro Mil, triNta e ciNco reais e QUareN-
ta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adJUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00387/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 26 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 202135511, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diligeNcia Policial, no período de 29/03/2021 a 29/03/2021;

1. ePc NatHalia gUerra das Neves oliveira - Mat: 5940352
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. dPc eder silva de oliveira - Mat: 5914073
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adJUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00388/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 26 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2021/327783, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/03/2021 a 
27/03/2021;

1. dPc HeNNisoN Jose Jacob aZevedo - Mat: 5836727
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. dPc alMir alves oliveira - Mat: 5914008
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adJUNto / ordenador de despesas
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PoRtARiA Nº: 00389/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 26 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 202127528, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de abel figUei-
REDO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 29/03/2021 
a 29/03/2021;

1. iPc vitor MatHeUs brasil ferreira - Mat: 5917586
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc Jairo araUJo MoUra - Mat: 5940157
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
3. dPc WelltoN dos saNtos ferNaNdes - Mat: 5940488

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
4. iPc HeYder da silva NUNes - Mat: 5940041

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
5. iPc tatiaNe abreU de soUZa - Mat: 5922362

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
6. iPc lUZia ferreira de liMa rodrigUes - Mat: 5940341
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

7. PaP robsoN da silva cardoso - Mat: 57214761
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

8. dPc edesio ribeiro dos saNtos - Mat: 5940508
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

9. iPc Wallaff saMMK correa feitosa - Mat: 5940119
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

10. iPc fagNe Marcelo fraNco - Mat: 5940160
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, ceNto e oiteNta e seis reais e 
NoveNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adJUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00390/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 26 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 202127528, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de roNdoN do 
PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 29/03/2021 
a 29/03/2021;

1. iPc sergio aNtoNio MarQUes Peixoto - Mat: 5233585
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. dPc Jose leNio ferreira dUarte - Mat: 5020930
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

3. dPc gabriel aNgelo de oliveira saNtos - Mat: 5940495
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
4. MPc MaNoel UrUbataN da cUNHa PiNHo - Mat: 5814006
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
5. iPc Joao aNdre bisPo silva NogUeira - Mat: 6402775
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

6. iPc Jessica cavalcaNte rodrigUes - Mat: 5940284
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

7. iPc Waldicleber ferreira do NasciMeNto - Mat: 5940081
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

8. iPc lUcas de soUZa braga - Mat: 5940116
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

9. iPc PaUlo victor saNtos da silva - Mat: 5913926
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
10. dPc viNiciUs cardoso das Neves - Mat: 57193006

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
11. iPc PaUliNo silva soUZa - Mat: 5913775

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)
12. iPc lUiZ carlos ZaMitH gUiMaraes - Mat: 5940229

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatroceNtos e viNte e QUatro reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adJUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00391/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 26 de Março de 2021.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2021/265035, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saNta-
RÉM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 29/03/2021 
a 31/03/2021;

1. iPc JoseNildo barbosa de soUsa - Mat: 5940010
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2.5, total: r$ 593.45)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 

total de r$ 593.45 ( QUiNHeNtos e NoveNta e três reais e QUareNta 
e ciNco ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adJUNto / ordenador de despesas

Protocolo: 639926

outRAS MAtéRiAS
.

LAuDo DE AvALiAção DE BENS MÓvEiS
Órgão: PolÍcia civil do estado do Pará
Parecer
a comissão de avaliação de bens Móveis, designada pela Portaria Nº 
145/2020 realizou visita às instalações da UNidade de PatriMôNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2019/39019 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº de 
ordeM Nº do rP descrição do beM sitUação 

do beM
recoMeNda-

ção

1 11713 calcUladora fiNaNceira, Portatil, 120 iNservi-
vel doação

2 19318 teclado Ps-2, Para MicrocoMPUtador iNservi-
vel doação

Protocolo: 639935
LAuDo DE AvALiAção DE BENS MÓvEiS
Órgão: PolÍcia civil do estado do Pará
Parecer
a comissão de avaliação de bens Móveis, designada pela Portaria Nº 
145/2020 realizou visita às instalações da UNidade de PatriMôNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2019/205732 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº de 
ordeM Nº do rP descrição do beM sitUação 

do beM
recoMeN-

dação

1 5156 cPU 1.5gHZ, 256Mb raM, Hd 40 gb iNservivel doação

2 19115 coNdicioNador de ar 10.000 btUs iNservivel doação

3 22077 traNscePtor base iNservivel doação

4 22835 cPU 2 Ncl., 2.1gHZ, cacHe_, 1gb ddr2, Hd iNservivel doação

5 22836 cPU 2 Ncl., 2.1gHZ, cacHe_, 1gb ddr2, Hd iNservivel doação

6 23006 teclado Ps-2, Para MicrocoMPUtador iNservivel doação

7 28976 coMPUtador QUad core, 3.1gHZ,4gb raM iNservivel doação

8 29003 coMPUtador QUad core, 3.1gHZ,4gb raM iNservivel doação

9 29529 coMPUtador QUad core, 3.1gHZ,4gb raM iNservivel doação

10 32826 NobreaK 1,4Kva iNservivel doação

11 32940 NobreaK 0,6Kva iNservivel doação

12 33528 coMPUtador QUad core, 3.1gHZ,4gb raM iNservivel doação

13 33677 coMPUtador QUad core, 3.1gHZ,4gb raM iNservivel doação

14 33683 cPU 2Ncl., 2.8gHZ, cH 3Mb, 1gb ddr2, Hd iNservivel doação

15 36512 coMPUtador QUad core, 3.1gHZ,4gb raM iNservivel doação

16 36513 coMPUtador QUad core, 3.1gHZ,4gb raM iNservivel doação

17 37265 NobreaK 0,6Kva iNservivel doação

18 37346 NobreaK 0,6Kva iNservivel doação

19 37350 NobreaK 0,6Kva iNservivel doação

20 45008 NobreaK 0,7Kva iNservivel doação

21 45165 coMPUtador 4 Ncl., 3.0gHZ, cH 4Mb, 8gb iNservivel doação

22 45735 coMPUtador 4 Ncl., 3.0gHZ, cH 4Mb, 8gb iNservivel doação

23 46574 coMPUtador 4 Ncl., 3.0gHZ, cH 4Mb, 8gb iNservivel doação

24 49618 NobreaK 0,7Kva iNservivel doação

25 49619 NobreaK 0,7Kva iNservivel doação

26 57285 NobreaK 0,7Kva, seNoidal bivolt iNservivel doação

Protocolo: 640089
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CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE SERviDoR
.

PoRtARiA N° 079/2021–GAB/DG/cPc-Rc 
DE 26 DE MARço DE 2021.
o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHa-
ves”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto governa-
mental s/n publicado no doe Nº 33771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo, e os termos da lei nº 5.810 de 24.01.94, lei comple-
mentar n° 07/91, de 28.09.91. e o processo 2021/329090.
r e s o l v e: distratar a pedido o servidor temporário tUlio leMos 
oliveira, Perito Medico legista, matrícula nº 5956993/1, lotado nes-
te Centro de Perícias Científicas, a contar de 01.11.2020.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 26 de Março de 
2021
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 640115
PoRtARiA N° 080/2021–GAB/DG/cPc-Rc 
DE 26 DE MARço DE 2021.
o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHa-
ves”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto governa-
mental s/n publicado no doe Nº 33771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo, e os termos da lei nº 5.810 de 24.01.94, lei comple-
mentar n° 07/91, de 28.09.91. e o processo 2021/325202.
r e s o l v e: distratar a pedido o servidor temporário MiQUeias fei-
tosa leite, Perito Medico legista, matrícula nº 5954702/1, lotado 
neste Centro de Perícias Científicas, a contar de 01.11.2020
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 26 de Março de 
2021
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 640119

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
(Processo nº 2020/522423)
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do 
processo nº 2020/522423, bem como as disposições do edital de Pregão 
eletrônico nº 006/2021 – cPc – rc, que tem objeto a contratação em-
presa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em refrigeração, sem custos de fornecimento de peças de repo-
sição, bem como na prestação de serviços de instalação e desinstalação de 
equipamentos, com fornecimento de materiais, para atender as necessi-
dades deste Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves e suas unidades.
resolve:
i – adJUdicar e HoMologar o objeto do Pregão eletrônico nº 006/2021, 
por “Menor Preço por lote”, no qual foi consagrada vencedora à aliaNça 
ProJetos e serviços esPecialiZados de aPoio adM (cNPJ/Mf nº 
16.807.274/0001-27) pela oferta de r$ 402.538,60 (quatrocentos e dois 
mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iv – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
registre-se, cUMPra-se e PUbliQUe-se.
belém, 26 de março de 2021.
celso da silva MascareNHas
diretor geral

Protocolo: 640113

DiÁRiA
.

PoRtARiA N°. 145/ 2021 
edNa do socorro ferreira daMoUs cic: 172.833.532-91
MatrÍcUla: 5233054/1
cargo: Perito criminal
José roberto farias de oliveira cic: 256.534.902-53
MatrÍcUla: 72389/1
cargo: agente de artes Práticas
cidade: Marabá - Pa
diárias: 14 1/2 (Quatorze) PerÍodo: 04/02/2021 a 18/02/2021
obJetivo: realização de perícia de balística.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 185/ 2021
João rodrigUes Neto cic: 207.615.202-44
MatrÍcUla: 54185406/1
cargo: Perito criminal
cidade: bragaNça - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PerÍodo: 10/03/2021 a 20/03/2021
obJetivo: realizar perícias.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 184/ 2021
Júlio césar rocHa silva cic: 692.796.675-72
MatrÍcUla: 57203458/2
cargo: Perito criminal
cidade: bragaNça - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PerÍodo: 01/03/2021 a 10/03/2021
obJetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 121/ 2021
aNtoNio ercilei de aNdrade cic: 393.662.272-87
MatrÍcUla: 55590320/2
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: bragaNça - Pa
diária: 01 (Uma) PerÍodo: 20/01/2020
obJetivo: realizar perícia técnica.
dr. celso da silva MascareNHas,

Protocolo: 639920
PoRtARiA N°. 242/ 2021 
adsoN WeNder de JesUs soUsa cic: 513.695.832-49
MatrÍcUla: 541872184
cargo: Perito criminal
vailsoN teixeira da silva cic: 595.921.092-49
MatrÍcUla: 5895912/1
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: itaitUba - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PerÍodo: 12/02/2021 a 15/02/2021
obJetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 254/ 2021 
aNselMo rodrigUes dos saNtos cic: 396.138.282-49
MatrÍcUla: 57195422/1
cargo: Motorista
cHristoPHer Paixão Neto cic: 019.819.472-21
MatrÍcUla: 5955627/1
cargo: auxiliar operacional
isis Moreira cardoso lUstosa cic: 072.130.584-95
MatrÍcUla: 5958229
cargo: Perito criminal
Joao soUZa ribeiro JUNior cic: 001.190.942-07
MatrÍcUla: 5955624/1
cargo: auxiliar operacional
Pablo Y castro cic: 009.090.519-92
MatrÍcUla: 5889186/1
cargo: Perito criminal
cidade: boM JesUs tocaNtis - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 24/02/2021 a 25/02/2021
obJetivo: realizar pericia.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 225/ 2021
aNtoNio raNilsoN braga da silva cic: 005.366.172-95
MatrÍcUla: 5955834/1
cargo: auxiliar operacional
eUdeto alves goMes JUNior cic: 017.200.172-20
MatrÍcUla: 5955847
cargo: auxiliar operacional
cidade: garrafão do Norte - Pa
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 20/02/2021
obJetivo: realizar remoção cadavérica.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 639911

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 848/2021-DG/cGP, de 26/03/2021.
o diretor geral do departamento de trânsito do estado do Pará – detraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r e s o l v e:
exoNerar o servidor JosUé coeNtro costa, auxiliar operacional de 
trânsito, matrícula 80845490/1, do cargo em comissão, das-04, de co-
ordenador de documentação e informação, da diretoria administrativa e 
financeira deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 29/03/2021.
Marcelo liMa gUedes
diretor geral
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PoRtARiA Nº 849/2021-DG/cGP, de 26/03/2021.
o diretor geral do departamento de trânsito do estado do Pará – detraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r e s o l v e:
NoMear a senhora eriKa de fátiMa PereZ soUZa, para exercer o cargo 
em comissão, das-04, de coordenadora de documentação e informação, 
da diretoria administrativa e financeira deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 29/03/2021.
Marcelo liMa gUedes
diretor geral

Protocolo: 639942
PoRtARiA Nº 840/2021-DG/cGP, de 25/03/2021.
o diretor geral do departamento de trânsito do estado do Pará – detraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsideraNdo a solicitação da coordenadoria de Habilitação de condu-
tores, constante do Memorando 34/2021-cHc-detraN, de 18/02/2021, e 
demais despachos no Processo 2021/197446,
r e s o l v e:
exclUir da Portaria 1349/2020-dg/cgP, a servidora lUiZa aNtoNia 
racHid MiraNda, assistente de administração, matrícula 3263649/1, 
designada como examinadora de trânsito na ciretraN “b” de xinguara, 
no período de 19/06/2020 a 01/11/2021, obedecendo às diretrizes es-
tabelecidas para a comissão de examinadores de trânsito, pela Portaria 
3630/2019-dg/detraN.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/04/2021.
Marcelo liMa gUedes
diretor geral
PoRtARiA Nº 841/2021-DG/cGP, de 25/03/2021.
o diretor geral do departamento de trânsito do estado do Pará – detraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsideraNdo a solicitação da coordenadoria de Habilitação de condu-
tores, constante do Memorando 34/2021-cHc-detraN, de 18/02/2021, e 
demais despachos no Processo 2021/197446,
r e s o l v e:
reMover a servidora lUiZa aNtoNia racHid MiraNda, assistente de 
administração, matrícula 3263649/1, da ciretraN “b” de xinguara, para 
a gerência de controle de documentos de Habilitação de condutores, des-
te departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/04/2021.
Marcelo liMa gUedes
diretor geral

Protocolo: 640011

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 727/2021-DAf/cGP, de 10/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 82/2021-goftc“a”, de 05/03/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/258364,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 15 e ½ (quinze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de alta-
mira para o Município de brasil Novo, no período de 19/03 a 03/04/2021, 
a fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscali-
zação de trânsito, em cumprimento a programação da diretoria técnica e 
operacional.

servidor MatricUla
elissaNdra HeleNa cHiariNi de MoUra saNtaNa 54185273/2

José Neto saNtos alves 57223373/2
Marco aUrélio reis seNa 57201765/1

siMoNe cUNHa dos saNtos soares 57220904/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 728/2021-DAf/cGP, de 10/03/2021.
o Diretor Administrativo e financeiro do Departamento de trânsito 
do Estado do Pará- DEtRAN-PA, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PoRtARiA Nº 3057/2020- DG/cGP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 83/2021-goftc“a”, de 05/03/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/260409,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 15 e ½ (quinze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
itaituba para o Município de altamira, no período de 19/03 a 03/04/2021, 
a fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscali-
zação de trânsito, em cumprimento a programação da diretoria técnica e 
operacional.

servidor MatricUla
aNtoNio diMa liMa 57201219/1

elisâNgela costa de soUZa travassos 57201292/1
Jairo NogUeira da costa 57201191/1

KleYtoN geMaQUe MiraNda da silva 57227943/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.

PoRtARiA Nº 734/2021-DAf/cGP, de 10/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 186/2021-goftc, de 04/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/258402,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de be-
lém para o Município de santa bárbara, no período de 28/03 a 11/04/2021, 
a fim realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento a cronograma de ações determinadas pela diretoria técnica 
e operacional.

servidor MatricUla
Jorge edUardo PraZer da coNceição 57226691/1
WelliNgtoN carlos HeNriQUe MartiNs 54195738/2

iNês Maria Mileo gUerreiro 8080089/1
gleYdsoN MoNção araúJo 57201966/1

edMilsoN JUareZ dos saNtos borges 5843219/2
allaN soares MoNteiro 57200349/1

lUis aNtoNio PiNHeiro cardoso 57230582/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 738/2021-DAf/cGP, de 10/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 86/2021-goftc”a”, de 08/03/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/263786,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao ser-
vidor abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de bre-
ves para o Município de igarapé-Miri, no período de 22/03 a 16/04/2021, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fis-
calização de trânsito, em cumprimento a programação da dto no referido 
município, e no cumprimento do ofício nº 059/2021-dirtecsetraN.

servidor MatricUla
lUiZ dos saNtos rodrigUes 57201612/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 740/2021-DAf/cGP, de 11/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 84/2021-goftc“a”, de 05/03/2021, e demais despachos no Proces-
so 2021/260516,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
santarém para o Município de Mojuí dos campos, no período de 22/03 a 
05/04/2021, a fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações 
de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da diretoria 
técnica e operacional.

servidor MatricUla
beNedito dos saNtos araúJo JúNior 57201660/1

eliaNgelo siQUeira gaMboa 57201633/1
JeaN carNeiro oliveira 57202100/1

JeaN da silva e silva 57201709/1
lUciaNe bUdeloN albUQUerQUe 57201643/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 744/2021-DAf/cGP, de 11/03/2021.
o Diretor Administrativo e financeiro do Departamento de trânsito 
do Estado do Pará- DEtRAN-PA, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PoRtARiA Nº 3057/2020- DG/cGP
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 16/2021-ciM, de 26/02/2021, e demais despachos no Processo 
2021/227408,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos 
servidores abaixo relacionados, destinadas ao deslocamento do Mu-
nicípio de belém para os Municípios de tailândia – 23/03/2021, tucuruí 
– 24 a 25/03/2021, Novo repartimento – 26 a 27/03/2021, itupiran-
ga – 28/03/2021, Marabá – 29/03/2021, são geraldo do araguaia – 
30/03/2021, Jacundá – 31/03/2021, rondon do Pará – 01 a 02/04/2021, 
dom eliseu – 03/04/2021, Paragominas – 04/04/2021 e Mãe do rio – 05 a 
06/04/2021, para realizar fiscalização do objeto do Contrato nº 049/2019, 
celebrado entre detraN e a empresa sPlit service refrigeração e 
serviços ltda nas ciretraN’s nos referidos municípios.

servidor MatricUla
alaN rafael MeNeZes do vale 57193607/1

lUiZ carlos MargalHo de soUZa 80845599/1
geraldo sérgio de assis 3262650/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
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PoRtARiA Nº 745/2021-DAf/cGP, de 11/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 071/2021-Parauapebas, de 23/02/2021, e demais despachos no 
Processo 2021/212547,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, a servi-
dora abaixo relacionada, destinadas ao deslocamento do Município de be-
lém para o Município de Parauapebas, no período de 29/03 a 23/04/2021, 
a fim de dar suporte do Sistema RENAINF aos servidores da referida CI-
retraN.

servidor MatricUla

Maria lúcia PiNHo dos saNtos 3267202/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 746/2021-DAf/cGP, de 11/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 024/2021-gebra-detraN, de 26/02/2021, e demais despachos no 
Processo 2021/229308,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado, destinadas ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de bragança, no período de 15/03 a 09/04/2021, 
a fim de realizar atendimento de veículos na CIRETRAN “A” de Bragança.

servidor MatricUla

Pedro aNtoNio coiMbra PaNtoJa 55586191/2

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 750/2021-DAf/cGP, de 11/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/254678;
resolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
olenilson santos gomes, matrícula 57174115/2, auxiliar operacional de 
trânsito, lotado na gerência de escola Publica de trânsito.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHeNtos reais) e destina-se a realizar despesas eventuais 
de pronto pagamento no município de Maracanã durante o curso de capa-
citação de transporte de tração animal.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: período de 15/03 a 20/03/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 751/2021-DAf/cGP, de 11/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 25/2021-cNcir, de 04/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/252312,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias, ao servidor abai-
xo relacionado, destinadas ao deslocamento do Município de altamira para 
o Município de Belém, no período de 15/03 a 18/03/2021, a fim de resolver 
demandas da ciretraN “a” de altamira na sede deste departamento.

servidor MatricUla

eleaNdro rogério Pereira 5932013/2

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 752/2021-DAf/cGP, de 11/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 86/2021-cNcir, de 04/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/253616,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias, ao servidor 
abaixo relacionado, destinadas ao deslocamento do Município de belém 
para o Município de Dom Eliseu, no período de 15/03 a 19/03/2021, a fim 
de realizar buscas para o novo imóvel onde funcionará a ciretraN “b” de 
dom eliseu.

servidor MatricUla
eNriQUe vaNder goNçalves barbosa 57202105/2

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 754/2021-DAf/cGP, de 11/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 05/2021-telefonia, de 23/02/2021, e demais despachos no Processo 
2021/211395,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 15 e ½ (quinze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados, destinadas ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de Medicilândia, de 15/03 a 20/03/2021, para o 
Município de Uruará, de 21/03 a 30/03/2021, para a manutenção nas li-
nhas telefônicas e rede lógica dos equipamentos nos referidos municípios.

servidor MatricUla
JacÓ ePifâNio dos saNtos 80845612/1

JailsoN ferreira Pereira cHaves 57196175/1
arliNdo ferreira cordovil filHo 3255409/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 756/2021-DAf/cGP, de 12/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-  detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/263860,
r e s o l v e :
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de conceição do araguaia, no período de 15/03 
a 20/03/2021, a fim de realizar vistoria técnica para implantação e creden-
ciamento de clínica prestadora de serviços de exames médicos e psicológi-
cos de trânsito no referido município.

servidor MatricUla
Marcio foNseca da silva 57193191/4

eMilY valeria lobato MeNdes 80845226/2
fabricio evaNgelista correa 55587569/1

celso NaZareNo da silva 3573/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 760/2021-DAf/cGP, de 12/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 182/2021-goftc, de 04/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/271042,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 25/03 a 29/03/2021, a fim 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumpri-
mento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria técnica e 
operacional.

servidor MatricUla

silvio NaZareNo de Moraes 57201601/1

adeNilsoN MartiNs NasciMeNto 54193763/3

alberto JaNseN ferreira 57231977/1

WillY de soUZa PeNa 57198712/1

PriscYla roMaN vieira 57200275/1

MarcUs roberto saldaNHa batista 57228955/1

José HUMberto daNiel lisboa 5557135/2

JoNHilda do socorro Mileo cardoso 57227434/1

daNiel figUeiredo gUerreiro 57198721/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 761/2021-DAf/cGP, de 12/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 87/2021-goftc “a”, de 10/03/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/275689,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
itaituba para o Município de Uruará, no período de 23/03 a 06/04/2021, a 
fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dto no referido município.
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servidor MatricUla
aNtoNio carlos alMeida saNtos 57214204/2
Marcos aUrélio castro feitosa 57201534/1

valdir aMadeU da silva 5827485/2
WilliaN câNdido félix 57224024/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 762/2021-DAf/cGP, de 12/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 190/2021-goftc, de 09/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/271179,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de be-
lém para o Município de santa bárbara, no período de 28/03 a 11/04/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento a cronograma de ações determinadas pela diretoria técnica 
e operacional.

servidor MatricUla
sávio Marcelo oliveira HeNrQUes 57226858/1

fabrÍcio goMes de oliveira 54192712/2
aNtoNio robsoN cascaes daNtas 57217207/2

iNaldo carlos costa araúJo 57211166/2
Maria de loUrdes ferreira batista 54187987/3

alexaNdre caetaNo de soUsa 57209138/1
deNiNsoN HeNriQUe MoNteiro Maia 57200271/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 763/2021-DAf/cGP, de 12/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 42/2021-coft, de 11/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/279812,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 15 e ½ (quinze e meia) diárias, ao servidor 
abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de belém para 
o Município de Salinópolis, no período de 30/03 a 14/04/2021, a fim de 
acompanhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito no re-
ferido município, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria 
técnica e operacional..

servidor MatricUla
ivaN carlos feitosa goMes 57198371/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 764/2021-DAf/cGP, de 12/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 91/2021-goftc “a”, de 11/03/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/279310,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Ma-
rabá para o Município de goianésia, no período de 29/03 a 17/04/2021, a 
fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dto no referido município, 
e no cumprimento do ofício nº 043/2020-dirtec/setraNs.

servidor MatricUla
aNtoNio gilberto alves da costa 57201651/1

darlaN Pereira da silva 57201673/1
fraNcisco aires da silva 57201674/1
geNival alves de soUsa 5868157/3

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 765/2021-DAf/cGP, de 12/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 89/2021-goftc “a”, de 10/03/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/275771,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 22 e ½ (vinte e dois e meia) diárias, aos 
servidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município 
de castanhal para o Município de igarapé Miri, no período de 24/03 a 
15/04/2021, a fim desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ções de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da dto 
no referido município, e no cumprimento do ofício nº 059/2021-dirtec/
setraN.

servidor MatricUla
alessaNdro saraiva tavares 57217202/1
carlos artHeNio batista dias 57202225/1
edersoN José da silva e silva 57202063/1

ediMilsoN silva soUsa 57227294/1
evaNildo dos saNtos Moraes 5143861/2

fabio HeNriQUe MagNo MoNteiro 54191618/2
HaNrY José carvalHo MoUra 57228257/1

liNdoN JUlio saNtiago dos saNtos 57202003/1
Mario sergio silva da silva 57202007/1

PatricK siQUeira ribeiro 57217176/1

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 768/2021-DAf/cGP, de 15/03/2021.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 01/2021-comissão de Pad, de 04/03/2021, e demais despachos no 
Processo 2021/260852,
r e s o l v e:
aUtoriZar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de belém 
para os Municípios de ourilândia do Norte – 21 a 22/03/2021, tucumã - 
23/03/2021 e Redenção – 24 a 26/03/2021, a fim de dar continuidade à 
instrução do procedimento disciplinar referente ao processo nº 2020/919.

servidor MatricUla
JUliaNa coZara oliveira MartiNs 55588874/1
gleYdsoN José MiraNda da Paixão 54192298/2

doMiNgos corrêa da silva 55586241/2

lUiZ PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 640189

.

.

FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PuBLicAção DA PoRtARiA Nº 014/2021 - fiSP, Publi-
cado no doe n° No 34.534, de 26/03/2021.
onde se lê:
art. 1º - designar os servidores: Maira cristiNa barros de aZevedo 
(fiscal titular) - Mf: 54185815; sergio de oliveira dUarte (1º mem-
bro) – Mf: 5232910; lUÍra de soUZa caMPos daMasceNo MoNteiro 
(2º membro) – Mf: 55585927, como fiscais do contrato supramencio-
nado, junto à Polícia civil do estado do Pará - PcPa, visando ao efetivo 
cumprimento das disposições contratuais.
Leia –se:
art. 1º - designar os servidores: sergio de oliveira dUarte (fiscal ti-
tular) - Mf: 5232910; virço barata da silva (1º membro) – Mf: 73636; 
lUÍra de soUZa caMPos daMasceNo MoNteiro (2º membro) – Mf: 
55585927, como fiscais do contrato 006/2021, junto à Polícia civil do 
estado do Pará - PcPa, visando ao efetivo cumprimento das disposições 
contratuais.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
belém/Pa, 26 de março de 2021.
fábio da lUZ de PiNHo - cel QoPM
diretor e ordenador de despesa do fisP

Protocolo: 640026

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE ADMiNiStRAção 
PENitENciÁRiA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 0261/2021-cGP/SEAP 
Belém, 15 de março de 2021
coNsideraNdo o disposto no art. 208, caput, da lei estadual nº 5.810/94-
rJU, segundo o qual o prazo para conclusão do Processo administrativo 
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autoridade superior;
resolve:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0034/2021-cgP/seaP, de 06/01/2021, publicada no doe nº 34.457 
de 12/01/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5745/2020-cgP/seaP;
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- 0061/2021-cgP/seaP, de 12/01/2021, publicada no doe nº 34.458 
de 13/01/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5751/2020-cgP/seaP;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640004
PoRtARiA Nº 179/2021 de 23/03/2021.
suprido: edson luis vasconcelos oliveira
Matrícula: 57199944
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
978283 0101000000 33.90.39 r$ 2.700,00

ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 640155

PoRtARiA Nº 0264/2021-cGP/SEAP 
Belém, 16 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por comissão composta por 
saidY Mercês dos saNtos dias, consultora Jurídica do estado – Pre-
sidente; brUNo costa PiNHeiro de soUsa, assistente administrativo 
– membro; e eliZabetH MalcHer vilHeNa, assistente administrativo 
– membro; para dar continuidade à apuração dos autos  do Processo ad-
ministrativo disciplinar nº 5427/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 
120 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640012
PoRtARiA Nº 0265/2021-cGP/SEAP 
Belém, 16 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por saidY Mercês dos 
saNtos dias, consultora Jurídica do estado - Presidente; aNdré ricar-
do NasciMeNto teixeira, Procurador autárquico - membro; e brUNo 
costa PiNHeiro de soUsa, assistente administrativo - membro; para 
dar continuidade à apuração dos autos da sindicância administrativa dis-
ciplinar nº 5218/2019-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para 
a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640009
PoRtARiA Nº 0263/2021-cGP/SEAP 
Belém, 15 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;

resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUar-
do, corregedor Metropolitano – Presidente; JaYMersoN carlos Pereira 
MarQUes, Procurador autárquico do estado - membro; e brUNo costa 
PiNHeiro de soUsa, assistente administrativo – membro; para dar con-
tinuidade à apuração dos autos da sindicância administrativa disciplinar nº 
5463/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640007
PoRtARiA Nº 0262/2021-cGP/SEAP 
Belém, 15 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHeiro 
de soUsa, corregedor do interior – Presidente; aNdré ricardo Nasci-
MeNto teixeira, Procurador autárquico e fundacional – membro; e sai-
dY Mercês dos saNtos dias, consultora Jurídica do estado – membro; 
para dar continuidade à apuração dos autos da sindicância administrati-
va disciplinar nº 5461/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias 
para a conclusão
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640013
PoRtARiA Nº 0266/2021-cGP/SEAP 
Belém, 16 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHeiro 
de soUsa, corregedor do interior – Presidente; vitor raMos edUardo, 
Procurador autárquico e fundacional – membro; e aNdre ricardo Nas-
ciMeNto teixeira, Procurador autárquico e fundacional – membro; para 
dar continuidade à apuração dos autos das sindicâncias administrativas 
disciplinares nº 5418 e 5419/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 
60 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640014
PoRtARiA Nº 0267/2021-cGP/SEAP 
Belém, 17 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHeiro 
de soUsa, corregedor do interior - Presidente; saidY Mercês dos saN-
tos dias, consultora Jurídica do estado – membro; e adriaNa ferraZ 
do Prado MaUés, assistente administrativo – membro; para dar conti-
nuidade à apuração dos autos das sindicâncias administrativas disciplina-
res nº 5746, 5747 e 5750/2021-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 
dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640015
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PoRtARiA Nº 0268/2021-cGP/SEAP 
Belém, 17 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por saidY Mercês dos 
saNtos dias, consultora Jurídica do estado - Presidente; JaYMersoN 
carlos Pereira MarQUes, Procurador autárquico e fundacional – mem-
bro; e adriaNa ferraZ do Prado MaUés, assistente administrativo – 
membro, para dar continuidade à apuração dos autos das sindicâncias ad-
ministrativas disciplinares nº 5748 e 5749/2020-cgP/seaP, estabelecendo 
o prazo de 60 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640016
PoRtARiA Nº 0269/2021-cGP/SEAP 
Belém, 17 de março de 2021.
coNsideraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
resolve:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 0152/2021-cgP/seaP, de 09/02/2021, publicada no doe nº 34.492 
de 15/02/2021, referente à sindicância administrativa disciplinar nº: 
5774/2021-cgP/seaP;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário do estado

Protocolo: 640019
PoRtARiA Nº 0270/2021-cGP/SEAP 
Belém, 19 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHei-
ro de soUsa, corregedor do interior – Presidente; saidY Mercês dos 
saNtos dias, consultora Jurídica do estado – membro; e vitor raMos 
edUardo, Procurador autárquico e fundacional do estado – membro; 
para dar continuidade à apuração dos autos do Processo administrativo 
disciplinar nº 5678/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 dias 
para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640021
PoRtARiA Nº 0271/2021-cGP/SEAP 
Belém, 19 de março de 2021.
coNsideraNdo o disposto no art. 208, caput, da lei estadual nº 5.810/94-
rJU, segundo o qual o prazo para conclusão do Processo administrativo 
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autoridade superior;
resolve:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0068/2021-cgP/seaP, de 13/01/2021, publicada no doe nº 34.463 
de 18/01/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5753/2021-cgP/seaP;
- 0069/2021-cgP/seaP, de 13/01/2021, publicada no doe nº 34.463 
de 18/01/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5754/2021-cgP/seaP;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640123

PoRtARiA Nº 0274/2021-cGP/SEAP 
Belém, 19 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por saidY Mercês dos 
saNtos dias, consultora Jurídica do estado - Presidente; brUNo costa 
PiNHeiro de soUsa, assistente administrativo – membro; e adriaNa 
ferraZ do Prado MaUés, assistente administrativo – membro; para dar 
continuidade à apuração dos autos da sindicância administrativa disci-
plinar nº 5752/2021-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a 
conclusão
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640133
PoRtARiA Nº 0275/2021-cGP/SEAP 
Belém, 22 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por comissão composta por 
vitor raMos edUardo, corregedor Metropolitano – Presidente, saidY 
Mercês dos saNtos dias, consultora Jurídica - membro; e adriaNa 
ferraZ do Prado MaUés, assistente administrativo – membro; para dar 
continuidade à apuração dos autos  do Processo administrativo disciplinar 
nº 5681/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 dias para a con-
clusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640126
PoRtARiA Nº 0272/2021-cGP/SEAP 
Belém, 19 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUar-
do, corregedor Metropolitano – Presidente; saidY Mercês dos saNtos 
dias, consultora Jurídica do estado – membro; e eliZabetH MalcHer vi-
lHeNa, assistente administrativo – membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos da sindicância administrativa disciplinar nº 5620/2020-
cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640128
PoRtARiA Nº 0280/2021-cGP/SEAP 
Belém, 24 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
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coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por saidY Mercês dos 
saNtos dias, consultora Jurídica do estado – Presidente; JaYMersoN 
carlos Pereira MarQUes, Procurador autárquico e fundacional – mem-
bro; e adriaNa ferraZ do Prado MaUés, assistente administrativo – 
membro; para dar continuidade à apuração dos autos das sindicâncias ad-
ministrativas disciplinares nº 5755 e 5757/2021-cgP/seaP, estabelecendo 
o prazo de 60 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640148
PoRtARiA Nº 0279/2021-cGP/SEAP 
Belém, 23 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por comissão composta por 
vitor raMos edUardo, corregedor Metropolitano – Presidente; saidY 
Mercês dos saNtos dias, consultora Jurídica do estado – membro; e 
brUNo costa PiNHeiro de soUsa, assistente administrativo – membro; 
para dar continuidade à apuração dos autos do Processo administrativo 
disciplinar nº 5572/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 120 dias 
para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640145
PoRtARiA Nº 0276/2021-cGP/SEAP 
Belém, 22 de março de 2021.
coNsideraNdo o disposto no art. 208, caput, da lei estadual nº 5.810/94-
rJU, segundo o qual o prazo para conclusão do Processo administrativo 
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da autoridade superior;
resolve:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0075/2021-cgP/seaP, de 18/01/2021, publicada no doe nº 34.467 
de 21/01/2020, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
5756/2021-cgP/seaP;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640138
PoRtARiA Nº 0277/2021-cGP/SEAP 
Belém, 22 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHeiro 
de soUsa, corregedor do interior – Presidente; vitor raMos edUardo, 
Procurador autárquico e fundacional - membro; e JaYMersoN carlos 
Pereira MarQUes, Procurador autárquico e fundacional – membro; para 
dar continuidade à apuração dos autos da sindicância administrativa dis-
ciplinar nº 5342/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para 
a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário do estado

Protocolo: 640141

PoRtARiA Nº 0273/2021-cGP/SEAP 
Belém, 19 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHei-
ro de soUsa, corregedor do interior – Presidente; saidY Mercês dos 
saNtos dias, consultora Jurídica do estado – membro; e eliZabetH 
MalcHer vilHeNa, assistente administrativo – membro; para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da sindicância administrativa disciplinar nº 
5622/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640132
PoRtARiA Nº 0278/2021-cGP/SEAP 
Belém, 22 de março de 2021.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por saidY Mercês dos 
saNtos dias, consultora Jurídica do estado – Presidente; vitor raMos 
edUardo, Procurador autárquico e fundacional – membro; e adriaNa 
ferraZ do Prado MaUés, assistente administrativo – membro, para dar 
continuidade à apuração dos autos da sindicância administrativa disci-
plinar nº 5693/2020-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a 
conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 640143

.

.

ADMiSSão DE SERviDoR
.

ADMiSSão DE SERviDoR
contratar, mediante substituição, em caráter emergencial, autorizado atra-
vés do processo nº 2020/1015352 de 01 de dezembro de 2020, conforme 
disposto no parágrafo único do art. 5º, inciso i do art. 1º da lei comple-
mentar estadual nº 07/1991, com alterações constantes na lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011.
Ato: PoRtARiA Nº325/2021-GAB/SuSiPE
Órgão: secretaria de estado de adMiNistracão PeNiteNciária.
Modalidade de adMissão: teMPorário
data de admissão: 23/03/2021 término vínculo: 22/03/2022
Nome do servidor: alex Paes raYol frias
cargo do servidor: ageNte PeNiteNciário
data de admissão: 26/03/2021 término vínculo: 25/03/2022
Nome do servidor: idailsoN saMPaio MagalHães
cargo do servidor: ageNte PeNiteNciário
data de admissão: 26/03/2021 término vínculo: 25/03/2022
Nome do servidor: lUcas bellard Pereira Mariúba
cargo do servidor: ageNte PeNiteNciário
data de admissão: 26/03/2021 término vínculo: 25/03/2022
Nome do servidor: aliNe de soUsa MoNteiro
cargo do servidor: ageNte PeNiteNciário
data de admissão: 26/03/2021 término vínculo: 25/03/2022
Nome do servidor: leNNoN da silva vieira
cargo do servidor: ageNte PeNiteNciário
data de admissão: 26/03/2021 término vínculo: 25/03/2022
Nome do servidor: cristiaNo lUiZ PiMeNtel rodrigUes
cargo do servidor: ageNte PeNiteNciário
data de admissão: 26/03/2021 término vínculo: 25/03/2022
Nome do servidor: Keila liNo farias
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cargo do servidor: ageNte PeNiteNciário
data de admissão: 26/03/2021 término vínculo: 25/03/2022
Nome do servidor: diego soares dos saNtos
cargo do servidor: ageNte PeNiteNciário
Jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de adMiNistração PeNiteNciária.

Protocolo: 639953

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA N°. 327/2021- GAB/SEAP 
Belém-PA, 25 de março de 2021.
o secretário de adMiNistração PeNiteNciária, no uso de suas atri-
buições legais;
coNsideraNdo o disposto na lei n° 8.937, de 2 de dezembro de 2019 ;
coNsideraNdo as diretrizes de gestão pública do governo do estado do 
Pará;
resolve:
art. 1º - desigNar o servidor rodrigo araúJo de oliveira, Matrícula 
n.º5935371/2 para responder pela coordenação do Núcleo de tecnologia 
da informação - Nti,  a contar desta data até ulterior deliberação.
art. 2o - deterMiNar à diretoria de gestão de Pessoas que adote as devi-
das providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
Jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 640198

.

.

ERRAtA
.

Errata da PoRtARiA Nº 167/2021 – Suprimento de fundos, publica-
da no dia 19/03/2021 no doe N° 34.525, Protocolo: 637948. 
onde se lê:
suprido: Wanessa albuquerque ferreira.
Matrícula: 5952552.
cargo: técnico em gestão de infraestrutura.
Leia-se:
suprido: cinthia da silva santos de oliveira
Matrícula: 5898646
cargo: assistente administrativo

Protocolo: 640077

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 180/2021 de 23/03/2021.
suprido: erivaldo valente Moreira
Matrícula: 5848342-3
cargo: gerente de segurança
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
97.82.83 0101000000 33.90.39 r$ 608,00

ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 640158

PoRtARiA Nº 179/2021 de 23/03/2021.
suprido: edson luis vasconcelos oliveira
Matrícula: 57199944
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
978283 0101000000 33.90.39 r$ 2.700,00

ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 640157

PoRtARiA Nº 181/2021 de 24/03/2021.
suprido: romildo araújo da cunha Junior
Matrícula: 5414393
cargo: coordenador administrativo
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
97.82.83 0101000000 33.90.30 r$ 1.000,00

ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 640161

PoRtARiA Nº 182/2021 de 24/03/2021.
suprido: francisca lopes oliveira
Matrícula: 57229034
cargo: gerente administrativo
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor

97.82.83 0101000000 33.90.39 r$ 4.500,00

ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 640164

PoRtARiA Nº 183/2021 de 24/03/2021.
suprido: izaías Pantoja da silva
Matrícula: 8400423
cargo: Motorista
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor

97.82.83 0101000000 33.90.39 r$ 2.350,00

ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 640167

PoRtARiA Nº 184/2021 de 24/04/2021.
suprido: raphael fernando vieira da rosa
Matrícula:
cargo:
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor

97.82.83 0101000000 30.90.39 r$ 300,00

ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 640171

PoRtARiA Nº 185/2021 de 23/03/2021.
suprido: irisvaldo da silva Nonato
Matrícula: 54193741
cargo: gerente
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor

97.83.83 0101000000 33.90.30 r$ 4.000,00

97.83.38 0101000000 33.90.39 r$ 4.000,00

ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 640172

PoRtARiA Nº 186/2021 de 23/03/2021.
suprido: régia Nazaré sarmento rodrigues
Matrícula: 54181533
cargo: coordenadora
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor

97.83.83 0101000000 33.90.30 r$ 700,00

ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 640173

PoRtARiA Nº 187/2021 de 24/03/2021.
suprido: elaine cristina guimarães santos
Matrícula: 5935374-3
cargo: coordenadora
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
97.83.83 0101000000 33.90.30 r$ 2.700,00

ordenador: Jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 640174
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.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE cuLtuRA

.

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 172 DE 24 DE MARço DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Processo 
2021/310233,
resolve desigNar, para a função de fiscal do contrato nº 165/2021, 
que tem como objeto a Prestação de serviços artísticos do edital Nº 
011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as atividades culturais 
da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, em formato 
digital, que tem como fiscal titular o servidor raiMUNdo do socorro 
Moraes de alMeida, matrícula nº:5903311/1 cargo: aux. operacional, 
setor/local de trabalho: cgP e como fiscal substituto o servidor HUgo 
bisPo saNtos do NasciMeNto, matrícula nº: 57201059 cargo: ass. 
administrativo, setor/local de trabalho: dic
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 639465
PoRtARiA Nº 173 DE 24 DE MARço DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Processo 
2021/310232,
resolve desigNar, para a função de fiscal do contrato nº 166/2021, 
que tem como objeto a Prestação de serviços artísticos do edital Nº 
011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as atividades culturais 
da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, em formato 
digital, que tem como fiscal titular o servidor raiMUNdo do socorro 
Moraes de alMeida, matrícula nº:5903311/1 cargo: aux. operacional, 
setor/local de trabalho: cgP e como fiscal substituto o servidor HUgo 
bisPo saNtos do NasciMeNto, matrícula nº: 57201059 cargo: ass. 
administrativo, setor/local de trabalho: dic
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 639466
PoRtARiA Nº 174 DE 24 DE MARço DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Processo 
2021/310234,
resolve desigNar, para a função de fiscal do contrato nº 167/2021, 
que tem como objeto a Prestação de serviços artísticos do edital Nº 
011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as atividades culturais 
da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, em formato 
digital, que tem como fiscal titular o servidor HUgo bisPo saNtos do 
NasciMeNto, matrícula nº: 57201059 cargo: ass. administrativo, setor/
local de trabalho: dic e como fiscal substituto o servidor raiMUNdo 
do socorro Moraes de alMeida, matrícula nº:5903311/1 cargo: aux. 
operacional, setor/local de trabalho: cgP
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 639467

PoRtARiA Nº 175 DE 24 DE MARço DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Processo 
2021/310231,
resolve desigNar, para a função de fiscal do contrato nº 168/2021, 
que tem como objeto a Prestação de serviços artísticos do edital Nº 
011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as atividades culturais 
da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, em formato 
digital, que tem como fiscal titular a servidora Marcela corrêa fraN-
co, matrícula nº: 5934241/1, cargo: assessor especial 1 setor/local de 
trabalho: daf e como fiscal substituto a servidora: saNdra Maria Nas-
ciMeNto de aNdrade , matrícula nº: 5935624/2 cargo: assessor, setor/
local de trabalho: dic
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 639469

.

.

coNtRAto
.

contrato: 165/2021
Processo: 2021/3102330
ref: edital nº 011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as ativida-
des culturais da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, 
em formato digital
objeto: Prestação de serviços artísticos
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 13.392.1503.8841; Plano 
interno: 21deMP00005; fonte de recurso: 0301; Natureza de despesa: 
339039; ação: 231274
vigência: até 02 (dois) meses contados a partir da data de sua assinatura
contratante: fUNdação cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
artista contratado: suanny batidão e banda anjos do melody
valor total: r$ 16.000,00
data de assinatura: 24/03/2021
responsável pela assinatura do contrato:ana claúdia Pinheiro gonsaga– 
diretora de interação cultural, em exercicio
ordenador: guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 639460
contrato: 166/2021
Processo: 2021/310232
ref: edital nº 011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as ativida-
des culturais da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, 
em formato digital
objeto: Prestação de serviços artísticos
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 13.392.1503.8841; Plano 
interno: 21deMP00005; fonte de recurso: 0301; Natureza de despesa: 
339039; ação: 231274
vigência: até 02 (dois) meses contados a partir da data de sua assinatura
contratante: fUNdação cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
artista contratado: suanny batidão e banda anjos do melody
valor total: r$ 16.000,00
data de assinatura: 24/03/2021
responsável pela assinatura do contrato:ana claúdia Pinheiro gonsaga– 
diretora de interação cultural, em exercicio
ordenador: guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 639462
contrato: 167/2021
Processo: 2021/310234
ref: edital nº 011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as ativida-
des culturais da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, 
em formato digital
objeto: Prestação de serviços artísticos
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 13.392.1503.8841; Plano 
interno: 21deMP00005; fonte de recurso: 0301; Natureza de despesa: 
339039; ação: 231274
vigência: até 02 (dois) meses contados a partir da data de sua assinatura
contratante: fUNdação cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
artista contratado: suanny batidão e banda anjos do melody
valor total: r$ 16.000,00
data de assinatura: 24/03/2021
responsável pela assinatura do contrato:ana claúdia Pinheiro gonsaga– 
diretora de interação cultural, em exercicio
ordenador: guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 639463
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contrato: 168/2021
Processo: 2021/310231
ref: edital nº 011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as ativida-
des culturais da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, 
em formato digital
objeto: Prestação de serviços artísticos
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 13.392.1503.8841; Plano 
interno: 21deMP00005; fonte de recurso: 0301; Natureza de despesa: 
339039; ação: 231274
vigência: até 02 (dois) meses contados a partir da data de sua assinatura
contratante: fUNdação cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
artista contratado: suanny batidão e banda anjos do melody
valor total: r$ 16.000,00
data de assinatura: 24/03/2021
responsável pela assinatura do contrato:ana claúdia Pinheiro gonsaga– 
diretora de interação cultural, em exercicio
ordenador: guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 639464
contrato: 007/2021
Processo: 2021/145903
ref: edital nº 011/2020/fcP – credenciamento de artistas para as ativida-
des culturais da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do covid-19, 
em formato digital
objeto: Prestação de serviços artísticos
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 13.392.1503.8841; Plano 
interno: 20eMeN00391; fonte de recurso: 0301; Natureza de despesa: 
339039; ação: 231271 vigência: até 02 (dois) meses contados a partir da 
data de sua assinatura
contratante: fUNdação cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
artistas contratados: deuza magalhães, allanzinho, lorrane araújo, rodolfo 
oliveira, antonio marcos, daniel araújo
valor: r$ 48.000,00
data de assinatura: 26/02/2021.
responsável pela assinatura do contrato: ana claúdia Pinheiro gonsaga – 
diretora de interação cultural, em exercício
ordenador: guilherme relvas d’oliveira
*Republicado por ter saído com incorreções no D.o.E n° 34.503, de 
01 de março de 2021

Protocolo: 640090

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE coMuNicAção

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

AviSo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 004/2021
Processo Nº 2021/196506
objeto: aquisição de equipamentos de imagens e acessórios para atender 
o Jornalismo da tv, coordenação Produção e do Portal cultura, conforme 
especificações constantes do Anexo I do Edital.
responsável pelo certame: benedito ivo santos silva
local de abertura: Portal comprasnet (Uasg:925807)
data da abertura: 09/04/2021
Hora da abertura: 11:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.122.1297.8338
elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 4120008338e
funcional Programática: 65.201.24.722.1508.8236
elemento de despesa: 339030
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 4120008338c
ação nº: 231.451
retirada do edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
belém, 29 de março de 2021.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 639578

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE EDucAção

.

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PRoRRoGAcAo DE LicENcA SAuDE
NoMe: Ueslei dos saNtos NasciMeNto
coNcessao: 13 dias
Periodo: 24/01/20 a 05/02/20
MatricUla: 57204284/1 cargo: Prof
lotação: ceN ed tereZa araUJo/Maraba
laUdo Medico:  11828/2020
NoMe: valeria cordeiro caNcela
coNcessao: 90 dias
Periodo: 15/08/20 a 12/11/20
MatricUla: 54182064/1 cargo: Prof
lotação: ee aNtoNio leMos/sta iZabel Pa
laUdo Medico: 62175
NoMe: vaNessa alcaNtara cardoso MeNdes
coNcessao: 90 dias
Periodo: 22/12/20 a 21/03/21
MatricUla: 57194853/2 cargo: esPec edUc
lotação: ee PriNcesa iZabel/aNaNiNdeUa
laUdo Medico:  67181
NoMe: viceNte rafael NotargiacoMo sallUZio
coNcessao: 180 dias
Periodo: 25/08/20 a 20/02/21
MatricUla: 406872/2 cargo: Prof
lotação: ee caNdido eveliN/aNaNiNdeUa
laUdo Medico: 62698
NoMe: viviaNe dos aNJos Pereira de soUZa
coNcessao: 90 dias
Periodo: 04/09/20 a 02/12/20
MatricUla: 57196069/2 cargo: esPec edUc
lotação: ee aldebaro KlaUtaU/beleM
laUdo Medico:  65579
NoMe: viviaNe dos aNJos Pereira de soUZa
coNcessao: 60 dias
Periodo: 03/12/20 a 31/01/21
MatricUla: 57196069/2 cargo: esPec edUc
lotação: ee aldebaro KlaUtaU/beleM
laUdo Medico: 67285
NoMe: WaNilda de aNdrade Melo
coNcessao: 120 dias
Periodo: 12/08/20 a 09/12/20
MatricUla: 57208184/1  cargo: esPec edUc
lotação: ee rotarY clUb/castaNHal
laUdo Medico: 62108
NoMe: ZilMa de Paiva caMarco
coNcessao: 5 dias
Periodo: 31/07/20 a 04/08/20
MatricUla: 5682851/2 cargo: Prof
lotação: ceN ed tereZa araUJo/Maraba
laUdo Medico: 12151/2020

Protocolo: 640034
LicENçA SAúDE
NoMe: aMerica PiNHeiro dos saNtos
coNcessao: 15 dias
Periodo: 16/11/20 a 30/11/20
MatricUla: 671908/1  cargo: escr dat
lotação: divisao cadastro/beleM
laUdo Medico: 67645
NoMe: aNa KellY alMeida da costa
coNcessao: 7  dias
Periodo: 03/11/20 a 09/11/20
MatricUla: 54184399/3 cargo: esPec edUc
lotação: ee leoPoldiNa gUerreiro/afUa
laUdo Medico: 68329
NoMe: aNa KellY alMeida da costa
coNcessao: 7  dias
Periodo: 26/10/20 a 01/11/20
MatricUla: 54184399/3 cargo: esPec edUc
lotação: ee leoPoldiNa gUerreiro/afUa
laUdo Medico:  68229
NoMe: aNa Patricia liMa coHeN
coNcessao: 7 dias
Periodo: 17/08/20 a 23/08/20
MatricUla: 57188130/3 cargo: esPec edUc
lotação: diretoria eNsiNo/beleM
laUdo Medico: 64041
NoMe: aNa PaUla da crUZ xerfaN
coNcessao: 12 dias
Periodo: 21/09/20 a 02/10/20
MatricUla: 57225598/2  cargo: assist adM
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lotação: ee Jose Maia/beleM
laUdo Medico: 68514
NoMe: aNtoNio NUNes aNselMo
coNcessao: 15 dias
Periodo: 12/03/20 a 26/03/20
MatricUla: 6004792/1 cargo: vigia
lotação: ee tereZa d’avila/MaritUba
laUdo Medico: 68463
NoMe: aNtoNio NUNes aNselMo
coNcessao: 15 dias
Periodo: 01/05/20 a 15/05/20
MatricUla: 6004792/1 cargo: vigia
lotação: ee tereZa d’avila/MaritUba
laUdo Medico:  68452
NoMe: aristoteles da costa MoUra
coNcessao: 5 dias
Periodo: 09/11/20 a 13/11/20
MatricUla: 57223129/2 cargo: Prof
lotação: ceN caP ateNd Pes sUrdeZ/beleM
laUdo Medico:  67876
NoMe: brUNo MagNo rodrigUes
coNcessao: 25 dias
Periodo: 16/08/20 a 09/09/20
MatricUla: 5900521/1 cargo: assist adM
lotação: div reg Mov Pessoal/beleM
laUdo Medico: 63802
NoMe: brUNo soares roMao
coNcessao: 14 dias
Periodo: 03/08/20 a 16/08/20
MatricUla: 57214258/1 cargo: assist adM
lotação: div assist servidor
laUdo Medico: 63525
NoMe: cristiaN KerleeN cardoso de freitas
coNcessao: 4 dias
Periodo: 03/11/20 a 06/11/20
MatricUla: 5500931/2 cargo: esPec edUc
lotação: div lotacao/beleM
laUdo Medico:  67646
NoMe: daNielli de Medeiros PiNHeiro
coNcessao: 60  dias
Periodo: 20/10/20 a 18/12/20
MatricUla: 54194683/2 cargo: Prof
lotação: ee MaNoel castaNHo/bragaNca
laUdo Medico: 66124
NoMe: edileNe Pereira vaZ
coNcessao: 30 dias
Periodo: 22/10/20 a 20/11/20
MatricUla: 54188336/1 cargo: Prof
lotação: ee coNego leitao/castaNHal
laUdo Medico: 68235
NoMe: edileNe Pereira vaZ
coNcessao: 15 dias
Periodo: 07/10/20 a 21/10/20
MatricUla: 54188336/1 cargo: Prof
lotação: ee coNego leitao/castaNHal
laUdo Medico: 66128

Protocolo: 640029

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

coNcESSão DE AuxíLio tESE/ DiSSERtAção
PoRtARiA N° 474/21, de 25 de Março de 2021.
e- Protocolo nº 2021/ 1081355
coNceder auxílio tese/dissertação ao(a) servidor(a) adriaNa oliveira 
bordalo, id. funcional nº 57209400/ 1, cargo de técNico c, lotada na 
coordeNadoria adMiNistrativa do caMPUs v, referente à defesa de 
tese de doutorado na Universidade federal do Pará, correspondente a 80% 
sobre o vencimento base do docente.
rUbeNs cardoso da silva
reitor da UNiversidade do estado do Pará
PoRtARiA N° 475/21, de 25 de Março de 2021.
e- Protocolo nº 2021/ 300685
coNceder auxílio tese/dissertação ao(a) servidor(a) evaldo ferreira 
rodrigUes, id. funcional nº 5760119/ 5, cargo de Professor assis-
teNte, lotado no dePartaMeNto de edUcação geral, referente à defe-
sa de tese de doutorado na Universidade federal do Pará, correspondente 
a 80% sobre o vencimento base do docente.
rUbeNs cardoso da silva
reitor da UNiversidade do estado do Pará
PoRtARiA N° 477/21, de 25 de Março de 2021.
e- Protocolo nº 2021/ 263726
coNceder auxílio tese/dissertação ao(a) servidor(a) JoNas MoNteiro 
arraes, id. funcional nº 7001398/ 3, cargo de Professor assisteNte, 

lotado no dePartaMeNto de artes, referente à defesa de tese de douto-
rado em Musica pela Universidade estadual de campinas, correspondente 
a 80% sobre o vencimento base do docente.
rUbeNs cardoso da silva
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 640001
NoMEAção PARA cARGo EfEtivo - coNcuRSo PúBLico EDitAL 
080/2019-uEPA.
PoRtARiA N° 476/21, de 25 de março de 2021.
e- Protocolo nº 2020/1073876
o reitor da Universidade do estado do Pará, usando das atribuições legais 
e estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 33.383 de 29.05.2017, CONSIDERANDO o que dispõe 
o art. 37, inciso ii da constituição federal; o artigo 34, Parágrafo 1º da 
constituição do estado do Pará; a lei nº 6.839/2006 de 15 de março de 
2006; a lei 5.810/94 - regime Jurídicos único dos servidores Públicos 
civis do estado do Pará – rJU; e ainda o artigo 58 do estatuto da UePa e 
o artigo 98 do regimento geral da UePa;
CONSIDERANDO a Homologação do resultado final do concurso público 
edital 080/2019, para provimento de vaga na carreira do quadro perma-
nente de servidores técnicos, administrativos e operacionais da UePa; 
coNsideraNdo o disposto no art. 22, paragrafo 3º da lei nº 5.810, de 
24.01.1994, onde determina que se a posse não se concretizar dentro 
do prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito; coNsideraNdo 
finalmente a solicitação da Coordenação do Campus de Marabá da UEPA 
quanto a nomeação de candidato aprovado no citado concurso público, 
conforme o Protocolo eletrônico nº 2020/1073876 de 16.12.2020
r e s o l v e:
NoMear em função de aprovação em concurso Público, MiKaele ferrei-
ra Pereira, para exercer o cargo de ageNte adMiNistrativo, lotado(a) 
no caMPUs de Marabá.:
rUbeNs cardoso da silva
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 640017

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE SERviDoR
.

Ato: PoRtARiA N° 472/21, de 25 de Março de 2021
e- Protocolo nº 2021/ 147414
terMiNo do vÌNcUlo: a contar 01.02.2021.
Motivo: rescisão contratual
orgão: UNiversidade do estado do Pará
NoMe do servidor: sYlvia de fátiMa dos saNtos gUerra PiNto
cargo: Professor sUbstitUto
forMa de adMissão: teMPorário
data de adMissão: 01/02/2019
rUbeNs cardoso da silva
ordeNador

Protocolo: 639997

.

.

LicENçA MAtERNiDADE
.

PoRtARiA N° 473/21, de 25 de Março de 2021.
e- Protocolo nº 2021/318407
coNceder a servidora reNata soUZa da silva, id. funcional nº 
5889017/ 2, cargo de Professor sUbstitUto, lotada no caMPUs de 
saNtaréM, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período 
de 18.03.2021 a 13.09.2021.
rUbeNs cardoso da silva
reitor da UNiversidade do estado do Pará

Protocolo: 640005

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
PAE Nº 2021/171025 – uEPA
Processo origiNário Nº 2015/61942
Nº do coNtrato/exercÍcio: Nº 06/2016 – UePa
Nº terMo: 6
classificação: outros
data de assiNatUra: 25/03/2021
Motivo: Prorrogação do prazo de vigência.
JUstificativa: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n. 06/2016-
UePa, por 3 (três) meses
valor estiMado do terMo: r$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos 
reais), para 3 (três) meses.
iNÍcio da vigêNcia : 29.03.2021
térMiNo da vigêNcia: 28.06.2021
foro: beléM/Pa
dotação orçaMeNtária
funcional Programática 74201.12.364.1506.8870
elemento de despesa 339039
fonte: 0269 e 0669
funcional Programática 74201.12.364.1506.8868
elemento de despesa 339039
fonte: 0102
coNtratado
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PersoNalidade: JUrÍdica
cNPJ: 030.307.982/0001-57,
NoMe:  traNscidade serviços aMbieNtais eireli
logradoUro: estrada do aurá, s/N,
bairro: águas lindas
ceP: 67020-590
cidade: belém
Uf: Pará
ordeNador
NoMe: rUbeNs cardoso da silva

Protocolo: 639867

.

.

SEcREtARiA DE EStADo DE 
ASSiStêNciA SociAL,
tRABALHo, EMPREGo E RENDA

.

.

.

ERRAtA
.

8º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNiStRAtivo Nº 01/2016/
SEAStER
Diário Oficial nº 34.534, de 26 de Março de 2021.
Número de Protocolo: 639582
onde se lê: objeto: prorrogação do prazo de vigência por 6 meses
Leia-se: objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 meses
onde se lê: vigência: 20/01/2021 à 19/07/2021
Leia-se: vigência: 20/01/2021 à 19/01/2022

Protocolo: 639918

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº. 204 DE 26 DE MARço DE 2021
coNceder; 10 (dez) dias de liceNça PaterNidade ao servidor claU-
devaN soUZa NUNes, matricula n° 5938583, ocupante do cargo de ag. 
de Portaria, lotado na Uase ciaM Marabá, no período 11.03.2021 à 
20.03.2021.
PoRtARiA Nº. 205 DE 26 DE MARço DE 2021
coNceder; 08 (oito) dias de liceNça gala ao servidor edUardo fe-
liZ cavalcaNte, matrícula n° 5894765/6, ocupante do cargo de Psico-
logo, lotado no centro de adolescente de semiliberdade no período de 
26.02.2021 á 05.03.2021.
PoRtARiA Nº. 206 DE 26 DE MARço DE 2021
desigNar o servidor alexandre José barroso saldanha, matrícula nº. 
55588157/3, ocupante do cargo de tecNico eM gestao PUblica, para 
responder pela gfiN-gerência de finanças, na ausência do titular fábio 
andrey santos da silva, ocupante do cargo de gereNte i, matrícula nº. 
57211975/1, que estará em gozo de 30 (trinta) dias de férias, no período 
de 01.04.2021 à 30.04.2021, com ônus para administração.
PoRtARiA Nº. 207 DE 26 DE MARço DE 2021
i – desigNar como pregoeiros os seguintes servidores:
- MaNolo PortUgal faiad de Macedo freitas, Presidente de comis-
são, Matrícula
nº 57202102/3;
eMMaNoel HeNriQUe gUiMarães dos saNtos, agente administrativo, 
Matrícula
nº 54197131/1;
- aNtôNio cláUdio rodrigUes alves, agente administrativo, Matrícula 
nº 55587499/1;
- Jorge lUis dos saNtos braga JUNior, gerente iii, Matrícula nº 
5949512/1.
ii – desigNar como membros da equipe de apoio os seguintes servidores:
-HelYtoN fraNco coelHo, Matrícula nº54191515/1, cPf: 593.923.632-
49, agente
administrativo/Monitor.
-KilderY alexaNdre3 do vale costa, Matrícula nº3216268/2 
,cPf:251922482-72,
agente administrativo.
-aUgUsto PiNHo dos saNtos silva, Matrícula nº57195266/1 
,cPf:304424352-15,
agente administrativo.
-Pedro PaUlo PiNto de liMa, Matrícula nº54195998/1 ,cPf:591.164.042-
20, agente
administrativo.
-aNdre lUiZ aMaral brito, Matrícula nº59472446/1, cPf: 600.043.392-15
gerente/coordenador de Núcleo.
-vaNderlY rocHa de oliveira JUNior, Matrícula nº5956335/1, cPf: 
016.617.352-

58, gerente.
-Walderei Macedo da silva, Matrícula nº54187894/1 
,cPf:656.313..662-15, agente
de arte Pratica.
-tatiaNe cristiNa PiNHeiro de oliveira, Matrícula nº5948714/1 
,cPf:696.964.112-
00,gerente/ assessor ii.
-brUNo roberto dos saNtos Jacob, Matrícula nº80845168/1 
,cPf:836.879.712-87,
agente administrativo.
-rogerio soUsa liNs, Matrícula nº55587630/5, cPf:764.613..192-04,-
gerente.
-clebersoN WagNer JardiM PiNto, Matrícula nº80845412/2 
,cPf:615.041.812-04,
agente administrativo.
- grace PoNtes gadelHa rocHa, Matrícula nº 5820014/10, cPf: 
628.654.712.68
gerente.
- eliaNe fraNco coelHo falcão, Matrícula nº54191511/1,-
cPf:702.227.462-20,
agente administrativo/Monitor.
-aNdre beZerra de araUJo, Matrícula nº5956790/1, cPf: 008.550.042-
90, gerente.
-adriaNa do NasciMeNto fraNco, Matrícula nº54195782/1 
,cPf:812.293.302-59,
agente administrativo.
iii – esta Portaria revoga a Portaria Nº 050/2020 Presidência/fasePa;
iv – esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
MigUel fortUNato goMes dos saNtos JUNior
Presidente da fasePa

Protocolo: 640131

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 097, de 26 de março de 2021.
Processo nº 326330/2021.
obJetivo: entregar adolescente, custodiado no cseM, aos familiares em 
cumprimento de determinação judicial.
origeM: beléM/Pa – destiNo: breU braNco/Pa.
PerÍodo: 26/03/2021 a 27/03/2021. – (1,5) diária
servidores: aNdreia de NaZare siQUeira barbosa, assisteNte 
social, Matricula 5933915/2, e silvio de soUZa soares, Motorista, 
Matricula 5956425/1.
MigUel fortUNato goMes dos saNtos JúNior
PresideNte da fasePa

Protocolo: 640109
PoRtARiA Nº 096, de 26 de março de 2021.
Processo nº 324634/2021.
obJetivo: entregar adolescente, custodiado no ciaM/Marabá, aos fami-
liares em cumprimento de determinação judicial.
origeM: Marabá/Pa – destiNo: roNdoN do Pará/Pa.
PerÍodo: 24/03/2021 a 24/03/2021. – (0,5) diária
servidores: Pedro PaUlo coelHo de alMeida, PsicÓlogo, Matri-
cula 3206459/2, e diogeNes Pereira de soUsa, Motorista, Matricula 
59567387/1.
MigUel fortUNato goMes dos saNtos JUNior
PresideNte da fasePa

Protocolo: 640103

.

.

SEcREtARiA DE EStADo DE JuStiçA 
E DiREitoS HuMANoS

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 127 de 25 de março de 
2021
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de estado de Justiça e direitos Humanos e a empresa brasil sHoW 
e eveNtos.
coNtrato Nº 09/2019
obJeto: contratação de empresa especializada na locação de aparelha-
mento para eventos diversos.
Processo: 2021/322895.
fiscal:
titUlar: aNa claUdia teixeira saNtiago cHaves - MatrÍcUla: 
5958833/1
sUbstitUto: tileNe reNata batista de alMeida - MatrÍcUla: 
5959037/1
Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 



54  diário oficial Nº 34.536 Segunda-feira, 29 DE MARÇO DE 2021

regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. fica revogada a Portaria Nº 505/2020, de 30/11/2020 e publica-
da no doe em 08/01/2021.
art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640030
PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 129 de 25 de março de 
2021
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do Contrato nº 02/2020 celebrado 
entre a secretaria de estado de Justiça e direitos Humanos - seJUdH e a 
empresa execUtiva serviços técNicos e esPecialiZados,
obJeto: contratação de empresa especializada na prestação de eventuais 
serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento 
de materiais, visando execução de atividades de manutenção, reforma e 
reparos de instalações prediais da seJUdH – Processo 2021/322895.
fiscal titUlar: roberto carlos boa Morte garceZ - MatrÍcUla 
Nº 5942345/2
Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. fica revogada a Portaria Nº 470/2020, de 23/11/2020 e publica-
da no doe em 25/11/2020.
art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640033
PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 128 de 25 de março de 
2021.
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de estado de Justiça e direitos Humanos e a empresa coMPaNHia 
do PaPel – eireli.
coNtrato Nº 04/2020
obJeto: forNeciMeNto de Material de exPedieNte em conformidade 
com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Ter-
mo de referência. Processo nº 2021/322895
fiscal titUlar:  MaNoel beNedito de oliveira - MatrÍcUla: 
3151719/2
fiscal sUbstitUto: JoseaNe tavares farias – gPsg - MatrÍcUla: 
5898162/1
Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à gerência de contratos e convênios até o dia 10 sub-
sequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. fica revogada a Portaria Nº 333, de 19/10/2020, publicada no 
Diário Oficial em 21/10/2020.
art. 5º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640032
PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 130 de 25 de março de 
2021
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de estado de Justiça e direitos Humanos e a empresa i. K. barros 
& cia ltda.
coNtrato Nº 09/2019
obJeto: contratação de empresa especializada na locação de aparelha-
mento para eventos diversos.
Processo: 2021/322895
fiscal:
titUlar: tileNe reNata batista de alMeida - MatrÍcUla: 5959037/1
sUbstitUto: aNa claUdia teixeira saNtiago cHaves - MatrÍcUla: 
5958833/1

Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. fica revogada a Portaria Nº 504/2020, de 30/11/2020 e publica-
da no doe em 08/01/2021.
art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640038
PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 137, de 25 de março de 
2021.
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secreta-
ria de estado de Justiça e direitos Humanos e a empresa stoque soluções 
tecnologicas s/a.
coNtrato Nº 01/2019
obJeto: a locação de impressora multifuncional laser monocromático a4 
Kyocera ecosYs M3550idN + dMcoNNect, com suportes técnicos e con-
sumíveis.
Processo nº 2021/322895.
fiscal:
titUlar: WesleY da silva araúJo - MatrÍcUla: 5898744/2
sUbstitUto: aNgelica cristiNa ortiZ elMescaNY - MatrÍcUla: 
54185870/3
Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. fica revogada a Portaria Nº 356/2019 de 26/10/2020 e publica-
da no doe em 05/11/2020.
art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640065
PoRtARiA Nº 142 de 25 de março de 2021
gestor do PrograMa estadUal de Proteção aos defeNsores e 
defeNsoras dos direitos HUMaNos – PPddH
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007 e com fundamento 
nos art. 2º, inciso vi, e art. 61 da lei federal nº 13.019/2014,
resolve:
art. 1º designar o servidor Marcos rogério brito de assUNção – Ma-
trícula 5958989/1 (PPddH), para exercer a função de gestor do Progra-
ma estadual de Proteção aos defensores e defensoras dos direitos Huma-
nos – PPddH celebrado entre a secretaria de estado de Justiça e direitos 
Humanos - seJUdH e as organizações da sociedade civil – osc.
art. 2º são atribuições do gestor:
1. Acompanhar e fiscalizar a execução das parcerias firmadas com 
as organizações da sociedade civil – osc, de acordo com os Planos de 
trabalho aprovados, adotando todas as medidas necessárias à correta exe-
cução dos mesmos;
2. Produzir relatório técnico de monitoramento e avaliação para 
subsidiar a comissão de monitoramento e avaliação sobre o andamento da 
parceria;
3. emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de 
contas das parcerias celebradas. No caso de prestação de contas única, o 
gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do cumpri-
mento do objeto;
4. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que 
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da par-
ceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como 
as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;
5. disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessá-
rios às atividades de monitoramento e avaliação
art. 3º fica revogada a Portaria Nº 392/2020, de 09/11/2020 publicada 
no doe em 11/11/2020.
art. 4º dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640072
PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 141, de 25 de março de 
2021.
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância 
na legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Se-



 diário oficial Nº 34.536  55 Segunda-feira, 29 DE MARÇO DE 2021

cretaria de estado de Justiça e direitos Humanos e a empresa big beNN 
traNsPortes viageNs e tUrisMo ltda.
contrato nº 23/2017 – big beNN traNsPortes viageNs e tUrisMo 
ltda.
objeto: locação de ônibus com motorista para o transporte de pessoas, 
visando atender as necessidades da seJUdH e demais unidades sediadas 
na região Metropolitana de belém.
Processo nº 2021/322895.
fiscal:
titUlar: Márcio lUis Pereira NoroNHa - MatrÍcUla: 55588595/6
sUbstitUto: roNaldo daMasceNo araúJo – MatrÍcUla 5898321/1
Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. ficam revogadas as Portarias nº 52/2019 de 01/02/2019 e 
nº 175/2020, de 13/07/2020, publicadas no doe em 28/02/2019 e 
14/07/2020 respectivamente.
art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640068
PoRtARiA DE SuBStituição DE fiScAL nº 132, de 25 de março 
de 2021
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de estado de Justiça e direitos Humanos e a empresa igor rUsef 
rosa & cia ltda, Processo nº 2021/322895.
contrato nº 18/2017 – igor rUsef rosa & cia ltda
objeto contratação de pessoa jurídica especializada na locação de veículos 
automotores terrestre de pequeno e médio porte, para a seJUdH.
fiscal:
titUlar: MaNoel beNedito de oliveira - MatrÍcUla: 3151719/2
sUbstitUto: aNa claUdia teixeira saNtiago cHaves - MatrÍcUla: 
5958833/1
Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. ficam revogadas as Portarias nº 52/2019 de 01/02/2019 e nº 
368/2020, de 27/10/2020, publicadas no Diário Oficial em 28/02/2019  e 
11/11/2020 respectivamente.
art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640043
PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 131 de 25 de março de 
2021.
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de estado de Justiça e direitos Humanos e a empresa i.M.lUdWig, 
conforme Memorando nº 85/2020 dafiN-seJUdH
contrato nº 06/2020 -  empresa i.M. lUdWig
objeto a aquisição de bens de tecnologia da informação (computadores) 
para atendimento de demandas da seJUdH, com fornecimento pelo perío-
do de 12 meses, de forma parcelada, de acordo a necessidade do órgão e 
disponibilidade orçamentária.
Processo 2021/322895.
fiscal: titUlar: WesleY da silva araúJo - MatrÍcUla: 5898744/2
fiscal sUbstitUto: aNgelica cristiNa ortiZ elMescaNY  - MatrÍ-
cUla - 54185870/3.
Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. fica revogada a Portaria Nº 544/2020, de 16/12/2020 e publica-
da no Diário Oficial em 18/12/2020.
art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640041

PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 133, de 25 de março de 
2021.
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007, resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de estado de Justiça e direitos Humanos e a empresa ioMM ParK 
ltda – ePP –
coNtrato Nº 03/2017
obJeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de limpeza, higienização e conservação; encarregado; copeiragem e recep-
ção, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para 
atender necessidades da seJUdH. Processo nº 2021/322895.
fiscal:
titUlar: MaNoel beNedito de oliveira -  MatrÍcUla 3151719/2
sUbstitUto: aNa claUdia teixeira saNtiago cHaves -  MatrÍcUla 
5958833/1
Art. 2º. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. fica revogada a Portaria N° 350/2020 de 26/10/2020, publicada 
no doe em 05/11/2020.
art. 5º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640045
PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 134 de 25 de março de 
2021
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secreta-
ria de estado de Justiça e direitos Humanos e a empresa Moreira godoY 
coMércio e serviços - eireli.
coNtrato Nº 04/2019
obJeto: a contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de viabilização de eventos para a seJUdH, envolvendo as etapas de or-
ganização, coordenação, planejamento, acompanhamento e logística de 
montagem e desmontagem da estrutura utilizada, além do fornecimento 
de material gráfico e serigráfico para os eventos, com a finalidade de aten-
der os eventos e feiras realizados anualmente para o fomento dos projetos 
e programas desenvolvidos em nosso estado.
Processo: 2021/322895.
fiscal:
titUlar: tileNe reNata batista de alMeida - MatrÍcUla: 5959037/1
sUbstitUto: aNa claUdia teixeira saNtiago cHaves - MatrÍcUla: 
5958833/1
Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. fica revogada a Portaria Nº 351/2020, de 26/10/2020 e publica-
da no doe em 05/11/2020.
art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640049
PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 135 de 25 de março de 
2021
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007, resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
tária de estado de Justiça e direitos Humanos – seJUdH e a eMPresa de 
tecNologia da iNforMação e coMUNicação do estado do Pará 
– ProdePa.
coNtrato Nº 19/2017
obJeto: fornecimento dos serviços de Manutenção do acesso à internet, 
através da rede de comunicação de dados do estado, link de dados (fibra 
e rádio), Hospedagem de website, iP válidos através de Nat e licença de 
uso de sistemas globais (acesso aos sistemas corporativos do estado) – 
Processo nº 2021/322895.
fiscal:
titUlar: aNgelica cristiNa ortiZ elMescaNY – MatrÍcUla 
54185870/3
sUbstitUto: WesleY da silva araúJo - MatrÍcUla: 5898744/2
Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à divisão de contratos e convênios até o dia 10 sub-
sequente de cada mês.
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art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. fica revogada a Portaria N° 354/2020 de 26/10/2020, publicada 
no doe em 05/11/2020.
art. 5º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640056
PoRtARiA DE DESiGNAção DE fiScAL nº 136 de 25 de março de 
2021
o secretario de estado de JUstiça e direitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007, resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
tária de estado de Justiça e direitos Humanos e a empresa de tecnologia 
da informação e comunicação do estado do Pará - ProdePa.
coNtrato Nº 05/2018
obJeto: Prestação de serviços de tecnologia da informação e comuni-
cação – tic (fornecimento de licença de Uso do Website que permitirá a 
manutenção e suporte). Processo 2021/322895.
fiscal:
titUlar: aNgelica cristiNa ortiZ elMescaNY – MatrÍcUla 
54185870/3
sUbstitUto: WesleY da silva araúJo - MatrÍcUla: 5898744/2
Art. 2º.  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. fica revogada a Portaria N° 355/2020 de 26/10/2020, publicada 
no doe em 05/11/2020.
art. 5º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de JUstiça e direitos HUMaNos

Protocolo: 640060

.

.

DiÁRiA
.

 
PoRtARiA Nº 125/2021
OBJETIVO: Realizar ação de fiscalização em estabelecimentos comerciais, 
a fim de garantir os direitos dos consumidores contidos na lei 8.078/90.
fUNdaMeNto legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/Pa
destiNo: tomé açu, são domingos do capim/Pa
servidor:
Miria caZeiro teixeira; cargo; sec. de diretoria; Mat: 5955826/1; 
PerÍodo: 29/03/2021 a 04/04/2021; Quantidade de diárias: 6,5
lUcas carNeiro Maia; cargo: gerente de fiscalização; Mat: 
5955706/1; PerÍodo: 29/03/2021 a 04/04/2021; Quantidade de diárias: 
6,5
JoNas salviaNo da silveira; cargo: Motorista; Mat: 57216173; PerÍ-
odo: 29/03/2021 a 04/04/2021; Quantidade de diárias: 6,5
JeffersoN rodrigo de oliveira goNçalves; cargo: assist. adminis-
trativo; Mat: 57195607/2; PerÍodo: 29/03/2021 a 04/04/2021; Quanti-
dade de diárias: 6,5
José fraNcisco de JesUs PaNtoJa Pereira
secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 640075

.

.

SEcREtARiA DE EStADo DE 
DESENvoLviMENto EcoNôMico, 
MiNERAção E ENERGiA

.

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 023/2021 – RH/DAf
o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – co-
dec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNsideraNdo os termos do processo: 2021/182974, resolve:
desigNar o colaborador lUcas cesar PaNtoJa dos saNtos, matrícula 

5900870/3, ocupante do cargo de gerente de Patrimônio e serviços ge-
rais, como fiscal do contrato abaixo relacionado, a contar de 23/03/2021.

Nº do contrato contratado
005/2021 d H M loPes refrigeração eireli

registre-se, publique-se e cumpra-se. belém, 26 de março de 2021.
lUtfala de castro bitar. Presidente.

Protocolo: 639939
PoRtARiA Nº 024/2021 – RH/DAf
o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – co-
dec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNsideraNdo os termos do processo: 2021/289127, resolve:
desigNar as colaboradoras letÍcia gUedes lobato, gerente de supri-
mentos, matrícula 5930412/2, como fiscal do contrato abaixo relacionado 
e como suplente a colaboradora aMaNda cristiNa JardiM dos saNtos, 
matrícula 5946915/1, secretária de diretoria, a contar de 25/03/2021.

Nº do contrato contratado
006/2021 r c f MacHado Me 

registre-se, publique-se e cumpra-se. belém, 26 de março de 2021.
lUtfala de castro bitar. Presidente.

Protocolo: 639940

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto 006/2021
exercício: 2021;
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de pro-
dutos de consumo – higiene e limpeza, na forma exigida pela legislação 
vigente, conforme especificações constantes no Termo de Referência e Pro-
posta Ratificadora do certame;
fundamentação: Processo administrativo nº 2021/289127, referente a co-
tação eletrônica - edital nº 004/2021, realizada nos termos das lei federal 
n° 13.303/16, decreto estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010, alte-
rado pelo decreto nº 856, de 24 de junho de 2020, regulamento de licita-
ções e contratos da codec e subsidiariamente a lei federal n° 8.666/93;
funcional Programática: 700201.22.122.1297.8338;
elemento da despesa: 339030 (Material de consumo);
fonte: 0261 e 0661;
valor total: r$ 18.304,00 (dezoito mil, trezentos e quatro reais);
data de assinatura: 25/03/2021;
vigência: 12 (doze) meses;
contratada: r c f MacHado Me, inscrita sob cNPJ: 83.317.248/0001-08. 
endereço: travessa barão do triunfo, nº 2475, sala 01, bairro da Pedreira, 
ceP: 66087-270, belém/Pa; telefone: (91) 3226-8394 e (91) 3246-3086. 
e-Mail: mir.daniel@hotmail.com.
ordenador: lUtfala de castro bitar – Presidente – codec.

Protocolo: 639849

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Nº 004
Nº Do coNtRAto: 003/2017;
data de assiNatUra: 15.03.2021;
obJeto: alterar o contrato nº 003/2017, celebrado em 27 de março de 
2017, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
sistema de gestão de abastecimento de combustível, com a utilização de 
cartão magnético, conforme especificado no Termo de Referência que inte-
gra o processo original;
JUstificativa: Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 12 
(doze) meses a contar do dia 27/03/2021 a 26/03/2022, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei 13.303/16;
coNtratada: ticKet solUçÕes Hdfgt s/a., inscrita no cNPJ sob o nº 
03.506.307/0001-57;
eNdereço:  rua Machado de assis, nº 50, edifício 02, bairro santa lúcia, 
ceP: 93.700-000.
ordeNador: lUtfala de castro bitar – Presidente – codec.

Protocolo: 639853

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

APoStiLAMENto
.

tERMo DE APoStiLAMENto nº 003/2021
Por esta nota suplementar, registra-se que, com base na alocação de re-
cursos, o contrato administrativo nº 021/2017, referente aos serviços de 
locação de equipamentos de informática, com a prestação de serviços de 
Reprografia firmado com a empresa TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS 
e serviços ltda, em atendimento ao artigo 65, § 8º, a lei federal de 
licitações e contratos administrativos (8.666/93 e suas alterações poste-
riores), teve sua dotação orçamentária alterada da seguinte forma, para 
adequar ao orçamento anual de 2021.
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apostilamento ao contrato nº 021/2017

fundamentação legal art. 65, § 8º, lei nº. 8.666/93

Modalidade de licitação Pregão eletrônico srP nº 005/2016-sead 

contratada tecNoset iNforMática ProdUtos e serviços ltda

objeto

alteração da dotação orçamentária
0260/0660 – recursos Prov. de transf. de convênios.

funcional: 14 126 1508 8238.
Projeto atividade: operacionalização das ações administrativas.

Natureza da despesa: 339040.12 – locação de Maquinas e 
equipamentos – tic

339040.57 – serviços de Processamento de dados somente tic.

recursos financeiros estimativo r$ 79.479,82

a alteração da dotação orçamentária acima mencionada será a partir de 
15 de março de 2021.
belém (Pa), 15 de março de 2021.
cintya silene de lima simões
Presidente - iMetroPará

Protocolo: 640182

.

.

SEcREtARiA DE EStADo DE 
DESENvoLviMENto uRBANo
E oBRAS PúBLicAS

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

2º tAc Nº 29/2020 – tP Nº 20/2019
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Mais brasil construtora eireli – cNPJ 26.916.786/0001-85
objeto: conclusão do sistema de abastecimento de água de anajás, no 
Município de anajás, neste estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1º da lei nº 8.666/93
valor da supressão: r$ 68.584,60
valor do acréscimo: r$ 338.080,00
valor aditado: r$ 1.916.777,36
dotação orçamentária: 07101 17.512.1489.7567 0101/0301 449051
data da assinatura: 26/03/2021
ordenador responsável: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 639862
4º tAc Nº 01/2019 – tP Nº 17/2018
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
alc construções e arquitetura ltda-Me – cNPJ 09.456.098/0001-60
objeto: reforma e ampliação de Uma estação comercial pública, no Muni-
cípio de capanema/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.
vigência: 24/03/2021 a 23/05/2021
data da assinatura: 24/03/2021
ordenador responsável: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 640064
4º tAc Nº 42/2018 – cP Nº 06/2018
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
eNgetra tecnologia e construção eireli – cNPJ 04.521.575/0001-00
objeto: conclusão do sistema de abastecimento de água, no Município de 
Palestina do Pará/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.
vigência: 20/03/2021 a 15/12/2021
data da assinatura: 19/03/2021
ordenador responsável: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 640048
1º tAc Nº 41/2020 – tP Nº 13/2019
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
tercoN construções e serviços eireli – cNPJ 28.786.506/0001-97
objeto: Pavimentação e drenagem da vila Nazaré, no Município de são 
domingos do araguaia/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93
vigência: 24/03/2021 a 20/09/2021
data da assinatura: 24/03/2021
ordenador responsável: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 640040

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

AviSo DE RESuLtADo JuLGAMENto DAS PRoPoStAS – toMADA 
DE PREçoS tP 005/2021-SEDoP
obJeto: contratação de empresa de engenharia para construção de 700 
metros de estivas em concreto armado na vila de Maiuatá, no município de 
igarapé-Miri/Pa, conforme edital e seus anexos.
a 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:
classificada:
1ª - aoKi eNgeNHaria ltda, cNPJ: 21.250.517/0001-09
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 AOKI ENGE-
NHaria ltda, cNPJ: 21.250.517/0001-09 com o valor de r$ 403.039,87 
(quatrocentos e três mil, trinta e nove reais e oitenta e sete centavos).
belém-Pa, 26 de março de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 639928
tERMo DE coNfiSSão DE DíviDA REfERENtE Ao coNtRAto
No 48/2013 – cP No 03/22013
JUSTIFICATIVA: Confissão da dívida, por parte do DEVEDOR, em decorrên-
cia de cálculos da correção monetária dos pagamentos que foram efetua-
dos com atraso pela administração, referente ao contrato administrativo 
nº 48/2013, que teve por objeto a obra de “obra de construção do Hospital 
dr. abelardo santos, no Munícipio de belém e regional do tapajós, no Mu-
nícipio de itaituba neste estado”, cfe. art. 40, xiv, “a” da lei 8.666/93, art. 
5º, da lei 11.960/09 e art. 1º, f, da lei9.494/97.
data da assiNatUra: 24/03/2021.
credor: PaUlitec coNstrUçÕes ltda
devedor: secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Pú-
blicas
ordeNador de desPesa: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 640036
AviSo DE RESuLtADo DE HABiLitAção- toMADA DE PREçoS tP 
006/2021–cPL/SEDoP
objeto: coNtratação de eMPresa de eNgeNHaria esPecialiZada 
Para execUção de coNclUsão do sisteMa de abasteciMeNto de 
ágUa, no Município de afUÁ, neste Estado, conforme especificações técni-
cas, planilhas e projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
eMPresas Habilitadas:
1 - ls terceiriZação ltda - cNPJ: 29.334.518/0001-43- Habilitada;
2 - Mds coNstrUtora e iNcorPoradora ltda ePP - cNPJ: 
02.040.696/0001-05 - Habilitada;
3 - eQUatorial eNgeNHaria eireli - cNPJ: 04.227.797/0001-15– Ha-
bilitada;
4 - r Q coNstrUçÕes ltda - cNPJ: 14.538.250/0001-94 – Habilitada;
eMPresa iNabilitada:
1 - beresHit e atHaYde coNstrUçÕes ltda ePP - cNPJ: 
22.061.952/0001-58 – iNabilitada;
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
belém-Pa, 26 de março de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 640112
DEciSão EM REcuRSo ADMiNiStRAtivo NA toMADA DE PREçoS 
tP 025/2020–cPL/SEDoP
PRocESSo ADMiNiStRAtivo Nº 2020/266499
objeto: elaboração dos projetos básicos e executivos para implantação 
dos sistemas de água e de esgotamento sanitário da cidade de belterra/
Pa; ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de salva-
terra e implantação do sistema de esgotamento sanitário na orla e Praia 
grande, no município de salvaterra/Pa; e implantação dos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário das ilhas do combú, 
Murucutum e grande no município de belém/Pa.
o secretário estadual da secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais decide:
acatar ao relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre 
o Julgamento de Habilitação relativo a toMada de Preços nº 0025/2020, 
julgando improcedente o recurso e mantendo a decisão da comissão, no 
mesmo ato convoca as empresas habitadas no certame, para abertura das 
Propostas que acontecerá no dia 05 de abril de 2021 às 14 hs.
dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidade determinadas em Lei.
belém-Pa, 26 de março de 2021.
benedito ruy santos cabral.
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 640150
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

PREGão ELEtRôNico SRP Nº 058/2020
o presidente da companhia de saneamento do Pará, no uso de suas atri-
buições conferidas por lei e considerando o resultado apresentado pelo(a) 
Pregoeiro(a) da cosaNPa, instruído nos autos, referente ao Pregão eletrô-
nico srP Nº 058/2020-cosaNPa/Pa, cujo objeto é a eventual prestação 
de serviços de locação de veículos tipo caminhão com as implementações 
de equipamentos necessárias, conforme descrito no termo de referência, 
sem condutor e quilometragem livre, para atendimento as futuras deman-
das da companhia de saneamento do Pará – cosaNPa, no valor global es-
timado em r$ 1.079.846,64 (Um Milhão, setenta e Nove Mil, oitocentos e 
Quarenta e seis reais e sessenta e Quatro centavos), e considerando que 
o processo encontra-se em conformidade com as normas legais resolve:
 i – HoMologar, nos termos da lei nº 13.303/2016, do regulamento in-
terno de licitações e contratos da cosaNPa - rilc e do art. 4º, inciso xxii 
da lei federal nº 10.520/2002, os atos praticados pelo(a) Pregoeiro(a) e 
o objeto licitado, em favor da(s) empresa(s), loc MiNas locadora de 
veicUlos ltda, cNPJ Nº: 18.778.140/0001-50, vencedora do grupo 1, 
no valor global final Proposto em r$ 858.249,00 (oitocentos e cinquenta 
e oito Mil, duzentos e Quarenta e Nove reais), por ser o mais vantajoso 
para a administração Pública.
belém/Pa, 23 de Março de 2021.
José aNtôNio de aNgelis
Presidente da cosaNPa

Protocolo: 639962

outRAS MAtéRiAS
.

ExtRAto DAS AtAS DE REGiStRo DE PREçoS Nº 001/2021, AtA 
DE REGiStRo DE PREçoS RELAtivA Ao PREGão ELEtRôNico SRP 
Nº 058/2020/coSANPA.
aos dias 23 do mês de Março de 2021, a coMPaNHia de saNeaMeNto do 
Pará - cosaNPa, sociedade de economia Mista estadual por ações, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 04.945.341/0001-
90 e com sede na avenida Magalhães barata nº 1201, bairro são brás, 
belém - Pará, neste ato representado por seu Presidente sr. José antônio 
de angelis, brasileiro, engenheiro civil ,  rg nº. 7666320-6 ssP/sP, inscri-
to no cPf/Mf sob o n.º 004.229.988-85, residente e domiciliado na cidade 
Belém-Pará, no final assinado, resolveu licitar para eventual prestação de 
serviços de locação de veículos tipo caminhão com as implementações 
de equipamentos necessárias, conforme descrito no termo de referên-
cia, sem condutor e quilometragem livre, para atendimento as futuras de-
mandas da companhia de saneamento do Pará – cosaNPa, tendo em 
vista a classificação da proposta da empresa no Pregão Eletrônico SRP 
nº 058/2020, devidamente qualificadas na ATA e no final assinados, con-
forme consta dos autos do Processo nº 2020/800030. a presente ata de 
registro de Preços, a qual constitui-se em documento vinculativo e obri-
gacional às partes, de acordo com a lei nº 10.520/2002, pela lei estadual 
n° 6.474/2002, decreto estadual 2.121/2018 e pela lei complementar nº 
123/2006,  no certame acima mencionado, da(s) seguinte(s) empresa(s): 
LOC MINAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA classificada para o GRUPO 1, 
inscrita no cNPJ sob o nº 18.778.140/0001-50, com sede na rua cristiano 
Moreira sales, Nº 042, bairro estoril, cidade de belo Horizonte, estado de 
Minas gerais, ceP: 30494-360, neste ato representada pelo sr. luiz daniel 
goulard viana, brasileiro, diretor, rg Nº Mg-11.609.408, cPf/Mf sob o nº 
049.721.596-93, telefone: (31) 3309-1575, email: contato@locminasloca-
dora.com.br  . a íntegra das atas encontram-se disponíveis no site: www.
cosanpa.pa.gov.br.
belém, 23 de Março de 2021.
José aNtôNio de aNgelis
Presidente da cosaNPa

Protocolo: 639974

SEcREtARiA DE EStADo DE 
ciêNciA, tEcNoLoGiA E EDucAção 
SuPERioR PRofiSSioNAL E 
tEcNoLÓGicA

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 113 DE 26 DE MARço DE 2021
a secretária de estado de ciêNcia, tecNologia e edUcação sU-
Perior, ProfissioNal e tecNolÓgica, coM base No decreto de 
24.03.2021, publicado no doe nº 34.532 de 25.03.2021.
r e s o l v e:
i - desigNar a servidora rita siMoNe da silva MatNi, identidade fun-
cional nº 57195101/4, ocupante do cargo de coordenador, lotada na di-
retoria de administração e finanças – daf, para responder pelo cargo de 

chefe de gabinete, geP.das-011.4, no período de 19.03 a 01.04.2021, 
durante o impedimento da titular Maria lúcia laNgbecK oHaNa, identi-
dade funcional nº 5251907/1, que se encontra respondendo pelo cargo de 
cargo de secretário adjunto conforme Portaria Nº 110 de 25.03.2021, 
publicada no doe nº 34.534 de 26.03.2021.
ii - esta portaria tem efeitos retroativos a 19.03.2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 26 de março de 2021.
edilZa JoaNa oliveira foNtes
secretária de estado, em exercício.

Protocolo: 640101

ERRAtA
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 105 de 19 de março 
de 2021, publicada no doe nº 34.527 de 23/03/2021, pg. 65, Protocolo 
nº 638147.
onde se lê: a secretária de estado de ciência, tecnologia e educação 
Superior, Profissional e Tecnológica com base no Decreto de 23.11.2020, 
publicado no doe nº 34.416 de 24.11.2020.
Leia-se: a secretária de estado de ciência, tecnologia e educação supe-
rior, Profissional e Tecnológica com base no Decreto de 09.03.2021, publi-
cado no doe nº 34.512, de 10.03.2021.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 26 de março de 2021.

Protocolo: 640187

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto. Nº coNtRAto: 010/2021. - Modalida-
de de licitação : Pregão eletrônico nº 023/2020 - Partes: ProdePa 
e ceragoN aMérica latiNa ltda - obeJeto: aQUisição de eQUiPa-
MeNtos de telecoMUNicaçÕes - data da assiNatUra: 19/03/2021 
- vigêNcia: 19/03/2021 a 18/03/2022 - valor (r$): 596.000,00 - do-
tação orçaMeNtária: 23.722.1508.7669 – 409052 - 449040 - foNte 
de recUrso: 0661 –- ordeNador resPoNsável: Marcos aNtôNio 
braNdão da costa - eNd. do coNtratado: à av. tamboré nº 1180 – 
a10 – bairro: tamboré, -  ceP: 06460-000.

Protocolo: 637741
ExtRAto DE coNtRAto Nº: 009/2021 - Modalidade de licitação 
: Pregão eletrônico nº 001/2021 - Partes: ProdePa e f-treZe tecNolo-
gia eireli - obeJeto: Prestação de serviços de fornecimento de solução 
de gestão para correio eletrônico, composta de licenças de software de 
gestão de ambiente da suíte de colaboração Zimbra open source edition, 
incluindo os serviços de manutenção, suporte, garantia e assistência téc-
nica ao ambiente implantado - data da assiNatUra: 19/03/2021 - vi-
gêNcia: 19/03/2021 a 18/03/2022 - valor (r$): 257.199,72 - dota-
ção orçaMeNtária: 23.126.1508.8238 –339040 - foNte de recUrso: 
0101 / 0261 – ordeNador resPoNsável: Marcos aNtôNio braNdão 
da costa - eNd. do coNtratado fortaleza, estado do ceará, sito à rua 
Padre valdevino, n º 526 – sala 05, 09 e 10, bairro: Joaquim tavora, ceP: 
60.135-040,

Protocolo: 636699

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE ESPoRtE E LAzER

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

4º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº. 005/2017-SEEL
Processo adMiNistrativo N° 2017/69468
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade alterar a “CLÁUSULA 
déciMa NoNa- da vigêNcia do coNtrato” do contrato originário, pror-
rogando-se por mais 12 (doze) meses a sua respectiva vigência.
assiNatUra: 22/03/2021 vigêNcia: 28/03/2021 a 28/03/2022
dotação orçaMeNtária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.4668c  fonte de recursos: 
0101002169  elemento de despesa: 339030  Pi: 4120004668c  ação: 
184339
valor: r$ 115.383,00 (cento e quinze mil trezentos e oitenta e três reais)
coNtratada: ticKet solUçÕes Hdfgt s/a, inscrita no cNPJ/Mf 
03.506.307/0001-57
ordeNador de desPesa: arliNdo PeNHa da silva

Protocolo: 640193
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RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
.

Processo: 2021/242719
interessado: gereNte de Material e PatriMôNio
obJeto: coNtratação de eMPresa esPecialiZada eM serviços de 
correção e MaNUteNção da estrUtUra do telHado da secreta-
ria de estado de esPorte e laZer
tERMo DE RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
Nº 07/2021 - ASJuR/SEEL
a secretaria de estado de esporte e lazer, no uso de suas atribuições le-
gais, vem, por meio do presente expediente, nos termos do art. 24, inciso 
iv da lei n° 8.666/93, respeitado o prazo legal, ratificar a dispensa 
de licitação n. 07/2021 - asJUr/seel, visando à contratação da empre-
sa extrUtUras Metálicas & coNstrUçÕes eM geral ltda cNPJ Nº 
14.403.837/0001-96, coNtratação de eMPresa esPecialiZa eM ser-
viços de correção e MaNUteNção da estrUtUra do telHado da 
secretaria de estado de esPorte e laZer, cujo valor total do con-
trato é de r$ 132.600,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos reais), nos 
termos do Parecer n. 110/2021 - asJUr/seel, o qual adoto integralmente 
como fundamento. Por fim, determino a publicação no Diário Oficial do 
estado - doe, no prazo legal e autorizo a contratação.
belém, 18 de março de 2021.
arliNdo PeNHa da silva
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 640083

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

ExtRAto DA iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto PúBLico 
Nº 03/2021
exercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/263454
data de ratificação: 24/03/2021
obJeto: o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNexigibi-
lidade de cHaMaMeNto Público N. 03/2021 teM Por obJeto a ce-
lebração de Parceria através de terMo de foMeNto “ProJetoPé 
Na bola”.
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 29 caPUtartigo 
31 e demais legislações aplicáveis.
valor: r$ 211.200,00 (duzentos e onze mil e duzentos reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o secretario de 
estado de esPorte e laZer, arliNdo PeNHa da silva, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 03/2021, nos termos do art.29, caput e art. 31 da lei federal 
n° 13.019/2014 visando firmar parceria com a
associação esPortiva aMaZoN - aea, cNPJ Nº 14.292.112/001-78.

Protocolo: 640027
ExtRAto Do tERMo DE foMENto: 02/2021
exercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/268127.
data de ratificação: 24/03/2021
obJeto:o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNexigibi-
lidade de cHaMaMeNto Público 02/2021 teM Por obJeto a cele-
bração de Parceria através de terMo de foMeNto “ProJeto arte 
sUave Nos bairros”..
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 29 caPUt e de-
mais legislações aplicáveis.
vigêNcia: 24/03/2021 à 25/09/2021.
osc: associação esPortiva aMaZoN - aea, cNPJ Nº 14.292.112/001-78.
dotação orçaMeNtária: 
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c; fonte de recur-
sos: 0101000000; elemento de despesa: 335041; ação: 240355; Pi: 
21eMeN00088
valor: r$ 196.925,00
data da assiNatUra: 24/03/2021.
ordeNador resPoNsável: arliNdo PeNHa da silva

Protocolo: 640024
PRocESSo Nº. 2021/268127– SEEL/PA
obJeto: ProJeto arte sUave Nos bairros
ratificação de iNexigibilidade de cHaMaMeNto Público
ratificação de iNexigibilidade de cHaMaMeNto Público Nº 
02/2021, nos termos do art. 29, da lei nº 13019/14, recUrsos Pro-
VENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR ratifico a justificativa exarada no 
Parecer Jurídico nº 87/2021-aJUr/seel.
belém, 24 de março 2021.
arliNdo PeNHa da silva
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 640022
ExtRAto DA iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto PúBLico 
Nº 02/2021
exercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/268127
data de ratificação: 24/03/2021
obJeto: o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNexigibi-
lidade de cHaMaMeNto Público N. 02/2021 teM Por obJeto a cele-
bração de Parceria através de terMo de foMeNto “ProJeto arte 
sUave Nos bairros”.
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 29 caPUtartigo 
31 e demais legislações aplicáveis.

valor: r$ 196.925,00 (cento e noventa e seis mil reais e novecentos e 
vinte e cinco centavos).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o secretario de 
estado de esPorte e laZer, arliNdo PeNHa da silva, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 02/2021, nos termos do art.29, caput e art. 31 da lei federal 
n° 13.019/2014 visando firmar parceria com a
associação esPortiva aMaZoN - aea, cNPJ Nº 14.292.112/001-78.

Protocolo: 640020
ExtRAto Do tERMo DE foMENto: 03/2021
exercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/263454
data de ratificação: 24/03/2021
obJeto:o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNexigibi-
lidade de cHaMaMeNto Público 03/2021 teM Por obJeto a cele-
bração de Parceria através de terMo de foMeNto “ProJeto Pé 
Na bola”..
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 29 caPUt e de-
mais legislações aplicáveis.
vigêNcia: 24/03/2021 à 25/09/2021.
osc: associação esPortiva aMaZoN - aea, cNPJ Nº 14.292.112/001-78.
dotação orçaMeNtária: 
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c; fonte de recur-
sos: 0101000000; elemento de despesa: 335041; ação: 240355; Pi: 
21eMeN00074
valor: r$ 211.200,00
data da assiNatUra: 24/03/2021.
ordeNador resPoNsável: arliNdo PeNHa da silva

Protocolo: 640046
PRocESSo Nº. 2021/263454– SEEL/PA
obJeto: ProJeto Pé Na bola
ratificação de iNexigibilidade de cHaMaMeNto Público
ratificação de iNexigibilidade de cHaMaMeNto Público Nº 
03/2021, nos termos do art. 29, da lei nº 13019/14, recUrsos Pro-
VENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR ratifico a justificativa exarada no 
Parecer Jurídico nº 89/2021-aJUr/seel.
belém, 24 de março 2021.
arliNdo PeNHa da silva
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 640044
ExtRAto DA iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto PúBLico 
Nº 04/2021
exercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/264609
data de ratificação: 24/03/2021
obJeto: o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNexigibi-
lidade de cHaMaMeNto Público N. 04/2021 teM Por obJeto a cele-
bração de Parceria através de terMo de foMeNto “ProJetotri-
lHa das ilHas do MeU Pará”.
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 29 caPUtartigo 
31 e demais legislações aplicáveis.
valor: r$ 148.050,00 (cento e quarenta e oito mil e cinqüenta reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o secretario de 
estado de esPorte e laZer, arliNdo PeNHa da silva, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 04/2021, nos termos do art.29, caput e art. 31 da lei federal 
n° 13.019/2014 visando firmar parceria com a
associação desPortiva e cUltUral lUso brasileira, cNPJ Nº 
06.879.194/0001-23.

Protocolo: 640059
PRocESSo Nº. 2021/264609– SEEL/PA
obJeto: ProJeto trilHa das ilHas No MeU Pará
ratificação de iNexigibilidade de cHaMaMeNto Público
ratificação de iNexigibilidade de cHaMaMeNto Público Nº 
04/2021, nos termos do art. 29 caput e 31, ii, da lei nº 13019/14, re-
CURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR ratifico a justificativa 
exarada no Parecer Jurídico nº 88/2021-aJUr/seel.
belém, 24 de março 2021.
arliNdo PeNHa da silva
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 640069
ExtRAto Do tERMo DE foMENto: 04/2021
exercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/264609
data de ratificação: 24/03/2021
obJeto:o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNexigibi-
lidade de cHaMaMeNto Público 04/2021 teM Por obJeto a cele-
bração de Parceria através de terMo de foMeNto “ProJeto tri-
lHa das ilHas do MeU Pará”..
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 29 caPUt e de-
mais legislações aplicáveis.
vigêNcia: 24/03/2021 à 25/09/2021.
osc: associação desPortiva e cUltUral lUso brasileira, cNPJ Nº 
06.879.194/0001-23
dotação orçaMeNtária: funcional Programática: 
08101.27.812.1499.8317c; fonte de recursos: 0101000000; elemento de 
despesa: 335041; ação: 240355; Pi: 21eMeN00089
valor: r$ 148.050,00 (cento e quarenta e oito mil e cinqüenta reais).
data da assiNatUra: 24/03/2021.
ordeNador resPoNsável: arliNdo PeNHa da silva

Protocolo: 640067
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DEfENSoRiA PúBLicA
LicENçA PRêMio

PoRtARiA Nº 176/2021/GGP/DPG, EM 23 DE MARço DE 2021
considerando o Processo nº. 2021/217869 de 22/03/2021.
resolve: transferir 60 (sessenta) dias de licença Prêmio do defensor 
Público rossivagNer saNtaNa saNtos, id funcional 55589163, con-
cedida por meio das Portarias nº 67/21-dPg de 26/02/2021, publicada 
no doe nº 34.473 de 28/01/2021, sendo 30 (trinta) dias referente ao 
triênio 2012/2015, com gozo no período de 08/02/2021 a 09/03/2021 e 
30 (trinta) dias referente ao triênio 2012/2015, com gozo no período de 
10/03/2021 a 08/04/2021, concedida por meio da Portaria nº 162/21-
dPg de 08/03/2021, publicada no doe nº 34.514 de 11/03/2021 para 
gozo em momento oportuno, por necessidade do serviço público.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHeta fUrtado beleM dias
subdefensora Pública geral do estado do Pará

Protocolo: 639989
PoRtARiA Nº 181/2021/GGP/DPG, EM 25 DE MARço DE 2021.
considerando o Processo nº. 2021/7613-dPg, de 05/01/2021.
resolve: interromper a licença Prêmio da defensora Pública rossaNa 
PareNte soUZa, id funcional nº 55588714, publicada no doe nº 34.263 
de 25/06/2020, referente ao triênio 2015/2018, 60 dias, período de 
08/01/2021 a 08/03/2021 a contar de 07/02/2021, restando 30 dias que 
deverão ser usufruídos no período de 26/10/2021 a 24/11/2021.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MôNica PalHeta fUrtado beléM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 639991

DESiGNAR SERviDoR

PoRtARiA Nº 172/2021/GGP/DPG, DE 17 DE MARço DE 2021.
o defeNsor Público-geral do estado, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, viii e xv, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo 
eletrônico nº 2021/238525; resolve:
designar a servidora Pública allaYNe Pereira de aNdrade, ocupante do 
cargo em comissão de assessor JUrÍdico de defeNsoria, para exercer 
suas funções junto ao Núcleo regional do rio capim, a contar de 01.04.2021.
João PaUlo carNeiro goNçalves lédo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 637388
PoRtARiA Nº. 178/2021/GGP/DPG, DE 24 DE MARço DE 2021.
o defeNsor Público-geral do estado, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, viii e xv, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo 
eletrônico nº 2021/314210; resolve:
designar o servidor Público tHeo de soUZa Pereira, ocupante do cargo 
em comissão de assessor JUrÍdico de defeNsoria, para exercer suas 
funções junto ao Núcleo regional do caeté, na unidade da defensoria Pú-
blica de salinópolis, a contar de 01.04.2021.
João PaUlo carNeiro goNçalves lédo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 639341
PoRtARiA Nº 175/2021/GGP/DPG, EM 23 DE MARço DE 2021.
considerando o afastamento de licença Prêmio da titular da coorde-
nação do Núcleo de Planejamento, solicitado e autorizado no Processo 
nº 2021/241415, de 02/03/2021.
considerando ainda o processo nº 2021/278240 de 11.03.2021, no qual 
indica a substituição para o período de gozo de licença Prêmio da titular.
resolve: desigNar o servidor Público MarcUs viNÍciUs goMes Ho-
laNda, matrícula nº 57175989/ 1, para responder pela coordenação 
do Núcleo de Planejamento desta defensoria Pública do estado do Pará, 
durante o afastamento de licença Prêmio da titular, NorMa sUelY va-
leNte ribeiro, matrícula: nº 55587622/ 3, sendo o gozo no período de 
01.03.2021 a 30.03.2021, conforme Portaria 162/2021-dPg, publicada 
no D.O.E 34.514 de 11/03/2021, assegurados os efeitos financeiros.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se;
João PaUlo carNeiro goNçalves ledo
defensor Público geral do estado do Pará

Protocolo: 640006

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto

PoRtARiA Nº. 182/2021/GGP/DPG, DE 26 DE MARço DE 2021.
o defeNsor Público-geral do estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando a disposição do art. 67 da lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993; considerando o Processo administrativo eletrô-
nico nº 2021/202789;
resolve:
art. 1º designar as servidoras Públicas abaixo relacionadas para atuarem, 
respectivamente, como fiscal de contrato e suplente, com efeitos retro-
ativos a contar de 01 de março de 2021, nos termos do quadro abaixo:

Processo coNtrato eMPresa fiscal sUPleNte

2017/456771 001/2018 ticKet serviços 
s/a

erica ribeiro de souza
(id. funcional 
nº 57190731)

rosilene teixeira alves 
Maia

(id. funcional 
nº 57205267)

art. 2º revogam-se as disposições em contrário.
João PaUlo carNeiro goNçalves lédo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 640057

ERRAtA

PoRtARiA Nº 177/2021/GGP/DPG, EM 23 DE MARço DE 2021.
considerando o Processo nº. 2021/100771.
resolve: Por motivo de incorreção.
Retificar a PORTARIA nº 70/2021-DPG, de 29/01/2021, publicada no Doe 
nº 34.477, de 01/02/2021 da servidora pública rosiaNY cordeiro coe-
lHo, id funcional 57201784/ 1, nos termos seguintes:
onde se lê: interrupção.;
Leia-se: suspensão.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MôNica PalHeta fUrtado beléM dias
subdefensora Pública geral do estado do Pará

Protocolo: 639998

DiSPENSA DE LicitAção

tERMo DE DiSPENSA DE LicitAção Nº 010/2021
Processo nº 2020/865882– DPPA
a defeNsoria Pública do estado do Pará, Órgão da administra-
ção Pública do estado, reorganizada pela lei complementar estadual nº 
054/2006, neste ato representada pelo defensor Público-geral, no âmbito 
das atribuições legais, conferidas pelo inciso viii do art. 8º da lei com-
plementar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos do 
presente processo e, fundamentado no art. 24, inciso ii da lei federal nº 
8.666/93, resolve autorizar a disPeNsa de licitação para contratação 
em razão do valor da empresa iNterbooK livros ltda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 01.918.078/0001-52, referente a cotação eletrônica 003/2021, 
cujo o objeto é a aquisição de material permanente (livros), visando com-
plementar o Projeto “era uma vez Um futuro verde” da defensoria Pública 
de Altamira, de acordo com as especificações, quantidades e demais con-
dições constantes no termo de referência – aNexo i do edital da cotação 
eletrônica Nº 003/2021 – dPe, com valor global de r$ 10.449,03 (dez mil 
quatrocentos e quarenta e nove reais e três centavos).
dotação orçaMeNtária:
Programa de trabalho: 03.122.1492.8441
fonte de recursos: 0115
elemento de despesa: 449052
Plano interno: (Pi): 1050008441e
data da assiNatUra: 26/03/2021
em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
João PaUlo carNeiro goNçalves ledo
defensor Público geral do estado do Pará
ratificação de disPeNsa de licitação – Nº 010/2021
Processo nº 2020/865882– dPPa
data: 26/03/2021.
ordenador: João PaUlo carNeiro goNçalves ledo
defensor Público geral do estado do Pará

Protocolo: 639931

outRAS MAtéRiAS

Ato Nº 20, DE 24 DE MARço DE 2021.
o defeNsor Público-geral do estado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, viii e xxvii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando a exoneração de PatrÍcia NaZira 
abUcater Wal do cargo de assessor Jurídico de defensoria, conforme 
ato nº 19, de 18.03.2021, publicado no d.o.e. nº 34.525, de 19.03.2021; 
resolve:
Nomear tHeo de soUZa Pereira, oab/Mg Nº 185188, para exercer o 
cargo em comissão de assessor JUrÍdico de defeNsoria, código das-
def-PUb, a contar de 01.04.2021.
João PaUlo carNeiro goNçalves lédo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 639331
Ato Nº 18, DE 17 DE MARço DE 2021.
o defeNsor Público-geral do estado, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, viii e xxvii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo 
eletrônico nº 2021/238525; resolve:
Nomear allaYNe Pereira de aNdrade, para exercer o cargo em comis-
são de assessor JUrÍdico de defeNsoria, das-def-PUb, a contar de 
1º de abril de 2021.
João PaUlo carNeiro goNçalves lédo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 637385
iNStRução NoRMAtivA Nº 02, DE 25 DE MARço DE 2021.
altera a instrução Normativa nº 03, de 20 de junho de 2020, que dispõe 
sobre a elaboração e publicidade de atos administrativos no âmbito da 
defensoria Pública do estado do Pará.
o defeNsor Público-geral do estado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo o art. 8º, i, iv, da lei complementar no 54, de 07 de 
fevereiro de 2006, tendo em vista o que consta no Pae nº 2020/777751, 
resolve:
art. 1º o inciso vii do art. 3º, o art. 5º e o art. 6º da instrução Normativa 
nº 03, de 20 de junho de 2020, passa a constar com a seguinte redação:
art. 3º ...................
vii – recomendações administrativas interna corporis. (Nr)
[...]
art. 5º os atos administrativos ordinários de que tratam os incisos i, ii, 
iii e iv do art. 3º, serão numerados em séries próprias, com renovação 
anual. (Nr)
[...]
art. 6º os atos de conteúdo normativo de que tratam os incisos v, vi e 
VII do art. 3º serão numerados em séries especificas, seguidamente, sem 
renovação anual. (Nr)
art. 2º esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
João PaUlo carNeiro goNçalves lédo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 639854
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AviSo DE LicitAção
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tRiBuNAL DE JuStiçA Do EStADo Do PARÁ
AviSo DE LicitAção

PREGão ELEtRôNico Nº 020/tJPA/2021
obJeto: o objeto do presente pregão eletrônico é registro de preço para contratação de empresa especializada no transporte rodoviário intermunicipal 
de bens (materiais de consumo) de propriedade do tribunal de Justiça do Pará, partindo da origem em Marabá/Pa e destino para às 24 comarcas satélites 
que compõem o polo regional da região sul e parte da região da rodovia transamazônica do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no edital.
sessão Pública: 12/04/2021, às 09h, horário de brasília, no endereço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. Uasg do tJ/Pa: 925942.
edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou e-mail 
licitacao@tjpa.jus.br.
belém, 26 de março de 2021.
serviço de licitação do tJPa.

Protocolo: 640205

DiÁRiA

 PoRtARiA DAtA MAGiStRADo/SERviDoR MAtRicuLA cARGo  oRiGEM  DEStiNo fiNALiDADE PERioDo QuANtiDADE
350 01/03/2021 lUcas QUiNtaNilHa fUrlaN 149390 JUiZ de direito Portel/Pa gUrUPa/Pa realiZar aUdieNcias 01 a 06/03/2021 5,5

351 01/03/2021 caroliNa cristiNa Matos de 
carvalHo 173380 aNalista JUdiciario tUcUMa/Pa sao felix do xiNgU/Pa colHer dePoiMeNto esPecial 04/03/2021 0,5

352 01/03/2021 leaNdro viceNZo silva coNseNtiNo 149012 JUiZ de direito PacaJa/Pa aNaPU/Pa realiZar aUdieNcias 02 a 04/03/2021 2,5

353 02/03/2021 raiMUNda do socorro ferreira 
da silva 65943 aNalista JUdiciario abaetetUba/Pa MoJU/Pa colHer dePoiMeNto esPecial 02/03/2021 0,5

354 02/03/2021 JeoMedeKs de Moraes Neves JUNior 177113 Militar beleM/Pa caPaNeMa/Pa segUraNca de Magistrado 08 a 22/03/2021 14,5

355 02/03/2021 Jose ribeiro da costa filHo 147303 assessor tecNico 
adMiNistrativo beleM/Pa cacHoeira do arari/Pa realiZar visita tecNica 05 a 06/03/2021 1,5

356 02/03/2021 artHUr saNtos dias de lacerda 191281 aNalista JUdiciario afUa/Pa beleM/Pa obter certificao digital 10 a 14/03/2021 4,5
357 02/03/2021 JoselMa ferNaNdes do NasciMeNto 89061 aNalista JUdiciario altaMira/Pa vitoria do xiNgU/Pa colHer dePoiMeNto esPecial 04/03/2021 0,5
358 02/03/2021 daNielsoN correa leite 167355 aNalista JUdiciario soUre/Pa PoNta de Pedras/Pa realiZar estUdo social 08 a 09/03/2021 1,5

360 02/03/2021 Jairo NasciMeNto de soUZa 126292 aNalista JUdiciario saNtareM/Pa sao Joao de Pirabas/Pa aUxiliar o Magistrado eM 
aUdieNcias

02, 03, 04, 23, 24 e 
25/03/2021 3

361 03/03/2021 sHaKira cristiNa ribeiro da silva 152153 aNalista JUdiciario caPaNeMa/Pa
tracUateUa, PriMavera, 
caPitao Poco, garrafao 

do Norte/Pa
realiZar estUdo social 10, 12, 15 a 

19/03/2021 5,5

362 03/03/2021 alvaro Jose da silva soUsa 151181 JUiZ de direito brasil Novo/Pa MedicilaNdia/Pa realiZar iNsPecao carceraria 03/03/2021 0,5

363 03/03/2021 carlos aUgUsto de oliveira vieira 2008-3 ageNte de segUraNca beleM/Pa bUJarU, vigia/Pa

realiZar acoMPaNHaMeNto e 
aPoio a eQUiPe da segUP Na 
coNfereNcia e eNtrega dos 

arMaMeNtos

03 a 04/03/2021 1,5

364 03/03/2021 alex da silva sales 145629 Militar beleM/Pa bUJarU, vigia/Pa

realiZar acoMPaNHaMeNto e 
aPoio a eQUiPe da segUP Na 
coNfereNcia e eNtrega dos 

arMaMeNtos

03 a 04/03/2021 1,5

365 03/03/2021 aldeNir silva da rocHa 88048 aNalista JUdiciario castaNHal/Pa iNHaNgaPi/Pa realiZar estUdo social 19/03/2021 0,5
366 03/03/2021 JerUsa Matos da silva 116645 aNalista JUdiciario castaNHal/Pa iNHaNgaPi/Pa realiZar estUdo social 19/03/2021 0,5

367 03/03/2021 eNio Maia saraiva 151114 JUiZ de direito seNador Jose Por-
firio/Pa vitoria do xiNgU/Pa realiZar aUdieNcias 04 e 11/03/2021 1

368 04/03/2021 otavio de JesUs saNtos 124184 diretor de secre-
taria viseU/Pa bragaNca/Pa

coNdUZir veicUlo oficial Para 
realiZacao de servicos de 

MaNUteNcao
05 a 06/03/2021 1,5

369 04/03/2021 agNelo borges de freitas 181064 Militar beleM/Pa cacHoeira do arari/Pa segUraNca de Magistrado 05 a 19/03/2021 14,5
370 04/03/2021 aldeNir silva da rocHa 88048 aNalista JUdiciario castaNHal/Pa sao fraNcisco do Para colHer dePoiMeNto esPecial 11/03/2021 0,5
371 04/03/2021 JerUsa Matos da silva 116645 aNalista JUdiciario castaNHal/Pa sao fraNcisco do Para colHer dePoiMeNto esPecial 11/03/2021 0,5
372 04/03/2021 aNdersoN PiNHeiro da silva 177130 Militar beleM/Pa liMoeiro do aJUrU/Pa segUraNca de Magistrado 08 a 12/03/2021 4,5

373 04/03/2021 fraNcisco roNaldo de araUJo 14478 oficial de JUstica altaMira/Pa seNador Jose Porfi-
rio/Pa cUMPrir MaNdados 11, 12, 18 a 19, 25 a 

26 e 30 a 31/03/2021 6

375 04/03/2021 claUdio lUis da silva cabral 116467 aNalista JUdiciario beleM/Pa seNador Jose Porfi-
rio/Pa

iMPlaNtar Nova solUcao de 
gereNciaMeNto de redes WaN 07 a 12/03/2021 5,5

376 04/03/2021 daNiel beNedito das Neves PaZ 152102 aNalista JUdiciario breves/Pa Melgaco/Pa realiZar estUdo de caso 08 a 11/03/2021 3,5
377 04/03/2021 davisoN gUiMaraes araUJo da silva 69647 aUxiliar JUdiciario beleM/Pa MedicilaNdia/Pa realiZar visita tecNica 08 a 12/03/2021 4,5
378 05/03/2021 PaUlo sergio ferNaNdes 144738 aNalista JUdiciario ParagoMiNas/Pa iPixUNa do Para/Pa realiZar estUdo Psicosocial 09/03/2021 0,5
379 05/03/2021 sidNeia saNtos de soUsa 160610 aNalista JUdiciario ParagoMiNas/Pa iPixUNa do Para/Pa realiZar estUdo Psicosocial 09/03/2021 0,5

380 05/03/2021 vaNessa cristiNa soUZa da silva 88145 aNalista JUdiciario abaetetUba/Pa MoJU/Pa realiZar estUdo social 16, 18, 23 e 
24/03/2021 2

381 05/03/2021 vaNessa cristiNa soUZa da silva 88145 aNalista JUdiciario abaetetUba/Pa igaraPe Miri/Pa realiZar estUdo social 17 e 19/03/2021 1
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382 05/03/2021 leaNdro viceNZo silva coNseNtiNo 149012 JUiZ de direito PacaJa/Pa aNaPU/Pa realiZar aUdieNcias 08 a 11/03/2021 3,5
383 05/03/2021 saUlo saratY de oliveira 91111 oficial de JUstica bragaNca/Pa tracUateUa/Pa cUMPrir MaNdados 10/03/2021 0,5
384 05/03/2021 valMireNe MartiNs barros 151971 aUxiliar JUdiciario xiNgUara/Pa Maraba/Pa obter certificao digital 11 a 12/03/2021 1,5

385 05/03/2021 valter MeNdes ferreira JUNior 40320 aNalista JUdiciario beleM/Pa

sao doMiNgos do 
caPiM/Pa, caPaNeMa/Pa, 
garrafao do Norte/Pa e 

boNito/Pa

realiZar visita tecNica 15 a 19/03/2021 4,5

386 05/03/2021 evaNdro goMes MeNeZes 177105 Militar beleM/Pa abaetetUba/Pa segUraNca de Magistrado 12 a 26/03/2021 14,5

387 05/03/2021 PaUlo roberto rodrigUes ceciM 10650 aUxiliar JUdiciario beleM/Pa

sao doMiNgos do 
caPiM/Pa, caPaNeMa/Pa, 
garrafao do Norte/Pa e 

boNito/Pa

coNdUZir veicUlo oficial À 
disPosição de servidor da 
secretaria de eNgeNHaria 

15 a 19/03/2021 4,5

388 05/03/2021 elis regiNa aMaral soares 130061 aNalista JUdiciario ParaUaPebas/Pa cUrioNoPolis/Pa realiZar estUdo social 15/03/2021 0,5
389 05/03/2021 aldeNir silva da rocHa 88048 aNalista JUdiciario castaNHal/Pa cUrUca/Pa realiZar estUdo social 15 e 16/03/2021 1
400 05/03/2021 JerUsa Matos da silva 116645 aNalista JUdiciario castaNHal/Pa cUrUca/Pa realiZar estUdo social 15 e 16/03/2021 1

401 05/03/2021 Jose ribeiro da costa filHo 147303 assessor tecNico 
adMiNistrativo beleM/Pa afUa, cHaves/Pa realiZar visita tecNica 15 a 20/03/2021 5,5

402 05/03/2021 daNiele de soUZa torres MartiNs 134813 aNalista JUdiciario Maraba/Pa Nova iPixUNa/Pa realiZar estUdo social 09/03/2021 0,5

403 08/03/2021 raiMUNda do socorro ferreira 
da silva, 65943 aNalista JUdiciario abaetetUba/Pa MoJU/Pa realiZar estUdo social 10, 11, 12, 25 e 

30/03/2021 2,5

404 08/03/2021 daNiele de soUZa torres MartiNs 134813 aNalista JUdiciario Maraba/Pa sao doMiNgos do ara-
gUaia/Pa realiZar estUdo social 12/03/2021 0,5

405 09/03/2021 aldeNir silva da rocHa 88048 aNalista JUdiciario castaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa realiZar estUdo social 17 e 18/03/2021 1
406 09/03/2021 JerUsa Matos da silva 116645 aNalista JUdiciario castaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa realiZar estUdo social 17 e 18/03/2021 1
407 09/03/2021 daNielsoN correa leite 167355 aNalista JUdiciario soUre/Pa salvaterra/Pa realiZar estUdo social 15 e 16/03/2021 1
408 09/03/2021 JeoMedeKs de Moraes Neves JUNior 177113 Militar beleM/Pa caPaNeMa/Pa segUraNca de Magistrado 15 a 29/03/2021 14,5

409 09/03/2021 geraldo Neves leite --- --- --- --- torNar seM efeito a Portaria de 
nº 1749/2020-sP de 19/10/2020 --- ---

410 09/03/2021 Jose ribeiro da costa filHo --- --- --- --- torNar seM efeito a Portaria de 
nº 1892/2020-sP de 04/11/2020 --- ---

411 09/03/2021 Jose ribeiro da costa filHo --- --- --- --- torNar seM efeito a Portaria de 
nº 2154/2020-sP de 01/12/2020 --- ---

412 09/03/2021 gUstavo araUJo de soUZa leao --- --- --- --- torNar seM efeito a Portaria de 
nº 2156/2020-sP de 01/12/2020 --- ---

414 10/03/2021 alliNe NaZaretH raiol soUsa 
Pereira 57800 diretora de secre-

taria Maraba/Pa Novo rePartiMeNto/Pa aUxiliar o Magistrado eM 
aUdieNcias 23 a 24/03/2021 1,5

415 10/03/2021 aNtoNio ederaldo vieira de soUZa 33480 oficial de JUstica Maraba/Pa Novo rePartiMeNto/Pa coNdUZir veicUlo oficial Para 
eQUiPe QUe realiZara aUdieNcia 23 a 24/03/2021 1,5

416 10/03/2021 daNiel beZerra MoNteNegro girao 113620 JUiZ de direito saNtareM Novo/Pa sao Joao de Pirabas/Pa realilZar aUdieNcias 23, 24 e 25/03/2021 1,5
417 10/03/2021 aldeNir silva da rocHa 88048 aNalista JUdiciario castaNHal/Pa iritUia/Pa colHer dePoiMeNto esPecial 10/03/2021 0,5
418 10/03/2021 JerUsa Matos da silva 116645 aNalista JUdiciario castaNHal/Pa iritUia/Pa colHer dePoiMeNto esPecial 10/03/2021 0,5

419 10/03/2021 Marcelo Passos calaNdriNi 
ferNaNdes 170917 aNalista JUdiciario beleM/Pa MUaNa/Pa

realiZar fiscaliZacao dos 
servicos da obra de reforMa 

do forUM
17 a 18/03/2021 1,5

420 10/03/2021 HeroNildes MarQUes barbosa 166014 aNalista JUdiciario soUre/Pa salvaterra/Pa colHer dePoiMeNto esPecial 16, 17, 23 e 
24/03/2021 2

421 10/03/2021 Marcelo Passos calaNdriNi 
ferNaNdes 170917 aNalista JUdiciario beleM/Pa MUaNa/Pa

realiZar fiscaliZacao dos 
servicos da obra de reforMa 

do forUM
31/03 a 01/04/2021 1,5

422 10/03/2021 saNdra da silva vieira 78778 aNalista JUdiciario altaMira/Pa vitoria do xiNgU/Pa colHer dePoiMeNto esPecial 11/03/2021 0,5
423 10/03/2021 evaNdro lUiZ batista saloMao 15016 oficial de JUstica aleNQUer/Pa cUrUa/Pa cUMPrir MaNdados 15 a 18/03/2021 3,5

424 11/03/2021 daNiele de soUZa torres MartiNs 134813 aNalista JUdiciario Maraba/Pa eldorado dos cara-
Jas/Pa realiZar estUdo social 25/03/2021 0,5

425 11/03/2021 PaUlo ferNaNdo loPes da silveira 
JUNior 181331 Militar beleM/Pa barcareNa/Pa segUraNca de Magistrado 15 a 19/03/2021 4,5

427 11/03/2021 iraN Jose rodrigUes JUNior 32484 oficial de JUstica saNtareM/Pa MoJUi dos caMPos e 
belterra/Pa cUMPrir MaNdados 16 a 18/03/2021 2,5

428 11/03/2021 daNiele aZevedo Melo e soUZa 172740 aNalista JUdiciario ParagoMiNas/Pa iPixUNa do Para/Pa realiZar estUdos Psicossociais 17 e 18/03/2021 1,5
429 11/03/2021 ilKiMY aParecida Paixao MeNdes 131237 aNalista JUdiciario ParagoMiNas/Pa iPixUNa do Para/Pa realiZar estUdos Psicossociais 17 e 18/03/2021 1,5

430 11/03/2021 tHiago do rosario de castro 174394 aNalista JUdiciario beleM/Pa bUJarU/Pa iMPlaNtar Nova solUcao de 
gereNciaMeNto de redes WaN 18 a 19/03/2021 1,5

432 12/03/2021 elis regiNa aMaral soares 130061 aNalista JUdiciario ParaUaPebas/Pa caNaa dos caraJas colHer dePoiMeNto esPecial 24/03/2021 0,5

433 12/03/2021 greeYciaNe ProcoPio siMoes 116181 aUxiliar JUdiciario cacHoeira do 
arari/Pa beleM/Pa obter certificao digital 26 a 27/03/2021 1,5

434 12/03/2021 cleMeNtiNo silva de liMa 37360 Militar beleM/Pa cUrioNoPolis/Pa segUraNca de Magistrado 18/03 a 01/04/2021 14,5

436 12/03/2021 JoelsoN da silva alMeida 63606 Motorista beleM/Pa bUJarU/Pa
coNdUZir veicUlo oficial À 
disPosição de servidor da 
secretaria de iNforMática

18 a 19/03/2021 1,5

437 15/03/2021 carla cristiNa de soUZa esteves 168653 aNalista JUdiciario caMeta/Pa oeiras do Para/Pa colHer dePoiMeNto esPecial 29/03 a 01/04/2021 3,5

438 15/03/2021 HeroNildes MarQUes barbosa 166014 aNalista JUdiciario soUre/Pa
cacHoeira do arari, 

salvaterra e PoNta de 
Pedras/Pa

realiZar estUdo social 18, 19, 25, 26 e 29 a 
31/03/2021 4,5

439 15/03/2021 JoNilsoN dias braga --- cedido(a) MocaJUba/Pa abaetetUba/Pa coNdUZir veicUlo oficial Para 
revisao e MaNUteNcao 22/03/2021 0,5

Protocolo: 640098
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.

.

tRiBuNAiS DE coNtAS
.

tRiBuNAL DE coNtAS
Do EStADo Do PARÁ

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 36.978, DE 25 DE MARço DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsideraNdo o disposto no artigo 9º da resolução nº 18.768/2015,
coNsideraNdo o Parecer nº005/2021 de comissão Permanente de ava-
liação de desempenho, anexo ao expediente nº 002825/2021
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUal Progressão fUNcioNal HoriZoN-
tal Por aNtigUidade

a contar de:
cargo atual cl Nv. cargo enquadra-

mento cl Nv.

0100107

carlos 
alberto 
MacHado 
rUfiNo 
JUNior

auditor de controle 
externo – direito

tce-ct-603
d 01

auditor de controle 
externo – direito

tce-ct-603
d 02 04/03/2021

dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 25 
de março de 2021.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 639922
PoRtARiA Nº 36.977, DE 25 DE MARço DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o que dispõe o art. 14 c/c art.15, ii da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsideraNdo o disposto no art.13 c/c art.14 da resolução nº 18.768/2015,
coNsideraNdo o Memorando nº 02/2021 – cPad, protocolizado sob o 
expediente nº 001337/2021,
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional vertical por Merecimento conforme tabela abaixo, elaborada pela 
secretaria de gestão de Pessoas.

Matrícula Nome
eNQUadraMeNto atUal Progressão fUNcioNal verti-

cal Por MereciMeNto
a contar de:

cargo atual cl Nv cargo enquadramento cl Nv

0100465
Walber da 
coNceição 
ferreira

auditor de controle 
externo – direito

tce-ct-603
c 04

auditor de controle 
externo – direito

tce-ct-603
d 01 31/01/2021

dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 25 
de março de 2021.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 639916
PoRtARiA Nº 36.973, DE 25 DE MARço DE 2021.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsideraNdo o disposto no artigo 9º da resolução nº 18.768/2015,
coNsideraNdo o expediente nº 002818/2021;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUal Progressão fUNcioNal 
HoriZoNtal

a contar de:
cargo atual cl Nv. cargo enquadra-

mento cl Nv.

0100400
aMaro 

PiMeNtel 
ferreira

auditor de controle 
externo – ciências 

contábeis
tce-ct-603

d 01

auditor de controle 
externo – ciências 

contábeis
tce-ct-603

d 02 04/03/2021

dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 25 
de março de 2021.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 639908

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA Nº 36.976, DE 25 DE MARço DE 2021.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo os termos da licença Médica do tce nº 105/2021, de 15-
03-2021, protocolizado sob o expediente nº 003147/2021,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor sidNeY KelbbY caldas leal, auditor de controle ex-
terno, matrícula nº 0101091, 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 08 a 17-03-2021.

Protocolo: 639927

RESoLução Nº 19.254
(Processo nº tc 002909/2021)
dispõe sobre a composição e o encaminhamento ao tce/Pa dos atos 
de aposentadoria, por meio eletrônico, e altera a resolução tce/Pa nº. 
17.300/2007.
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará (tce/Pa), no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, 
coNsideraNdo o poder regulamentar que lhe é conferido pelo art. 3º da 
lei complementar nº. 81, de 26/04/2012, lei orgânica do tribunal, que 
autoriza a expedição de atos e instruções normativas sobre matéria de sua 
atribuição;
coNsideraNdo o Plano estratégico 2016-2021 deste tribunal, aprovado 
pela resolução tce/Pa nº. 18.722/2015 e revisado pela resolução tce/Pa 
nº. 19.153/2019, que previu a adoção de critérios para atuação célere nas 
ações de controle externo;
coNsideraNdo a ação 9 prevista no Plano de gestão 2019-2021 deste 
tribunal; 
coNsideraNdo que a celeridade está diretamente ligada à informatiza-
ção da atuação desta corte e que os atos de aposentadoria constituem 
relevante quantitativo processual;
CONSIDERANDO os princípios da economicidade, eficiência, celeridade e 
da razoável duração do processo; 
coNsideraNdo a implantação do sistema e-Jurisdicionado que prevê a 
remessa eletrônica de dados, documentos, informações e contas públicas, 
conforme disposto na resolução tce/Pa nº. 18.974, de 07/12/2017; 
CONSIDERANDO, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da 
ata nº. 5.763 desta data. 
resolve,                           
unanimemente:
cAPítuLo i
DAS DiSPoSiçÕES GERAiS
art. 1º. os atos de aposentadoria dos servidores públicos do estado do 
Pará decorrentes do regime Próprio de Previdência serão compostos e 
encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, para fins de apre-
ciação da legalidade e registro, de acordo com as disposições desta reso-
lução.
cAPítuLo ii
DA coMPoSição
art. 2º. os atos de concessão inicial de aposentadoria serão compostos 
por:
requerimento de aposentadoria, se voluntária, constando informação se 
o servidor aguardou em exercício a publicação do ato ou indicando a data 
do afastamento;
documento comprobatório da idade;
ato de nomeação no serviço público;
Documento comprobatório de percepção de gratificações incorporáveis, 
com atos de nomeação/exoneração/dispensa, se for o caso;
certidão de tempo de contribuição;
certidão de tempo de serviço;
certidões de averbação, se for o caso;
certidão da remuneração contributiva de acordo com o art. 1º da lei nº. 
10.887, de 18/06/2004; 
certidão de decisão judicial, transitada em julgado, de parcelas incorpora-
das aos proventos, se for o caso; 
demonstrativo de cálculo da vantagem pessoal; 
termo de opção pela regra de aposentadoria, na forma da lei, se for o 
caso;
último contracheque;
Histórico funcional e financeiro;
laudo médico do órgão competente sobre invalidez, se for o caso;
Parecer jurídico e/ou parecer da unidade de controle interno da entidade 
gestora dos benefícios previdenciários;
declaração da autoridade competente e do servidor sobre acumulação, 
ou não, de cargos, empregos ou funções na administração Pública, ou de 
proventos com aqueles, ressalvadas as acumulações permitidas na forma 
da constituição federal. 
declaração sobre aulas suplementares, regência de classe e tempo de efe-
tivo exercício nas funções de magistério, se for o caso.
cálculo de vantagem decorrente de decisão judicial, se for o caso;
ato de aposentadoria fundamentado e publicado.
cAPítuLo iii
Do ENcAMiNHAMENto
art. 3º. a entidade gestora dos benefícios previdenciários encaminhará as 
informações, os dados estruturados e os documentos relativos aos atos de 
concessão inicial de aposentadoria por meio do Módulo aposentadoria do 
sistema eletrônico e-Jurisdicionado do tce/Pa, exclusivamente.
art. 4º. os atos de concessão inicial de aposentadoria, após encaminha-
dos, serão submetidos a críticas automatizadas, a partir de parâmetros 
previamente definidos, para identificação de inconsistências na inserção 
dos dados.
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Parágrafo único. a entidade gestora dos benefícios previdenciários será 
comunicada, por meio do Módulo aposentadoria, sobre as inconsistências 
verificadas, para manifestação no prazo máximo de 15 (quinze) dias con-
tados a partir da data de comunicação registrada no sistema.
art. 5º. serão encaminhados pelo sistema de processo eletrônico e-tce as 
informações, os dados e os documentos relativos às melhorias posteriores, 
bem com os relativos à reversão de aposentadoria a pedido do interessado, 
por invalidez insubsistente, por cancelamento e por anulação de benefício, 
ressalvados, neste último caso, os derivados de falecimento de segurado.
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, configuram-se hipóteses 
de melhorias posteriores que se submetem ao encaminhamento do ato ao 
tce/Pa:
a) por alteração da regra legal da concessão;
b) revisão de tempo de serviço ou de contribuição que implique alteração 
no valor dos proventos;
c) inclusão ou majoração de parcelas, gratificações ou vantagens de qual-
quer natureza, que tenham caráter pessoal;
d) modificação da proporcionalidade da concessão ou alteração da forma 
de cálculo do benefício.
§ 2º Não devem ser remetidas ao tribunal as alterações no valor dos 
proventos de aposentadoria decorrentes de acréscimos de novas parcelas, 
gratificações ou vantagens concedidas em caráter geral ao funcionalismo 
ou introduzidas por novos planos de carreira.
cAPítuLo iv
Do PRAzo
art. 6º. as informações, os dados e os documentos relativos aos atos de 
concessão inicial de aposentadoria e os referidos no caput do art. 5º devem 
ser remetidos ao tce/Pa em até 90 (noventa) dias contados da publicação 
dos respectivos atos no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo único. o responsável que der causa ao descumprimento do prazo 
estabelecido no caput deste artigo estará sujeito à cominação de sanções, 
nos termos regimentais.
cAPítuLo v
Do MÓDuLo APoSENtADoRiA
art. 7º. o funcionamento e o uso do Módulo aposentadoria seguirão as re-
gras gerais estabelecidas para o sistema eletrônico e-Jurisdicionado, con-
tidas na resolução tce/Pa nº. 18.974/2017.
art. 8º. a inserção de documentos deverá ser realizada exclusivamente no 
original produzido eletronicamente ou em cópia produzida por digitalização 
do documento original.
art. 9º. os documentos, dados e informações sujeitos ao encaminhamento 
pelo Módulo aposentadoria em arquivos no formato Pdf (Portable docu-
ment format) serão apresentados com as seguintes características:
i - padrão pesquisável;
ii - tamanho médio de 500 (quinhentos) Kb (kilobytes) por página;
iii - tamanho máximo de 07 (sete) Mb (megabytes) por arquivo.
cAPítuLo vi
DAS DiSPoSiçÕES fiNAiS E tRANSitÓRiAS
art. 10. as informações prestadas ao tce/Pa, em cumprimento a esta re-
solução, são de responsabilidade da entidade gestora dos benefícios pre-
videnciários, a quem cabe zelar pela autenticidade, integridade e validade 
jurídica de todos os atos e documentos.
art. 11. sem prejuízo das informações enviadas, na forma prevista nesta 
resolução, as bases de dados dos sistemas que estejam sob o domínio 
do estado deverão ser disponibilizadas ao tce/Pa sempre que solicitadas.
art. 12. enquanto perdurar o processo de adequação da entidade gestora 
dos benefícios previdenciários às regras do art. 60-a, §3º da lei comple-
mentar nº. 39/2002, alterada pela lei complementar nº. 128/2020, a as-
sembleia legislativa, o tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Ministério 
Público de contas, o Ministério Público de contas dos Municípios, o tribunal 
de contas do estado e o tribunal de contas dos Municípios, deverão enviar 
seus respectivos atos de aposentadoria ao tce/Pa por meio do sistema 
e-tce.
Parágrafo único. os atos de aposentadoria referidos no caput deste artigo 
obedecerão ao disposto nesta resolução quanto à composição e ao prazo 
de remessa.
art. 13. a ementa e os artigos 1º, 15, 16, 17, 18 e 21 da resolução tce/
Pa nº. 17.300/2007 passam a ter seguinte redação:
“ementa: aprova instrução Normativa sobre a remessa de processos de 
reforma e pensão da administração Pública estadual. (Nr)”
 “art. 1º a remessa ao tce/Pa dos atos de reforma e pensão e seus res-
pectivos documentos, para fins de exame da legalidade e registro, deverá 
ser efetuada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação 
no Diário Oficial do Estado e obedecerá ao disposto nesta Instrução Nor-
mativa. (Nr)”
“art. 15. Nos processos de reforma deve constar declaração de que o in-
gresso no serviço público se deu na forma prevista em lei, e de que foi 
observado o disposto nos artigos 40, § 6º e 37, § 10, da constituição 
federal/1988 c/c o art. 11 da ec nº. 20/1998. (Nr)” 
“art. 16. ressalvados os documentos elencados no art. 12, i e viii, os 
demais documentos, se não apresentados no original, devem ser autenti-
cados com a identificação funcional do responsável pela autenticação, não 
podendo conter rasuras, entrelinhas, emendas, ressalvas ou qualquer sinal 
gráfico que indique alteração do conteúdo. (NR)”
“art. 17. os processos devem ser instruídos somente com os documentos 
essenciais ao exame da reforma ou da pensão, evitando-se a remessa de 
quaisquer outros documentos. (Nr)”
“art. 18. os documentos devem ser encaminhados devidamente datados 
e assinados pela autoridade competente, numerados, rubricados e acom-
panhados de ofício do responsável pelo órgão/entidade e da Nota de con-
ferência da documentação constante dos anexos v e vi desta instrução. 
(Nr)”

“art. 21. a presente instrução não se aplica às pensões dos servidores 
não efetivos submetidos às regras do regime geral de Previdência social. 
(Nr)”
art. 14. ficam revogados os artigos 2º a 10 da resolução tce/Pa nº. 
17.300/2007.
art. 15. esta resolução entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua pu-
blicação.
tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão ordi-
nária virtual de 24 de março de 2021.

Maria de loUrdes liMa de 
oliveira
Presidente

NelsoN lUiZ teirixa cHaves

ciPriaNo sabiNo de oliveira 
JUNior

lUÍs da cUNHa teixeira

odiloN iNácio teixeira ferNaNdo de castro ribeiro

RESoLução Nº. 17.300 (*)
ementa: aprova instrução Normativa sobre a remessa de processos de 
reforma e pensão da administração Pública estadual. (Nr).
(*) ementa com redação alterada pela resolução nº 19.254 de 24.03.2021
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições constitucionais, legais e regimentais, e
considerando o disposto no art. 14 “e” do regimento interno do tribunal 
de contas do estado do Pará - ritce-Pa;
considerando que a constituição estadual, de 05 de outubro de 1989, no 
seu art. 116, inciso iii; a lei complementar n° 12, de 09 de fevereiro de 
1993 (lei orgânica do tribunal de contas), no seu artigo 25, incisos iii; 
o regimento interno do tribunal (ato n° 24), de 08 de março de 1994, 
no artigo 1°, inciso ix, conferem competência e atribuição ao tribunal de 
Contas para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de apo-
sentadoria, reforma, pensão, ressalvadas as melhorias posteriores que não 
alterem o fundamento legal do ato concessório;
considerando as recentes mudanças introduzidas no texto constitucional 
com a edição da emenda constitucional n° 20/1998, de 16/12/1998, da 
emenda constitucional n° 41, de 31/12/2003 e da emenda constitucional 
n° 47, de 06/07/2005;
considerando a frequência de omissões e falhas observadas nos processos 
de pessoal encaminhados ao tribunal de contas, pelos Órgãos sob sua 
jurisdição;
considerando a necessidade de orientar os órgãos jurisdicionados quanto 
á instrução processual referente aos processos de aposentadoria, reforma 
e pensão;
considerando, ser imprescindível uniformizar a documentação exigida para 
compor o processo, objetivando agilizar sua tramitação;
considerando proposição da Presidência constante da ata nº. 4.573, desta 
data,
resolve, unanimemente, expedir a seguinte iNstrUção NorMativa:
art. 1º a remessa ao tce/Pa dos atos de reforma e pensão e seus respec-
tivos documentos, para fins de exame da legalidade e registro, deverá ser 
efetuada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação no 
Diário Oficial do Estado e obedecerá ao disposto nesta Instrução Norma-
tiva. (Nr)
(*) Art. 1º  com redação alterada pela resolução nº 19.254 de 24.03.2021
títuLo i 
DA APoSENtADoRiA 
art. 2º revogado 
art. 3º revogado
art. 4º revogado
art. 5º revogado
art. 6º revogado
art. 7º revogado 
art. 8º revogado
art. 9º revogado 
art. 10. revogado
(*) arts. 2º a 10 revogados pela resolução nº 19.254 de 24.03.2021

títuLo ii 
DA REfoRMA
art. 11. o processo de reforma deve ser instruído com os seguintes do-
cumentos: 
i - ato de nomeação no serviço público; 
ii - certidão de tempo de serviço (antes da emenda constitucional nº 
20/1998); 
iii - certidão de tempo de contribuição (após emenda constitucional nº 
20/1998);
IV - certidões comprobatórias da percepção de gratificações, incorporáveis 
na forma da lei, com os respectivos atos de nomeação e exoneração; 
v - contracheque de pagamento relativo à última remuneração percebida;
vi - ato indicando o posto ou a graduação relativos à ultima promoção; 
vii - certidões passadas por órgãos/entidades municipais, estaduais, fede-
rais e pelo iNss, discriminando o tempo de serviço/contribuição do servi-
dor, contendo as respectivas datas de averbação; 
VIII -  ficha funcional do militar; 
ix - decisão do conselho de disciplina, em se tratando de reforma compul-
sória por incapacidade moral ou profissional; 
X - laudo médico oficial contendo CID, nomes, assinaturas e CRM dos in-
tegrantes da junta médica do órgão pericial competente, indicando se o 
militar faz jus aos proventos integrais ou proporcionais, em se tratando de 
reforma por incapacidade física; 
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xi - sentença e respectivo acórdão do recurso, transitado em julgado, em 
se tratando de reforma em cumprimento de decisão judicial. 
xii -  parecer jurídico do órgão concessor do benefício
xiii - ato original de reforma, indicando a data de publicação, cálculo dos 
proventos e a devida fundamentação legal; 
§ 1ºNo ato de reforma, deve constar a data a partir da qual foi o militar 
considerado reformado. 
§ 2ºEm se tratando de ato retificador de reforma, deve ser indicada a data 
de sua publicação, e constar, em seu texto, a(s) data(s) de publicação 
do(s) título(s) anterior(es). 
art. 12. a certidão de tempo de serviço/contribuição (aNexo iii desta 
Instrução) deve especificar: 
i - o tempo de efetivo exercício estadual; 
ii - o tempo de serviço prestado a órgãos/entidades estaduais com contri-
buição para o iNss; 
iii - o tempo de serviço prestado a órgãos/entidades municipais, de outros 
estados e federais; 
iv - o tempo de serviço prestado à iniciativa privada; 
v - as licenças-prêmio e as férias regulamentares não gozadas; 
VI - total dos dias de licenças especificando-se os períodos, faltas descon-
tadas e outros afastamentos dedutíveis, nos termos da lei; e 
vii - o arredondamento, nos termos do estatuto da Polícia Militar (PM/Pa) 
(lei nº 5251, de 31 de Julho de 1985). 
Parágrafo único. o tempo de serviço a que se refere o inciso i deve ser 
computado: 
i - até a data do desligamento em consequência da exclusão o serviço 
ativo, nos termos da lei;
ii - até a data da decisão do conselho de disciplina, ou até a data indicada 
na referida decisão, em se tratando de reforma por incapacidade moral ou 
profissional.
art. 13. o cálculo dos proventos deve conter: 
i - soldo correspondente àquele estabelecido pela última lei publicada an-
teriormente à reforma, observada a sua vigência, indicando a mencionada 
lei, bem como a proporcionalidade, quando for o caso; 
II - os adicionais e as gratificações, indicando a legislação que prevê a 
concessão e incorporação, respectivos percentuais;
iii - total dos proventos; 
títuLo iii 
DA PENSão 
art. 14. o processo referente à pensão deve ser instruído com os seguin-
tes documentos: 
i - requerimento(s) da pensão; 
II - prova hábil da condição de beneficiário(s), nos termos da lei; 
iii - certidão de óbito ou declaração judicial em caso de morte presumida; 
iv - demonstrativo de pagamento de proventos relativo ao mês anterior à 
data do óbito, em se tratando de servidor aposentado ou militar da reserva 
ou reformado; 
v - demonstrativo de pagamento referente à última remuneração percebi-
da, caso o servidor ou militar tenha falecido em atividade; 
vi - cálculo da pensão, em original, com os dados do ato de pensão, con-
tendo as parcelas que integravam os proventos que percebia o servidor ou 
militar inativo ou os proventos a que teria direito o servidor em atividade 
na data de seu falecimento, indicando os percentuais e a fundamentação 
legal. 
vii - original do ato concessivo da pensão, indicando a data da publicação, 
o nome do ex-segurado, o valor do benefício, fundamento legal do ato e 
os beneficiários; 
§ 1º em se tratando de servidor ou militar falecido em atividade, deve 
constar, ainda: 
i - a documentação indicada nos incisos iii a v e vii a xix do art. 2º ou 
nos incisos i a x do art. 11, respectivamente; e 
ii - declaração do órgão competente de que o óbito decorreu de acidente 
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável 
especificadas em lei, quando for o caso. 
§ 2º Havendo mais de um beneficiário, no cálculo a que se refere o inciso 
viii devem ser indicados os respectivos percentuais. 
§ 3º caso a pensão decorra de decisão judicial, deve constar a sentença 
e respectivo acórdão, se houver, sobre o recurso, transitado em julgado. 
títuLo iv 
DAS DiSPoSiçÕES GERAiS 
art. 15. Nos processos de reforma deve constar declaração de que o in-
gresso no serviço público se deu na forma prevista em lei, e de que foi 
observado o disposto nos artigos 40, § 6º e 37, § 10, da constituição 
federal/1988 c/c o art. 11 da ec nº. 20/1998. (Nr).
(*) Art. 15  com redação alterada pela resolução nº 19.254 de 24.03.2021
art. 16. ressalvados os documentos elencados no art. 12, i e viii, os 
demais documentos, se não apresentados no original, devem ser autenti-
cados com a identificação funcional do responsável pela autenticação, não 
podendo conter rasuras, entrelinhas, emendas, ressalvas ou qualquer sinal 
gráfico que indique alteração do conteúdo. (NR)
(*) art. 16  com redação alterada pela resolução nº 19.254 de 24.03.2021
art. 17. os processos devem ser instruídos somente com os documentos 
essenciais ao exame da reforma ou da pensão, evitando-se a remessa de 
quaisquer outros documentos. (Nr)
(*) art. 17 com redação alterada pela resolução nº 19.254 de 24.03.2021
art. 18. os documentos devem ser encaminhados devidamente datados 
e assinados pela autoridade competente, numerados, rubricados e acom-
panhados de ofício do responsável pelo órgão/entidade e da Nota de con-
ferência da documentação constante dos anexos v e vi desta instrução. 
(Nr)
(*) art. 18 com redação alterada pela resolução nº 19.254 de 24.03.2021
art. 19. o corpo técnico deste tribunal informará os processos com ob-

servância das exigências e dos requisitos indicados nesta instrução Nor-
mativa, propondo, conforme o caso, registro, diligência, ou devolução ao 
órgão de origem, quando se tratar de erros formais.
Art. 20. Define-se como erro formal, a ausência dos elementos, atos e 
informações indicados nos artigos precedentes da presente instrução Nor-
mativa.
Parágrafo único. Verificada a ausência de documento imprescindível ao 
exame dos Atos concessórios definidos nesta Instrução, o corpo técnico, 
com a autorização da presidência, devolverá os autos aos órgãos de ori-
gem, para saneamento. 
art. 21. a presente instrução não se aplica às pensões dos servidores não 
efetivos submetidos às regras do regime geral de Previdência social. (Nr)
(*) art. 18 com redação alterada pela resolução nº 19.254 de 24.03.2021
art. 22. esta instrução entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
auditório “Ministro elmiro Nogueira”, em sessão ordinária de 18 de janeiro 
de 2007.
(*) republicada com as alterações processadas pela resolução nº 19.254 
de 24.03.2021

ANExo i DA RESoLução Nº. 17.300/2007 - Revogado
ANExo ii DA RESoLução Nº. 17.300/2007 - Revogado
(*) anexos i e ii revogados pela resolução nº 19.254 de 24.03.2021
ANExo iii DA RESoLução Nº. 17.300/2007

1. certidão de teMPo de serviço Para fiNs de reforMa e 
adicioNais

Órgão eMiteNte:                                          
NoMe do Militar:                                                                                          
cPf:
NúMero:                                                           
Posto/gradUação:
lotação:

PerÍodo(s)  coMPUtado(s):

teMPo de serviço ANoS DiAS

- estadUal

- (  ) federal (  ) 
MUNiciPal (  ) oUtro 
estado

- Órgãos / eNtidades 
estadUais coM 
coNtribUição Para o 
iNss

iNiciativa Privada

- férias-PrêMio Para 
iNatividade

- férias-PrêMio Para 
adicioNais

- férias 
regUlaMeNtares Para 
iNatividade

- férias 
regUlaMeNtares Para 
adicioNais

2. - dedUçÕes (es-
Pecificar):

3. - oUtro(s):  (es-
Pecificar)

arredoNdaMeNto:

total Para fiNs de 
reforMa

total Para fiNs de 
adicioNais

certifico, eM face do aPUrado, QUe o(a) Militar  coNta ____
aNos e ____dias de serviço Para fiNs de reforMa e ___ aNos 
e ____ dias Para fiNs de adicioNais.

observaçÕes:

resPoNsável Pelas 
iNforMaçÕes
______, ___/___/___          
local     data                                        
assiNatUra

aProvação
___/___/___       
_________________________
      data             cariMbo/assiNatUra      
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ANExo iv DA RESoLução Nº. 17.300/2007
(*) anexo iv revogado pela resolução nº 19.254 de 24.03.2021
ANExo v DA RESoLução Nº. 17.300/2007

Nota de coNferêNcia da docUMeNtação de reforMa
ref: iNstrUção Nº                                                                  
Órgão
s/N iteM docUMeNtos folHas

1 tÍtUlo origiNal de reforMa 
2 certidão de teMPo de serviço

3 tÍtUlos declaratÓrios de direitos e 
vaNtageNs

4 tÍtUlo de traNsferêNcia Para a 
reserva

5 tÍtUlo relativo À últiMa ProMoção

6
certidÕes Passadas Por Órgãos/
eNtidades MUNiciPais, estadUais, 
federais e iNss 

7
deMoNstrativo de PagaMeNto 
relativo À últiMa reMUNeração 
Percebida   

8 cálcUlo dos ProveNtos eM origiNal
9 reQUeriMeNto de reforMa
10 decisão do coNselHo de disciPliNa
11 laUdo Médico oficial oU seU extrato
12 docUMeNto coMProbatÓrio da idade 
13 seNteNça e acÓrdão do recUrso
14 declaração iNdicada No art. 13

P/Uso do Órgão 
P/Uso do tcePa
observaçÕes
1 - aNotar “s” (siM) oU “N” (Não) No caMPo “s/N”, coNforMe a 
existêNcia oU Não do docUMeNto.
2 - iNdicar No caMPo “folHas” o NúMero da(s) folHa(s) oNde 
se eNcoNtra(M) o(s) docUMeNto(s) relacioNado(s).

local/data NoMe/assiNatUra 
resPoNsável

ANExo vi DA RESoLução Nº. 17.300/2007

NotA DE coNfERêNciA DA DocuMENtAção DE PENSão
ref: iNstrUção Nº                                                                  
Órgão/eNtidade
S/N itEM DocuMENtoS foLHAS

1 origiNal do ato de  coNcessão da PeNsão
2 reQUeriMeNto (s)

3 Prova Hábil da coNdição de beNeficiário 
(s)

4 certidão de Óbito oU declaração JUdicial 
eM caso de Morte  PresUMida

5
deMoNstrativo de PagaMeNto 
(reMUNeração/ProveNtos) relativo ao Mês 
aNterior À data do Óbito

6
deMoNstrativo (s) de PagaMeNto (s) 
do(s) beNeficiário(s) relativo(s) ao Mês 
sUbseQUeNte À coNcessão da PeNsão

7 cálcUlo da PeNsão eM origiNal

8
docUMeNtação iNdicada Nos iNcisos v a 
xiii do art.2º oU Nos  iNcisos ii a vii, xii e 
xiii do art. 9º

9 seNteNça e acÓrdão do recUrso

10

declaração do Órgão coMPeteNte de QUe 
o Óbito decorreU de acideNte eM serviço, 
Moléstia ProfissioNal oU doeNça grave, 
coNtagiosa oU iNcUrável esPecificadas eM 
lei

P/Uso do Órgão oU eNtidade
P/Uso do tcePa
observaçÕes:
1 - aNotar “s” (siM) oU “N” (Não) No caMPo “s/N”, coNforMe a 
existêNcia oU Não do docUMeNto.
2 - iNdicar No caMPo “folHas” o NúMero da(s) folHa(s) oNde se 
eNcoNtra(M) o(s) docUMeNto(s) relacioNado(s).
3 - os docUMeNtos iNdicados Nos iteNs 8 e 9 são obrigatÓrios 
aPeNas QUaNdo se tratar de servidor oU Militar falecido eM 
atividade.
local/data NoMe/assiNatUra resPoNsável

(*) Republicada com as alterações processadas pela resolução nº 
19.254 de 324/03/2021.

RESoLução Nº. 19.255
(Processo nº 003360/2021)
Prorroga, em caráter excepcional, o prazo para o encaminhamento das 
prestações de contas anuais de gestão, relativas ao exercício de 2020, 
mediante o sistema eletrônico e-Jurisdicionado.
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições regimentais,
coNsideraNdo a republicação, em 15 de março de 2021, do decreto 
nº. 800, de 30 de maio de 2020, editado pelo governo do estado do Pará, 
que dispõe sobre medidas de distanciamento controlado e protocolos es-
pecíficos para o funcionamento de segmentos de atividades econômicas e 
sociais, determinando restrições quanto ao trabalho presencial, visando à 
prevenção e ao enfrentamento à pandemia da covid-19, no âmbito do 
estado do Pará;
coNsideraNdo as solicitações da auditoria geral do estado, mediante 
o ofício age nº. 132/2021–gab, de 15/03/2021, do instituto de ges-
tão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), por meio do Oficio nº. 
603/2021-gaPre/igePrev, de 17/03/2021 e da secretaria de estado de 
turismo - ofício 013/2021/setUr, de 11/03/2021, referentes à prorro-
gação do prazo para remessa das prestações de contas anuais de gestão, 
relativas ao exercício de 2020, mediante o sistema eletrônico e-Jurisdicio-
nado, diante das restrições ao funcionamento da gestão pública impostas 
pela pandemia, inclusive com o afastamento de servidores para tratamen-
to de saúde;
coNsideraNdo o disposto nos artigos 4º e 8º da resolução tce/Pa nº. 
18.975, de 7 de dezembro de 2017, sobre o encaminhamento da prestação 
de contas anual de gestão mediante o sistema eletrônico e-Jurisdicionado 
até o dia 31 de março do ano subsequente;
CONSIDERANDO, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da 
ata nº. 5.763 ,desta data.
resolve,        
unanimemente:
art. 1º fica prorrogado, em caráter excepcional, até 30 de abril de 2021, o 
prazo para o encaminhamento das prestações de contas anuais de gestão, 
relativas ao exercício de 2020, mediante o sistema eletrônico e-Jurisdicio-
nado.
art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão ordi-
nária virtual de 24 de março de 2021.

Maria de loUrdes liMa de 
oliveira
Presidente

NelsoN lUiZ teirixa cHaves

ciPriaNo sabiNo de oliveira 
JUNior

lUÍs da cUNHa teixeira

odiloN iNácio teixeira ferNaNdo de castro ribeiro

RESoLução Nº 19.256
(Processo nº tc/519215/2020)
dispõe sobre a realização das sessões ordinárias no mês de abril de 2021 
do tribunal de contas do estado do Pará
o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições constitucionais e legais;
considerando a proliferação da doença covid-19 em nossa capital e as 
consequências enfrentadas pelo sistema de saúde pública;
considerando a necessidade da manutenção dos serviços públicos e ju-
risdicionais e a correta prestação jurisdicional com a menor circulação de 
pessoas nas dependências desta corte de contas;
considerando o disposto no art. 15, xxv c/c Parágrafo único do art. 165 do 
regimento interno do tribunal de contas,
considerando a necessidade de escalonar de maneira progressiva a pres-
tação dos serviços presenciais no âmbito desta corte de contas dentro de 
critérios seguros para saúde dos membros e servidores;
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da 
ata nº 5.763, desta data.
resolve,        
unanimemente:
art. 1º as sessões ordinárias do tribunal Pleno no mês de abril de 2021 
ocorrerão de forma virtual nos dias 7, 14 e 28, com início às 10 horas.
art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão ordi-
nária virtual de 24 de março de 2021.

Maria de loUrdes liMa de 
oliveira
Presidente

NelsoN lUiZ teirixa cHaves

ciPriaNo sabiNo de oliveira 
JUNior

lUÍs da cUNHa teixeira

odiloN iNácio teixeira ferNaNdo de castro ribeiro

Protocolo: 640234



 diário oficial Nº 34.536  67 Segunda-feira, 29 DE MARÇO DE 2021

MiNiStéRio PúBLico

MiNiStéRio PúBLico DE
coNtAS Do EStADo Do PARÁ

AviSo DE LicitAção

AviSo DE DiSPENSA ELEtRôNicA
DiSPENSA PoR cotAção ELEtRôNicA Nº 02/2021- MPc/PA
Processo Nº 2021/866818
obJeto: Prestação de serviços de inspeção técnica, Manutenção de 1º, 
2º e 3° Níveis e recarga de extintores, conforme termos e condições que 
constam neste instrumento e no termo de referência.
data e Hora da sessão: 30/03/2021, às 09:00 h.
local: http://web.banparanet.com.br/cotacao.
coordeNador de coMPras: Nazaré do socorro gillet das Neves
observação: edital disponível nos sites: www.mpc.pa.gov.br/transparencia/
licitações; www.banparanet.com.br/cotacao e www.compraspara.pa.gov/mural

Protocolo: 639838

outRAS MAtéRiAS

PoRtARiA N° 048/2021/MPc/PA
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo a Portaria nº 120/2020/MPc/Pa, de 05/05/2020, que desig-
nou o Procurador de contas Patrick bezerra Mesquita para atuar como agente de 
integração e representante do Ministério Público de contas do estado do Pará, na 
rede de controle da gestão Pública no estado do Pará, nos termos da cláusula 
Terceira, II e III, do Acordo de Cooperação firmado em 16/05/2016;
coNsideraNdo, entretanto, o Memorando nº 06/2021 – 4Pc/MPc/Pa, de 
17/03/2021 (Protocolo Pae nº 2021/296427), pelo qual o membro acima citado 
solicita a indicação de outro membro deste Parquet de contas para que, substituindo
-o, passe a integrar a rede de controle da gestão Pública do estado do Pará;
resolve:
designar a Procuradora de contas deÍla barbosa Maia para integrar a 
rede de controle da gestão Pública do estado do Pará, em substituição ao 
Procurador de contas Patrick bezerra Mesquita, nos termos da Portaria 
nº 120/2020/MPc/Pa, de 05/05/2020.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 25 de março de 2021.
gUilHerMe da costa sPerrY
Procurador-geral de contas

Protocolo: 639856
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de empenho de despesa: 2020Ne00143
valor: 40.000,00
data: 26/03/2021
objeto: contratação de empresa especializada para realização do curso 
on-line “Proteção de dados e setor público: apontamentos sobre as impli-
cações da lei geral de Proteção de dados - lgPd nos marcos legislativo e 
judiciário brasileiros e implementação prática da lei”.
inexigibilidade: 01/2021/MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de trabalho: 01.032.1493.8748.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: estadual
contratado (s):
Nome: tellvs coNsUltoria, treiNaMeNto e serviços ltda
cNPJ: 26.614.918/0001-14
endereço: alameda américa, nº 101, bloco lumi, apt.º 42, tamboré, san-
tana de Parnaíba/sP, ceP: 06543-315
ordenador: gUilHerMe da costa sPerrY

Protocolo: 640053

MiNiStéRio PúBLico
Do EStADo Do PARÁ

.

APoSENtADoRiA
.

Ato Nº 46/2021
o ProcUrador-geral de JUstiça do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
coNsideraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
8245/2014, em 27/2/2014, autuado sob as Peças de informação nº 
14/2014-PgJ;
coNsideraNdo os termos do despacho exarado pelo Procurador-geral de 
Justiça, à fls. 155,
resolve:
aPoseNtar, por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de con-
tribuição, o Promotor de Justiça de 1ª entrância alexaNdre MoNteiro 

veNditte, Matrícula nº 999.1453, nos termos do art. 40, § 1º, inciso i, 
§§ 3º e 8º da constituição federal, com a redação dada pela ec nº 41/03, 
c/c art. 36-a e 36-c da lei complementar estadual nº 39/2002, com a 
redação dada pela lei complementar estadual nº 49/2005, percebendo, 
os proventos mensais de r$ 11.754,29 (onze mil setecentos e cinquenta 
e quatro reais e vinte e nove centavos), a partir de 1º/3/2021, conforme 
quadro abaixo.

DEScRição REf vALoR EM R$

sUbsÍdio 30 dias 30.404,42

total brUto  30.404,42
 

reMUNeração cargo efetivo  30.404.42

Média aritiMética siMPes    32.223,41

ProPorção (4660/12775) Média 36,4775% 11.754,29

ProveNtos MeNsal  11.754,29

PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de JUstiça.
belém, 3 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de Justiça

Protocolo: 640183

.

.

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
Número do Processo: 115/2020-sgJ-ta e 117/2020-sgJ-ta
Modalidade: Pregão eletrônico nº 010/2021-MP/Pa
objeto: registro de preços para aquisição de computadores do tipo works-
tation com Monitor
regime de execução: indireta (empreitada por preço global do item)
tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
entrega do edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: Uasg - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 14/04/2021
Hora da abertura: 9:30h (Nove Horas e triNta MiNUtos) – Horário 
de brasÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
elemento: 4490-52 – equipamentos e Material Permanente;
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: gilberto valente Martins

Protocolo: 639880

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

iNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
Extrato da Portaria Nº 006/2021-MP/PJf
o Promotor de Justiça titular de faro, com fundamento nos artigos 127 
e 129, incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções 
nº 23/2007 do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Mi-
nistério Público do estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i 
e vi, da lei complementar do estado do Pará nº 57/2006, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo siMP nº 000053-158/2021 
que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de faro, situada na 
rua dr. dionísio bentes, s/nº – centro – ceP: 68.280-000, faro – fone/ 
fax: (93)3557-1119.
Portaria nº 006/2021-MP/PJf
acompanhados: conselho tutelar de faro; secretaria de assistência social 
de faro; Polícia civil – Município de faro; Poder Judiciário de faro
assunto: Procedimento administrativo instaurado com o objetivo de acom-
panhar, mapear, fiscalizar, em âmbito municipal, a Rede de Atendimento e 
de Proteção a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violên-
cia moral, psicológica, sexual e física.
osvaldino lima de sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 639886
ExtRAto DE AtA DE REGiStRo DE PREçoS
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 018/2020-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico Nº 006/2020-MP/Pa
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa coMercio sil-
veira atacadista de Moveis Mogi MiriM eireli (cNPJ/Mf sob nº 
10.205.116/0001-10).
objeto: registro de Preços Para aQUisição de arMários eM aço.
data da assinatura: 26/06/2020.
vigência: 30/06/2020 a 29/06/2021.
Preços registrados:              

http://web.banparanet.com.br/cotacaos
http://www.mpc.pa.gov.br/transparencia/licita��es
http://www.mpc.pa.gov.br/transparencia/licita��es
http://www.banparanet.com.br/cotacao
http://www.compraspara.pa.gov
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.mppa.mp.br/
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item Especificações Técnicas 
Mínimas

Unidade Quantidade estimada
 

Preço Unitário 
(r$)

total estimado do 
item (r$)

UNd 150 799,99 119.998,50

01

Armário alto em aço – 4 (quatro) prateleiras fixas e/ou reguláveis. Dimensões: 900 x 450 x 1980 mm (LxPxA). 
estrutura e acabamento: base, laterais e fundo em chapa de aço 26 (0,45 mm). soldas devem possuir superfície 
lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. bordas acessíveis 
aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Portas: 
02 (duas) portas de abrir, ambas com estrutura de reforço. Prateleiras: 04 (quatro) prateleiras em chapa de aço, 
com estrutura de reforço e capacidade mínima de 20kg cada. Quando reguláveis, com furação a cada 50 mm. 
base: sapatas plásticas, com altura regulável. revestimento: pintura em sistema eletrostático a pó, com prévio 
tratamento anti-ferruginoso. Cor: preto ou cinza (a definir). Puxador: na parte da frente das portas, em perfil de 
Pvc ou alumínio. fechadura: tipo tambor cilíndrico, com 02 (duas) chaves.
Certificação: deverá ser apresentada, pelas empresas licitantes, comprovação de conformidade com a ABNT NBR 
13961:2010 - Móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais, requisitos 
e métodos de ensaio e a abNt Nbr 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por expo-
sição à névoa salina, mediante certificado emitido pelo INMETRO ou por laboratórios acreditados pelo INMETRO. 
obs: as edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. como toda norma está sujeita à 
revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.
Deverá ser apresentado, ainda, laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho 
ou ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o item atende aos requisitos da Norma regulamentado-
ra Nr-17 (ergonomia) do Ministério do trabalho.
Marca/Modelo: tsw/Pa.
imagem meramente ilustrativa:
cota Principal do item 1 – 75% da sua quantidade original – participação aberta 

 

item Especificações Técnicas Mínimas
Unidade Quantidade 

estimada
Preço

Unitário (r$)

total estima-
do do item 

(r$)
UNd 50 799,99 39.999,50

02

Armário alto em aço – 4 (quatro) prateleiras fixas e/ou reguláveis. Dimensões: 900 x 450 x 1980 mm (LxPxA). 
estrutura e acabamento: base, laterais e fundo em chapa de aço 26 (0,45 mm). soldas devem possuir superfície 
lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. bordas acessíveis aos 
usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Portas: 02 (duas) 
portas de abrir, ambas com estrutura de reforço. Prateleiras: 04 (quatro) prateleiras em chapa de aço, com estru-
tura de reforço e capacidade mínima de 20kg cada. Quando reguláveis, com furação a cada 50 mm. base: sapatas 
plásticas, com altura regulável. revestimento: pintura em sistema eletrostático a pó, com prévio tratamento anti-
ferruginoso. Cor: preto ou cinza (a definir). Puxador: na parte da frente das portas, em perfil de PVC ou alumínio. 
fechadura: tipo tambor cilíndrico, com 02 (duas) chaves.
Certificação: deverá ser apresentada, pelas empresas licitantes, comprovação de conformidade com a ABNT NBR 
13961:2010 - Móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e 
métodos de ensaio e a abNt Nbr 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição 
à névoa salina, mediante certificado emitido pelo INMETRO ou por laboratórios acreditados pelo INMETRO. Obs: 
as edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.
Deverá ser apresentado, ainda, laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho 
ou ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o item atende aos requisitos da Norma regulamentadora 
Nr-17 (ergonomia) do Ministério do trabalho.
Marca/Modelo: tsw/Pa.
imagem meramente ilustrativa:
cota reservada do item 1 – 25% da sua quantidade original – participação exclusiva Me/ePP

endereço da contratada: rua santa Mônica, 81 vila bianchi, ceP: 13.801-
478, Mogi Mirim/sP, e-mail: comercio.silveira1@gmail.com, telefone: (19) 
3022-6356.
ordenador responsável: gilberto valeNte MartiNs.
foro: belém.

Protocolo: 557266
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 06/2021-MP/1ªPJi
a 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 54, vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art.3º. § 1º da resolUção Nº 
181/2017-cNMP, torna pública a instauração do Procedimento administra-
tivo - siMP nº 001199-922/2021-MP/1ª PJi, que se encontra à disposição 
na 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova de santana, 
384, bairro centro, ceP. 68180-030 - itaituba – Pará - fone: (93) 3518-
2123/3518-3099.
Portaria nº 06/2021-MP/1ªPJi
interessados:  1ª ProMotoria de JUstiça de itaitUba
DELEGAciA SEccioNAL uRBANA DE tRAiRão/PARÁ
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem por finalidade 
acompanhar e fiscalizar de forma continuada, as instalações da Delegacia 
seccional Urbana de trairão - Pará, as inspeções mensais e bimestrais, 
bem como as providências ali adotadas.
alaN JoHNNes lira feitosa - Promotor de Justiça

Protocolo: 639902
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
Extrato da Portaria Nº 005/2021-MP/PJBN
a Promotora de Justiça titular de brasil Novo, nos termos do artigo 129, 
inciso iii, da constituição da república, além das disposições contidas no 
art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e de acordo com o disposto no art. 31, inc. 
ii e iii, da resolução nº 007/2019-cPJ; torna pública torna pública a ex-
pedição da Portaria nº 005/2021- MP/PJbN, que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de brasil Novo, situada na rua do comércio, 
nº 1136, bairro centro, Prédio do fórum, município de brasil Novo/Pa, ceP 
68.148–000, telefone: (93)3514-1102, e-mail: mpbrasilnovo@mppa.mp.br.
Portaria nº 005/2021-MP/PJbN
requerente/autor: Ministério Público do estado do Pará – Promotoria de 
Justiça de brasil Novo/Pa.
requeridos: secretaria Municipal de educação de brasil Novo – seMed; 
secretaria de estado de educação - sedUc

assunto: ProcediMeNto adMiNistrativo autuado nesta Promotoria de 
Justiça, com o objetivo de acompanhar prestação do serviço educacional na 
rede de ensino escolar de brasil Novo, durante a pandemia do covid-19.
Juliana Nunes felix- Promotora de Justiça

Protocolo: 639897
PoRtARiA N.º 677/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de JUstiça, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do estado do Pará), bem como os ternos da decisão do egrégio 
conselho superior do Ministério Público do estado do Pará;
coNsideraNdo o Procedimento Preparatório registrado no siMP n.º 
000318-151/2019,
r e s o l v e:
desigNar o Promotor de Justiça doMiNgos sávio alves de caMPos 
titUlar do 3.º cargo de PJ de defesa do PatriMôNio PUblico e 
da Moralidade adMiNistrativa de beléM para atuar no Procedimento 
Preparatório supramencionado e tomar as providências cabíveis quanto a 
prosseguimento do feito.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete da ProcUradoria-geral de JUstiça
belém, 15 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de Justiça
PoRtARiA N.º 678/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de JUstiça, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do estado do Pará), bem como os ternos da decisão do egrégio 
conselho superior do Ministério Público do estado do Pará;
coNsideraNdo o Procedimento Preparatório registrado no siMP n.º 
001844-116/2013
r e s o l v e:
desigNar a Promotora de Justiça ériKa MeNeZes de oliveira, eM 
exercÍcio No 1.º cargo de PJ de defesa do PatriMôNio PUblico 
e da Moralidade adMiNistrativa de beléM para atuar no inquérito 
civil supramencionado e tomar as providências cabíveis quanto a prosse-
guimento do feito.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete da ProcUradoria-geral de JUstiça
belém, 15 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de Justiça
PoRtARiA N.º 679/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de JUstiça, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do estado do Pará), bem como os ternos da decisão do egrégio 
conselho superior do Ministério Público do estado do Pará;
coNsideraNdo o Procedimento Preparatório registrado no siMP n.º 
001973-116/2013,
r e s o l v e:
desigNar a Promotora de Justiça Mariela Hage, eM exercÍcio No 2.º 
cargo de PJ de defesa do PatriMôNio PUblico e da Moralidade 
adMiNistrativa de beléM para atuar no inquérito civil supramencio-
nado e tomar as providências cabíveis quanto a prosseguimento do feito.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete da ProcUradoria-geral de JUstiça
belém, 15 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de Justiça
PoRtARiA N.º 680/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de JUstiça, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do estado do Pará), bem como os ternos da decisão do egrégio 
conselho superior do Ministério Público do estado do Pará;
coNsideraNdo o Procedimento Preparatório registrado no siMP n.º 
001083-116/2013,
r e s o l v e:
desigNar o Promotor de Justiça evaNdro de agUiar ribeiro, eM 
exercÍcio No 6.º cargo de PJ de defesa do PatriMôNio PUblico 
e da Moralidade adMiNistrativa de beléM para atuar no inquérito 
civil supramencionado e tomar as providências cabíveis quanto a prosse-
guimento do feito.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete da ProcUradoria-geral de JUstiça
belém, 15 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de Justiça
PoRtARiA N.º 746/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de JUstiça, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r e s o l v e:
desigNar a exma. Promotora de Justiça aNette Macedo alegria, ti-
tular do 1º cargo da Promotoria de Justiça de entorpecentes de belém, 
para atuar como longa manus da Procuradoria-geral de Justiça, nos autos 
do processo nº 0009073-92.2020.8.14.0401 (siMP nº 022911-003/2020), 
nos termos do ar. 28 do cPP, prosseguindo com a demanda nos ulterio-
res de direito, com o oferecimento da competente denúncia criminal pela 
conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em face da indiciada.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete da ProcUradoria-geral de JUstiça, belém, 25 de março 
de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de Justiça
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PoRtARiA N.º 747/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de JUstiça, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r e s o l v e:
desigNar a exma. Promotora de Justiça aNette Macedo alegria, ti-
tular do 1º cargo da Promotoria de Justiça de entorpecentes de belém, 
para atuar como longa manus da Procuradoria-geral de Justiça, nos autos 
do processo nº 0012608-29.2020.8.14.0401 (siMP nº 031059-003/2020), 
nos termos do ar. 28 do cPP, prosseguindo com a demanda nos ulterio-
res de direito, com o oferecimento da competente denúncia criminal pela 
conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em face do indiciado.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete da ProcUradoria-geral de JUstiça, belém, 25 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de Justiça

Protocolo: 639934
REcoNSiDERAção DE Ato ADMiNiStRAtivo
ato administrativo reconsiderado: Portaria nº 073/2021-MP/PgJ
Núm. da Publicação: 621773, doe 34.472, de 27/01/2021.
decisão: acato os termos do Parecer 102/2021-aNalista JUrÍdico e 
reconsidero o ato administrativo que revogou a dispensa de licitação n. 
019/2020, encaminhando em anexo a documentação instruída pelo depar-
tamento de informática, conforme parecer.
data de assinatura: 25/03/2021.
ordenador responsável: dr. gilberto valente Martins.

Protocolo: 639966
Ato Nº 47/2021
o ProcUrador-geral de JUstiça do estado do Pará, o uso de suas 
atribuições legais,
coNsideraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
22893/2020, em 19/11/2020,
coNsideraNdo os termos do Parecer nº 202/2020-ass/JUr/PgJ, datado 
de 18/12/2020, acolhido in totum;
resolve:
coNceder, com fundamento nos arts. 6º, i e ii, artigo 14, x, alínea d, 
25-a, § 1º da lei complementar 039/2000, com as alterações realizadas 
pela lei complementar nº 128/2020, PeNsão Por Morte em favor de 
ivoNe Pires da silva, viúva do servidor deste Ministério Público estadu-
al, Jose aUgUsto soares do aMaral, Matrícula nº 999.1627, falecido 
em 27/04/2020, benefício que, nesta situação, corresponde a r$ 2.634,44 
(dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), 
conforme abaixo discriminado:

veNciMeNto-base 30 dias 3.026,48
vPNi – lei Nº 8.329/15 - 444,41

adicioNal Por teMPo de serviço 15% 520.63
reMUNeração  r$ 3.991,52

 

reMUNeração cargo efetivo  3.991,52
Média aritiMetica siMPles  3.763,48
base de cálcUlo PeNsão 100% r$ 3.763,48

BASE DE cÁLcuLo DA PENSão

ProveNto iNtegral  3.763,48
cota faMiliar 50% 1.881,74

cota Por dePeNdeNte 20% 752,70
(=) ProveNtos de PeNsão  r$ 2.634,44

 

ivoNe Pires da silva 50% r$ 1.317,22
aNa clara Pires do aMaral 50% r$ 1.317,22

este ato produzirá seus efeitos a contar da data do óbito (27/04/2020).
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete da ProcUradoria geral de JUstiça.
belém (Pa), 5 de março de 2021.
gilberto valeNte MartiNs
Procurador-geral de Justiça

Protocolo: 640185
AviSo N° 07/2021-cSMP/MPPA
faço público a quem interessar possa, a realização da 2ª sessão extraor-
dinária on-line do conselho superior, agendada para ocorrer no dia 31 de 
março de 2021, às 9h, nos sites www.mppa.mp.br e www.youtube.com, 
para apreciação da pauta a seguir:
itENS DA PAutA:
1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir Macieira da costa filHo:
1.1.1. Processo nº 000387-117/2020 > sigiloso
requerente: Ministério Público do estado do Pará
recorrente: Mônica Pimentel alves Pereira
requerido(s): e.J.f.N
origem: 2º PJ da infância e Juventude
assunto: recurso em Notícia de fato
1.2. Processos de relatoria da conselheira Maria do socorro MartiNs 
carvalHo MeNdo:
1.2.1. Processo nº 002293-116/2013 > declÍNio
requerente: Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria de estado de educação (sedUc)

origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de belém
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação, sem licitação, de 
empresas para obras e reformas de escolas da rede pública, com verbas 
oriundas de Convênio firmado entre a União e o Estado do Pará, para im-
plementação do Projeto alvorada
1.2.2. Processo nº 000234-911/2015 > declÍNio
requerente: Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Marabá
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: apurar possíveis irregularidades na inexigibilidade de licitação n.º 
008/2011/cel/seMed/PMM, cujo objeto foi a aquisição de enciclopédias 
para bibliotecas de Marabá.
1.2.3. Processo nº 000167-151/2020
requerente: Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de saúde (sesMa)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de belém
assunto: recurso em Notícia de fato que visa apurar aquisição de azitromi-
cina 500 mg, pela sesMa, com fortes indícios de superfaturamento
1.3. Processos de relatoria do conselheiro fraNcisco barbosa de oliveira:
1.3.1. Processo nº 000404-151/2018
requerente(s): Marcos antônio ferreira das Neves
requerido(s): Pio Menezes veiga Netto, duciomar gomes da costa, ana 
rosa figueiredo Martins e gilberto valente Martins
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de belém
assunto: apurar possíveis irregularidades quanto ao recebimento de remu-
neração pública, durante o período de 28/10/2008 a 03/02/2010
1.3.2. Processo nº 000029-009/2020 > sigiloso
requerente: r. a. s.
requerido(s): g. v. M.
origem:  Procurador-geral de justiça em substituição (art. 9, parágrafo 1, 
lce 57/2006)
assunto: apurar possível prática de improbidade administrativa.
2. o que ocorrer.
belém-Pa, 26 de março de 2021.
Waldir Macieira da costa filHo
Procurador de Justiça
secretário do conselho superior do Ministério Público

Protocolo: 640018

MuNicíPioS
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE BREvES / PA
AviSo DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico Nº 001/2021. Pro-
cesso N° 9/2021-090401. tipo menor preço unitário, para aquisição de 
gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) destinados a compor os 
kits de alimentação escolar, afim de suprir às necessidades dos alunos da 
rede pública municipal de ensino de breves / Pa. o recebimento e aber-
tura das propostas e documentos de habilitação será no dia 09/04/2021 
às 09:00 h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital estará 
disponível no referido site, no Mural de licitações/tcM/Pa e no site www.
breves.pa.gov.br. Hugo leonardo Pontes - Pregoeiro.

Protocolo: 640117

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
ExtRAto DE tERMoS ADitivoS. tERMo ADitivo PREGão PRE-
SENciAL Nº 9/2018-025. terceiro termo aditivo de contrato nº 
2706002-2018. Pregão Presencial nº 025/2018. objeto: contratação de 
Pessoa Jurídica serviços funerários para atender as necessidades da se-
cretaria Municipal de assistência social. contratado: f. a. dos santos-fu-
nerária capanema cNPJ nº 00.792.011/0001-51. vigência: 06 (seis) Me-
ses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
28/12/2020. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito.
tERMo ADitivo DE coNtRAto Nº 203022/2020. DiSPENSA Nº 
07/2020-006. objeto: locação de imóvel Para funcionamento da casa 
do Programa bolsa família. contratado: valdemiro correia Neves. cPf Nº: 
070.457.194-34. fund. legal: art. Nº 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. 
assinatura: 01/03/2021. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito.
tERMo ADitivo DE coNtRAto Nº 1001002/2020. DiSPENSA Nº 
07/2020-001. objeto: locação de imóvel Para funcionamento deposito 
de Madeiras apreendidas e doadas para a Prefeitura Municipal de capane-
ma. contratado: luiz fontenele fernandes. cPf Nº 037.426.793-68. fund. 
legal: art. nº 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 08/01/2021. 
francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

http://www.mppa.mp.br
http://www.youtube.com
http://www.breves.pa.gov.br
http://www.breves.pa.gov.br
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REtificAção. Na publicação circulada no dia 19/03/2021 no doe/Pa nº 
34-525, página 77, d.o.U seção 3, pág. 314 e diário do Pará b8 referente 
ao termo de contrato nº 9912525993, dispensa nº 006-2021. oNDE SE 
Lê: art. Nº 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. LEiA-SE: art. 24, inciso vii 
da Lei nº 8.666/93 o restante fica inalterado.
AviSo DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico Nº 011/2021- 
PMc - SRP. objeto: registro de preço para eventual aquisição de 
material de consumo em geral, para atender as necessidades da Pre-
feitura Municipal de capanema/Pará e suas secretarias. sessão Pú-
blica: 09/04/2021 às 09H, horário de brasília. edital disponível em: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cpl.capa-
nema2017@gmail.com. laise Martins leal - Pregoeira.

Protocolo: 640118

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAStANHAL/PA
AviSo DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico N.º 014/2021/fMS. 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
para o desenvolvimento e implantação de sistemas de informação (sof-
tware) para atender as necessidades do laboratório deste Município de 
castanhal-Pa. a sessão pública de Pregão eletrônico terá início com a di-
vulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 13/04/2021, às 
09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.
br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.com-
prasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir 
da data da publicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/fMs.

Protocolo: 640120

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

DEcREto Nº 12, DE 25 DE MARço DE 2021
altera o decreto QUe disPÕe sobre a NoMeação de MeMbros do 
coNselHo MUNiciPal de assistêNcia social Para biêNio 2020/2022
a Prefeita MUNiciPal de cUrioNÓPolis, no uso das atribuições legais 
conferidas pelo art. 104, ii da lei orgânica do Município e, em especial, 
pela lei Municipal nº. 1.118, de 19 de maio de 2016;
coNsideraNdo a necessidade de recomposição do conselho Municipal 
de assistência social com os novos representantes do governo municipal;
d e c r e t a:
art. 1º. fica alterado o art. 1º do decreto nº. 654, de 25 de novembro de 
2020, no que tange exclusivamente aos representantes do governo Muni-
cipal, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“i – rePreseNtaNtes do goverNo MUNiciPal
secretaria Municipal de assistência social
titular: Heitor Márcio PiNHeiro dos saNtos
suplente: edilaiNY corrêa de MeNdoNça
secretaria Municipal de educação
titular: lúcia regiNa dos saNtos
suplente: aNtôNia oliveira da silva
secretaria Municipal de saúde
titular: eliZetH rodrigUes alMeida abreU
suplente: cleUtoN de soUsa Moraes”
art. 2º as demais disposições permanecem inalteradas.
art. 3º. este decreto entra em vigor na data da publicação, retroagindo os 
seus efeitos ao dia 11 de março de 2021.
MariaNa aZevedo de soUsa MarQUeZ
Prefeita Municipal

Protocolo: 640028
LEi MuNiciPAL Nº 1.192, DE 26 DE MARço DE 2021.

disPÕe sobre a reestrUtUração do coNselHo MUNiciPal de 
acoMPaNHaMeNto e coNtrole social (cacs), do fUNdo de MaNU-
teNção e deseNvolviMeNto da edUcação básica e de valoriZa-
ção dos ProfissioNais da edUcação (fUNdeb), eM coNforMidade 
coM o artigo 212-a da coNstitUição federal e regUlaMeNtado 
Na forMa da lei federal Nº 14.113, de 25 de deZeMbro de 2020.
a Prefeita MUNiciPal de cUrioNÓPolis, faço saber que a câMara MU-
NiciPal de cUrioNÓPolis, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
art. 1º fica criado, nos termos dispostos nesta lei, o conselho Municipal 
de acompanhamento e controle social (cacs) do fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
educação no Município (fUNdeb) nos termos do art. 212 da constituição 
federal e regulamentado pela lei federal nº 14.113/2020.
art. 2º o cacs, com organização e funcionamento independentes, mas em 
harmonia com o Poder Executivo Municipal de Curionópolis, tem por finali-
dade acompanhar receitas do fUNdeb, controlar suas aplicações, além de 
outras especificadas nesta Lei.
Art. 3º A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no art. 212-
a da constituição federal e nesta lei, especialmente em relação à aplica-
ção da totalidade dos recursos do fUNdeb, serão exercidos pelo cacs.
Art. 4º Compete especificamente ao CACS, sem prejuízo do disposto no 
art. 33 da lei federal nº 14.113/2020:
i - elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no 

parágrafo único do art. 31 da lei federal nº 14.113, de 2020;
ii - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta or-
çamentária anual, com o objetivo de assegurar o regular e tempestivo 
tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que 
alicerçam a operacionalização do fUNdeb;
III - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais transferidos 
à conta do Programa Nacional de apoio ao transporte do escolar (PNate) 
e do Programa de apoio aos sistemas de ensino para atendimento à edu-
cação de Jovens e adultos (PeJa);
IV- acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta 
dos programas nacionais do governo federal em andamento no Município;
v - receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas 
referidos nos incisos iii e iv deste artigo, formulando pareceres conclu-
sivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao fundo 
Nacional de desenvolvimento da educação- fNde;
vi - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais 
e atualizados relativos aos recursos repassados à conta do fUNdeb;
vii - atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta lei.
art. 5º o cacs deverá elaborar e apresentar ao Poder executivo parecer 
referente à prestação de contas dos recursos do fUNdeb.
•1º O parecer deve ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do ven-
cimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder exe-
cutivo junto ao tribunal de contas.
•2º A análise da aplicação dos recursos descritos nos incisos III e IV do Art. 
3º deverá respeitar os respectivos prazos definidos em legislação especí-
fica ou termos dos convênios celebrados pelo Poder Executivo Municipal.
art. 6º o cacs poderá, sempre que julgar conveniente:
i - apresentar, ao Poder legislativo e aos órgãos de controle interno 
e externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e 
dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparên-
cia ao documento em sítio da internet;
ii - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o dirigente 
da educação Pública Municipal ou servidor equivalente para prestar 
esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das 
despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
iii - requisitar ao Poder executivo cópia de documentos, com prazo para 
fornecimento não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
1.a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de servi-
ços custeados com recursos do fundo;
1.b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a dis-
criminação dos servidores em efetivo exercício na rede Municipal de 
ensino e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de esta-
belecimento a que se encontrarem vinculados;
2.c) convênios/parcerias com as instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos;
1.d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pertinentes:
1.a) o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas insti-
tuições escolares com recursos do fUNdeb;
1.b) a adequação do serviço de transporte escolar;
1.c) a utilização, em benefício da rede Municipal de ensino, de bens adqui-
ridos com recursos do FUNDEB para esse fim.
art. 7º o cacs será constituído por:
i - membros titulares, na seguinte conformidade:
1.a) 2 (dois) representantes do Poder executivo, sendo pelo menos 1 (um) 
deles da secretaria Municipal de educação;
1.b) 1 (um) representante dos professores da educação básica 
pública do Município;
1.c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;
1.d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 
escolas básicas públicas do Município;
1.e) 2 (dois) representantes dos pais ou responsáveis de alunos das 
escolas básicas públicas do Município;
1.f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica 
pública do Município (quando houver estudantes emancipados ou 
com mais de 18 anos de idade);
8.g) 1 (um) representante do conselho tutelar, previsto na lei fe-
deral nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – estatuto da criança e do 
adolescente –, indicado por seus pares;
1.h) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
1.i) 1 (um) representante das escolas do campo;
ii - membros suplentes: para cada membro titular, será nomeado um 
suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com 
assento no conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos 
temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorri-
dos antes do fim do mandato.
Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de estudantes emanci-
pados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do 
conselho, com direito a voz.
Art. 8º Para fins da representação disposta na alínea “i”, do inciso I deste artigo, 
as organizações da sociedade civil deverão atender as seguintes condições:
I - ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da 
lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
ii - desenvolver atividades direcionadas ao Município;
iii - estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de publi-
cação do edital de escolha dos representantes;
iv- desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social 
dos gastos públicos;
V - não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS ou como 
contratada pelo Poder executivo Municipal ou seus órgãos, a título oneroso.
art. 9º ficam impedidos de integrar o cacs:

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
mailto:cpl.capanema2017@gmail.com
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http://www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios
http://www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios
http://www.comprasnet.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br
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i - o Prefeito, o vice-Prefeito e os secretários Municipais, bem como seus 
cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
ii - o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou con-
sultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle 
interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguí-
neos ou afins desses profissionais, até o terceiro grau;
iii - estudantes que não sejam emancipados;
iv - responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que:
1.a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração 
no âmbito dos órgãos do Poder executivo;
1.b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder executivo.
art. 10. os membros do cacs, observados os impedimentos previstos no 
artigo 9º desta lei, serão indicados na seguinte conformidade:
i - pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder executivo;
ii - pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito muni-
cipal, quando se tratar dos representantes dos diretores, pais de alu-
nos e estudantes, conforme o caso, em processo eletivo organizado 
para esse fim, pelos respectivos pares;
iii - pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos 
representantes de professores e servidores administrativos;
iv - pela secretaria Municipal de educação, por meio de processo eletivo 
amplamente divulgado e observadas as condições previstas nos §§ 1º e 2º 
do artigo 6º desta lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil 
e, se necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis.
Parágrafo único. as indicações dos conselheiros ocorrerão com an-
tecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias do término do mandato 
dos conselheiros já designados.
art. 11. compete ao Poder executivo designar, por meio de ato legal 
específico, os integrantes dos cacs, em conformidade com as indica-
ções referidas no artigo 7º desta lei.
art. 12. o Presidente e o vice-Presidente do cacs serão eleitos por seus pares 
em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu regimento interno.
Parágrafo único. ficam impedidos de ocupar as funções de Presidente e de 
vice-Presidente qualquer representante do Poder executivo no colegiado.
art. 13. a atuação dos membros do cacs:
i - não será remunerada;
ii - será considerada atividade de relevante interesse social;
iii - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informa-
ções recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e 
sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;
iv - será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de profes-
sores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no conselho;
v - veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, direto-
res ou servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
1.a) a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa 
ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
1.b) o afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro 
antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;
vi - veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes 
em atividade no conselho, no curso do mandato, a atribuição de 
falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegura-
dos os direitos pedagógicos.
art. 14. o mandato dos conselheiros no cacs terá duração de quatro 
anos sendo vedada a recondução.
•1º Excepcionalmente, o primeiro mandato dos Conselheiros do CACS, no-
meados nos termos desta lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022.
•2º Caberá aos atuais membros do CACS exercer as funções acompa-
nhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos 
membros do colegiado nomeados nos termos desta lei.
art. 15. as reuniões do cacs serão realizadas, ordinariamente, a cada tri-
mestre, ou em caráter extraordinário por convocação do Presidente e nos 
termos definidos no Regimento Interno.
•1º As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria 
simples dos membros do cacs ou, em segunda convocação, 30 (trinta) 
minutos após, com os membros presentes.
•2º As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros pre-
sentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos casos em que 
o julgamento depender de desempate.
art. 16. deverá o Poder executivo Municipal manter permanentemente, em 
sítio na internet, informações atualizadas sobre a composição e o funciona-
mento do cacs, contendo ainda as seguintes informações:
i - dos nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
ii - do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;
iii - das atas de reuniões;
iv - dos relatórios e pareceres;
v - outros documentos produzidos pelo conselho.
art. 17. caberá ao Poder executivo Municipal, com vistas à execução plena 
das competências do cacs, assegurar:
i - infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local 
para realização das reuniões;
II - profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões do colegiado.
art. 18. o regimento interno do cacs deverá ser atualizado e aprovado 
no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a posse dos conselheiros.
art. 19. esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições anteriores.
gabinete da Prefeita Municipal de curionópolis, estado do Pará, em 26 de 
março de 2021.
  MariaNa aZevedo de soUsa MarQUeZ
Prefeita Municipal de curionópolis/Pa
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

ExtRAto DE coNtRAtoS
PREGão ELEtRôNico SRP - 03/2021-PMGP. objeto: registro de pre-
ços para aquisições futuras e parceladas de combustíveis e lubrificantes 
para suprir as necessidades da frota oficial de veículos automotores e má-
quinas das diversas Unidades administrativas do Município de goianésia 
do Pará - Pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no edital e seus anexos. contratantes: fundo Municipal de Meio ambiente 
- fMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 20210061, valor r$ 
11.660,10. secretaria Municipal de educação cultura desporto e lazer - 
seMecdel, cNPJ nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20210062, valor r$ 
7.113,00; fundo Municipal de saúde - fMs, cNPJ nº 12.884.091/0001-54 
contrato nº 20210063, valor r$ 12.775,50; Prefeitura Municipal de goia-
nésia do Pará - PMgP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20210064, 
valor r$ 34.867,00; fundo Municipal de assistência social - fMas, cNPJ nº 
18.367.597/0001-72, contrato nº 20210065, valor r$ 5.054,80. contra-
tada: silva servicos, acessorios e Pecas de veicUlos aUtoMoto-
res eireli, cNPJ: 18.225.480/0001-54.
contratantes: fMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 20210066, 
valor r$ 5.937,70; seMecdel, cNPJ nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 
20210067, valor r$ 4.478,00; fMs, cNPJ nº 12.884.091/0001-54 contrato 
nº 20210068, valor r$ 7.148,50; PMgP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, con-
trato nº 20210069, valor r$ 41.244,50; fMas, cNPJ nº 18.367.597/0001-
72, contrato nº 20210070, valor r$ 3.067,20. contratada: Mega aUto 
ceNter ltda, cNPJ: 22.101.048/0001-29.contratantes: fMMa, cNPJ nº 
19.998.060/0001-73, contrato nº 20210071, valor r$ 852.200,00; se-
Mecdel, cNPJ nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20210072, valor r$ 
525.800,00; fMs, cNPJ nº 12.884.091/0001-54 contrato nº 20210073, 
valor r$ 1.308.500,00; PMgP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 
20210074, valor r$ 5.348.200,00; fMas, cNPJ nº 18.367.597/0001-72, 
contrato nº 20210075, valor r$ 258.500,00. contratada: Posto Paraiso 
ltda, cNPJ: 13.117.842/0001-70. data de assinatura: 25/03/2021. fran-
cisco david leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 640122
ExtRAto DE tERMo ADitivo.
espécie: 10º termo aditivo de prazo de 01/04/2021 a 30/06/2021, ao con-
trato nº 05.9.015.2018, referente ao pregão nº 9-015/2018/adM. Marcio 
anderson costa e souza. Presidente da cPl.
Extrato de Dispensa de Licitação Nº 04/2021-DL/SEMS. secretaria 
Municipal de educação cultura desporto e lazer - seMecdel, cNPJ nº 
27.400.285/0001-04. contratado: Josete aguiar de oliveira portador do 
cPf: 040.203.974-22. contrato nº 20210004-dl, valor r$ 50.000,00. vi-
gência: 08/03/2021 a 31/12/2021. data de assinatura: 08/03/2021.  lin-
domar Pereira de souza - secretário Municipal de educação.

Protocolo: 640124
REtificAção
Na publicação do dia 25/03/2021, circulada no ioePa nº 34.532, pag. 57 
onde se lê: r s M aUto ceNter e acessÓrios ltda ePP. Leia-se: 
silva servicos, acessorios e Pecas de veicUlos aUtoMotores 
eireli. tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

Protocolo: 640125
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE iGARAPé-MiRi
ExtRAtoS DE coNtRAtoS. origem: Dispensa nº 013/2021 PMi-D. 
objeto: locação de veículo; vigência: 90 dias a partir da assinatura do con-
trato; contratado: l dos s Pantoja, cNPJ: 23.177.289. /0001-14, contrato 
nº 013.1/2021: contratante: secretaria Municipal de saúde; valor global: 
r$43.000,00: ordenador: Nazianne barbosa Pena.
origeM: disPeNsa Nº 021/2021 PMi-d. objeto: locação de imóvel para 
funcionamento da residência dos Médicos e enfermeiros do programa mais 
Médicos - Unidade saúde da família, localizada na vila Menino deus, distri-
to do anapú; vigência 01/01/2021 a 31/12/2021; contratado: sebastião de 
Miranda sacramento, cPf: 354.042.642-68, contrato nº 021.1/2021; contra-
tante: secretaria Municipal de saúde, valor global:  r$13.200,00, ordenador: 
Nazianne barbosa Pena. roberto Pina oliveira - Prefeito Municipal

Protocolo: 640127
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

ExtRAto DE REGiStRo DE PREçoS
AtA DE REGiStRo DE PREçoS N° 20210318
PREGão PRESENciAL Nº 0001/2021-PP/SRP
objeto: registro de Preço Para fUtUra e eveNtUal coNtrata-
ção de eMPresa Para locação de veicUlos leves e Pesados, 
Para ateNder  as Necessidades das secretarias do MiNiciPio 
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de iPixUNa do Pará. assinatura da ata: 19/03/2021. vigência: 12 
(doze) meses a contar da assinatura. empresa adjudicada e homolo-
gada: l. N. b.  costa traNsPorte serviços e coMercio eireli, 
iNscrita No c.N.P.J. nº 23.740.877/0001-14, vencedora com o valor 
global estimado de r$ 6.976.440,00. a ata com os preços e demais 
especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitura 
Municipal de iPixUNa do Pará no setor de licitações.
AviSo DE REMARcAção DE LicitAção
PREGão PRESENciAL Nº 0006/2021-PP/SRP
o Pregoeiro da PrefeitUra MUNiciPal de iPixUNa do Pará - Pa, 
torNa Público QUe foi reMarcada a data da licitação Na Modali-
dade Pregão PreseNcial Nº 0004/2021, a QUal teM coMo obJetivo 
registro de Preço Para fUtUra e eveNtUal locação de veicUlos, 
visaNdo ateNder as Necessidades da secretaria de saúde da 
PrefeitUra MUNiciPal de iPixUNa do Para, QUe ocorreria No dia 
17 de Março de 2021 ás 14:00Hs, QUe Não ocorreU Por Motivos 
de doeNça (covid-19) do Pregoeiro, e agora Passa a ser No dia 
12 de abril de 2021 ás 08:30Hs, Na sede da PrefeitUra de iPixUNa 
do Pará, iNforMaçÕes e-Mail: licitacao@iPixUNadoPara.Pa.gov.
br. lUaN Jardel de MoUra saNtos - Pregoeiro

Protocolo: 640129
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

AviSo DE LicitAção
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2021/SRP. 
objeto: registro de Preços Para eveNtUal e fUtUra coNtra-
tação de eMPresa esPecialiZada Para o forNeciMeNto de 
gêNeros aliMeNtÍcios, destiNado ao PrograMa NacioNal de 
aliMeNtação escolar-PNae deste MUNicÍPio de MagalHães 
barata/Pa. abertura: 08/04/2021 às 10h00min.
chamada Pública nº 001/2021.
objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do em-
preendedor familiar rural, para atender as diretrizes do programa nacional 
de alimentação escolar - PNae do Município de Magalhães barata/Pa. re-
cebimento da documentação: do dia 26/03/2021 à 21/04/2021, das 8:00h 
às 12:00hs abertura: 22/04/2021 às 10h00min.
integra dos editais e informações disponíveis no setor de licitações e con-
tratos - Prefeitura Municipal de Magalhães barata, rua lauro sodré, s/n 
- centro - ceP: 68.722-000, Magalhães barata/Pa, das 8h às 12h de se-
gunda a sexta-feira. Poderá ser retirado gratuitamente no Portal da trans-
parência de Magalhães barata/Pa (www.magalhaesbarata.pa.gov.br), no 
Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e Portal de compras 
Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/).

Protocolo: 640130
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
AviSo DE HoMoLoGAção
Pregão Eletrônico nº 025/2021-cPL/PMM. Processo licitatório nº 
3.063/2021-PMM. objeto: registro de Preços Para eveNtal aQUi-
sição de UNiforMe coM calça, boNé, caMisa, colete e Jaleco 
Para ateNder a secretaria MUNiciPal de agricUltUra - seagri. 
onde sagraram se vencedoras as empresas: l. a. QUeiroZ eireli - cNPJ 
34.791.063/0001-25, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 
perfazendo o valor total de r$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos re-
ais); Nex textil roUPas e acessorios ltda - cNPJ 36.782.020/0001-
09, vencedora dos itens: 07, 08 perfazendo o valor total de r$ 5.349,00 
(cinco mil trezentos e quarenta e nove reais); Uasg: 925213 pelo HoMo-
LOGO o resultado final. Marabá 26/03/2021. José Nilton de Medeiros - Se-
cretário Municipal de administração - seMad - Port. 011/2017-gP.

Protocolo: 640142
Extrato de contrato Nº 031/2021-SEMED-PMM - Processo nº 
20.518/2019/PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 126/2019-cPl /PMM, 
objeto: aquisição de material de expediente e escolar destinados a suprir 
as demandas operacionais da secretaria Municipal de educação - seMed e 
das unidades vinculadas. empresa: crs - comércio e serviços ltda, cNPJ 
Nº 06.029.507/0001-54, valor r$ 14.212,00 (quatorze mil e duzentos e 
doze reais). recursos: secretaria Municipal de educação de Marabá - Pa, 
oriundos do Programa dinheiro direto na escola - Pdde. início da vigência: 
25/01/2021. término da vigência: 31/12/2021. Marilza de oliveira leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.
Extrato de contrato Nº 035/2021-SEMED-PMM - Processo nº 
20.518/2019/PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 126/2019-cPl /PMM, 
objeto: aquisição de material de expediente e escolar destinados a su-
prir as demandas operacionais da secretaria Municipal de educação - 
seMed e das unidades vinculadas. empresa: s. scHNeider, cNPJ Nº 
28.629.492/0001-06, valor r$ 8.154,84 (oito mil cento e cinquenta e qua-
tro reais e oitenta e quatro centavos). recursos: secretaria Municipal de 

educação de Marabá - Pa, oriundos do Programa dinheiro direto na escola 
- Pdde. início da vigência: 25/01/2021. término da vigência: 31/12/2021. 
Marilza de oliveira leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.
Extrato de contrato Nº 032/2021-SEMED-PMM - Processo nº 
20.518/2019/PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 126/2019-cPl /PMM, 
objeto: aquisição de material de expediente e escolar destinados a suprir 
as demandas operacionais da secretaria Municipal de educação - seMed e 
das unidades vinculadas. empresa: xerfaN rocHa & cia ltda, cNPJ Nº 
10.233.542/0001-68, valor: 14.492,50 (quatorze mil, quatrocentos e noven-
ta e dois mil e cinquenta centavos). recursos: secretaria Municipal de educa-
ção de Marabá - Pa, oriundos do Programa dinheiro direto na escola - Pdde. 
início da vigência: 25/01/2021. término da vigência: 31/12/2021. Marilza de 
oliveira leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.
Extrato de contrato Nº 033/2021-SEMED-PMM - Processo nº 
20.518/2019/PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 126/2019-cPl /PMM, 
objeto: aquisição de material de expediente e escolar destinados a su-
prir as demandas operacionais da secretaria Municipal de educação - 
seMed e das unidades vinculadas. empresa: J M ribeiro comercio de 
Papelaria eireli, cNPJ Nº 34.941.737/0001-20, valor: r$ 28.331,75 
(vinte e oito mil trezentos e trinta e um reais e setenta e cinco centa-
vos). recursos: secretaria Municipal de educação de Marabá - Pa, oriun-
dos do Programa dinheiro direto na escola - Pdde. início da vigência: 
25/01/2021. término da vigência: 31/12/2021. Marilza de oliveira leite 
- secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.
Extrato de contrato Nº 034/2021-SEMED-PMM - Processo nº 
20.518/2019/PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 126/2019-cPl /PMM, 
objeto: aquisição de material de expediente e escolar destinados a suprir 
as demandas operacionais da secretaria Municipal de educação - seMed 
e das unidades vinculadas. empresa: Herenio dos santos comércio e im-
portação eireli - ePP, cNPJ Nº 12.283.935/0001-01, valor: r$ 22.601,63 
(vinte dois mil, seiscentos e um reais e sessenta e três centavos). recur-
sos: secretaria Municipal de educação de Marabá - Pa, oriundos do Pro-
grama dinheiro direto na escola - Pdde. início da vigência: 25/01/2021. 
término da vigência: 31/12/2021. Marilza de oliveira leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 640139
Extrato de contrato Nº 036/2021-SEMED-PMM, Processo nº 
2.045/2021-PMM, Pregão Presencial srP Nº 071/2020-cel/sevoP/
PMM, objeto: contratação de empresa para fornecimento de refeições 
(tipo marmitex), destinadas a suprir as necessidades da secretaria Mu-
nicipal de educação - seMed. empresa: delícias & sabores ltda, cNPJ/
Mf Nº 29.490.960/0001-69, valor: r$ 242.337,00 (duzentos e quarenta e 
dois mil e trezentos e trinta e sete reais), recursos: erário Municipal. inicio 
da vigência: 02/03/2021. término da vigência: 31/12/2021. Marilza de 
oliveira leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 640140
PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
AviSo DE AtA DE REGiStRo DE PREçoS
AtA DE REGiStRo DE PREço Nº 058/2021/cPL, Beneficiário - ALG 
rio coMercio de ProdUtos eireli - cNPJ 05.763.509/0001-00, ven-
cedora dos itens: 01, 02, 03, 04 perfazendo o valor total de r$ 57.550,00 
(cinquenta e sete mil quinhentos e cinquenta reais); vigência da ata: 12 
meses a partir da assinatura. oriundas do Pregão eletrônico nº 012/2021-
cPl/PMM. Processo licitatório nº 2.233/2021-PMM. objeto: registro de 
Preços Para eveNtUal aQUisição de Kit´s PadroNiZados de Hi-
gieNe bUcal, visaNdo a MaNUteNção dos trabalHos edUcativos 
do PrograMa de saúde da escola- Pse e saúde bUcal eM ateNdi-
MeNto as deMaNdas do fUNdo MUNiciPal de saúde do MUNiciPio 
de Marabá. Marabá 26/03/2021. valmir silva Moura - secretário Munici-
pal de saúde - sMs - Port. 535/2020-gP.

Protocolo: 640134
contrato n° 194/2021-fMS. Processo Administração nº 
19.423/2020/PMM, autuado na modalidade Pregão eletroNica 
Nº145/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de medicamento 
para suprir as Necessidades da secretaria Municipal de saúde e das 
unidades vinculadas. empresa: exclUsiva distribUidora de Me-
dicaMeNtos ltda, inscrita no cNPJ 14.905.502/0001-76, valor: r$ 
311.203,70 (trezentos e onze mil duzentos e três reais e setenta cen-
tavos). dotações orçamentárias: 10.302.0084.2.062 - atenção Média e 
alta complexidade, 10.301.0082.2.055 - Manutenção Programa farmá-
cia básica, elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo, 
data da assiNatUra 23 de março de 2021. valmir silva Moura - se-
cretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
contrato n° 192/2021-fMS. Processo Administração nº 
19.423/2020/PMM, autuado na modalidade Pregão eletroNica Nº 
145/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de medicamento para 
suprir as Necessidades da secretaria Municipal de saúde e das unidades 
vinculadas. empresa: iNovaMed HosPitalar ltda, inscrita no cNPJ sob 
nº 12.889.035/0001-02, valor:  r$ 518.700,00 (quinhentos e dezoito mil, 
setecentos reais). dotações orçamentárias: 10.302.0084.2.062 - atenção 
Média e alta complexidade, 10.301.0082.2.055 - Manutenção Programa 
farmácia básica, elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de con-
sumo, data da assiNatUra 26 de março de 2021. valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
atenciosamente,
raimundo Marques de Matos
diretor financeiro sMs

Protocolo: 640137
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARACANÃ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARAcANã
ExtRAto DE coNtRAto. coNtRAto Nº 053/2021-SEMMA. iNexi-
gibilidade Nº 007/2021 007 iNex-seMMa. Partes: fundo Municipal de 
Meio ambiente e r. v. l Melo e cia ltda, cNPJ nº 11.648.352/0001-74. 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação de serviços tec-
nicos especializados na área de gestao Publica de Natureza continua de 
assessoria e consultoria contabil. valor global: r$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais). recursos orçamentários: Unidade gestora: 0808 - secretaria 
Municipal de Meio ambiente 18 122 0231 2.045 - Manutenção da secreta-
ria Municipal de Meio ambiente - seMMa
elemento de despesa 3.3.90.39.00 - outros serv. de terc. Pessoa Jurídica 
10010000 - recursos ordinários. data da assinatura: 29 de janeiro de 
2021. vigência: 29 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. caio José de 
lima rabelo - secretario Municipal de Meio ambiente
REtificAção.  a Prefeitura Municipal de Maracanã - PMM, por intermédio 
da comissão Permanente de licitação torna pública a abertura de Processo 
licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão eletrônico 
srP nº 002/2021/PMM, cujo objeto é a contratação de empresa para o 
Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo, a fim de atender 
as necessidades da Prefeitura e fundos Municipais do Município de Mara-
canã, por um período de 12 (doze) Meses, durante 12 (doze) meses. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 07/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet . o edital 
estará disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/categoria/licita-
coes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.
pa.gov.br, a partir da data da publicação.  1 - oNDE SE Lê: a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 07/04/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. o edital esta-
rá disponível nos sites: https://maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e 
www.comprasnet.gov.br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, 
a partir da data da publicação. 2 - LEiA-SE: a data do recebimento e aber-
tura das propostas e documentos de habilitação será no dia 09/04/2021 às 
09:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://maracana.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e www.comprasnet.gov.
br e e-mail licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br, a partir da data da 
publicação.  circulado no d.o.U seção 3 pág. 220, doe/Pa pág. 60 e di-
ário do Pará pág. b8 em 25/03/2021. cleuma de fátima Mendonça dos 
santos - Pregoeira/PMc

Protocolo: 640146
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARITUBA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARituBA
ExtRAto DE coNtRAtoS. a Prefeitura Municipal de Marituba/Pa tor-
na público para os devidos fins, os extratos de Contratos das Adesões: 
N° 020/2021-PMM-adesão, objeto: contratação de pessoa jurídica para 
Prestação dos Serviços de Publicação de Avisos e Atos Oficiais para atender 
a Prefeitura Municipal de Marituba. Ratificação: 26/02/2021, Contratante: 
Prefeitura Municipal de Marituba, contratado: costa e Paes ltda cNPJ: 
08.602.474/0001-15; contrato: 2021.0301009 - seMad - PMM, valor: r$ 
75.000,00. assinatura: 01/03/2021, vigência: 01/09/2021;
N° 021/2021-PMM-ADESão. objeto: contratação de Pessoa Jurídica 
para aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Ratificação: 
26/02/2021, contratante: secretaria Municipal de assistência e desenvol-
vimento social, contratado: casa forte coMércio atacadista eire-
li, cNPJ: 15.459.519/0001-00; contrato: 2021.0302001-seMads-PMM. 
valor: r$ 1.109.171,79, assinatura: 02/03/2021, vigência: 31/05/2021; 
contratado: MartiNs Jr. coMercio atacadista eireli - Me cNPJ: 
15.459.519/0001-00; contrato: 2021.0302002-seMads-PMM, valor: r$ 
45.391,70, assinatura: 02/03/2021, vigência: 31/05/2021;
N° 022/2021-PMM-ADESão. objeto: contratação de Pessoa Jurídica de 
Materiais de Divulgação Institucional e Identificação Visual para atender às 
necessidades da Prefeitura Municipal de Marituba secretaria Municipal de 
administração - seMad e secretarias agregadas, secretaria Municipal de 
educação - seMed e secretaria Municipal de saúde - sesaU do Município 
de Marituba, Ratificação: 26/02/2021, Contratante: Prefeitura Municipal 
de Marituba, secretaria Municipal de educação e secretaria Municipal de 
saúde, contratado: H de f Pires serviços eireli cNPJ: 18.655.861/0001-
73; contrato: Nº 2021.0302003-seMad-PMM, contratante: Prefeitura 
Municipal de Marituba, valor: r$ 35.520,00. assinatura: 02/03/2021, vi-
gência: 02/09/2021; contrato: Nº2021.0302004-seMed-PMM, contratan-
te: secretaria Municipal de educação, valor: r$ 45.122,25, assinatura: 
02/03/2021, vigência: 02/09/2021; contrato: Nº2021.0302005-sesaU
-PMM, contratante: secretaria Municipal de saúde, valor: r$ 57.839,00. 
assinatura: 02/03/2021, vigência: 02/09/2021;
N° 023/2021-PMM-ADESão. objeto: contratação de Pessoa Jurídica 
para Prestação do serviço de locação de veículos, para atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Marituba, secretarias de adminis-

tração e agregadas, secretaria Municipal de educação, secretaria Muni-
cipal de saúde e secretaria Municipal de assistência e desenvolvimen-
to Social. Ratificação: 15/03/2021. Contratado: Loc Minas Locadora de 
veiculos ltda cNPJ: 18.778.140/0001-50; contrato n°: 2021.0316001 
- seMad-PMM, contratante: Prefeitura Municipal de Marituba, valor: r$ 
2.464.440,00. assinatura: 16/03/2021, vigência: 16/03/2022; contra-
to n°: 2021.0316002 - seMed-PMM, contratante: secretaria Municipal 
de educação, valor: r$ 721.680,00, assinatura: 16/03/2021, vigência: 
16/03/2022; 2021.0316003 - sesaU-PMM, contratante: secretaria Muni-
cipal de saúde, valor: r$ 1.839.480,00, assinatura: 16/03/2021, vigên-
cia: 16/03/2022; 2021.0316004 - seMads-PMM, contratante: secretaria 
Municipal de assistência e desenvolvimento social, valor: r$ 240.000,00, 
assinatura: 16/03/2021, vigência: 16/03/2022;
AviSoS DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico Nº 010/2021/PMM/
SRP/PE, objeto: registro de preço objetivando a contratação de Pessoa 
Jurídica para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, 
afim de suprir as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fun-
dos do Município de Marituba/Pa, ab: 12/04/21 às 08hs. editais disponíveis 
na Prefeitura Municipal das 08:00 as 14:00 de segunda a sexta, no Mural 
do tcM, e na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGão ELEtRôNico Nº 011/2021/PMM/SRP/PE, objeto: registro 
de preço objetivando a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de agendamento de viagem, emissão de boleto de forneci-
mento de Passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias e fundos do Município 
de Marituba/Pa, ab: 12/04/21 às 14hs. editais disponíveis na Prefeitura 
Municipal das 08:00 as 14:00 de segunda a sexta, no Mural do tcM, e na 
página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREGão ELEtRôNico Nº 012/2021/PMM/SRP/PE, objeto: registro 
de preço objetivando a contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de 
Materiais de Higiene e Limpeza, afim de suprir as necessidades da Pre-
feitura Municipal, secretarias e fundos do Município de Marituba/Pa, ab: 
13/04/21 às 08hs. editais disponíveis na Prefeitura Municipal das 08:00 as 
14:00 de segunda a sexta, no Mural do tcM, e na página eletrônica www.
portaldecompraspublicas.com.br.
PREGão ELEtRôNico Nº 013/2021/PMM/SRP/PE, objeto: re-
gistro de preço objetivando a contratação de empresa para aquisição 
de insumos asfálticos para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de Marituba/
Pa, ab: 13/04/21 às 14hs. editais disponíveis na Prefeitura Municipal 
das 08:00 as 14:00 de segunda a sexta, no Mural do tcM, e na pági-
na eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. luciano cristino 
ramos - secretário Municipal de administração.

Protocolo: 640151
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

AviSo DE Licitção
PREGão ELEtRôNico - PE 04/2021/PMNi
a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pa, por intermédio do Pregoeiro e 
equipe de apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação, na modalidade Pregão eletrônico, tipo Menor Preço, em 
sessão Pública eletrônica a partir das 09h00min (horário de brasília- df) 
do dia 13/04/2021, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
para o objeto: aQUisição de veÍcUlo aUtoMotor Utilitário Zero 
QUilôMetro visaNdo sUPrir as Necessidades da secretaria de 
deseNvolviMeNto social do MUNicÍPio de Nova iPixUNa, MediaN-
te as coNdiçÕes estabelecidas No terMo de referêNcia - aNexo 
i.i do edital, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 
8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e 
suas alterações posteriores e decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013. 
o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da transpa-
rência do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - tcM/Pa, 
e-mail: cpl.pmni@gmail.com e/ou no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Nova ipixuna - Pa, 26 de Março de 2021.elMaicoN soUZa da 
coNceição Pregoeiro - PMNi- Portaria no 052/2021 - gP.

Protocolo: 640152
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ÓBiDoS/PA
cÓDiGo uASG: 980501
AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 001/2021/PMo - Processo administ.: 
016/2021/PMo. regime de execução: indireta Por Preço Unitário, critério 
de Julgamento: Menor Preço por item. objeto: contratação de empresa 
especializada para fornecimento de recarga de gás liquefeito de Petróleo 
(glP) e vasilhames de 13 Kg, para atender as necessidades das secreta-
rias Municipais de Óbidos(Pa), para o exercício de 2021.
abertura: 13/04/2021, às 09:00h (horário de brasília/df).
Pregão eletrôNico Nº 002/2021/PMo - Processo administ.: 033/2021/
PMo. regime de execução: indireta Por Preço Unitário,
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critério de Julgamento: Menor Preço por item. objeto: contratação 
de empresa especializada para a aquisição de gêneros alimentícios, 
para atender as demandas dos serviços desenvolvidos pelas secre-
tarias Municipais de Óbidos - Pará, no exercício de 2021.abertura: 
15/04/2021, às 09:00h (horário de brasília/df).
PREGão ELEtRôNico Nº 003/2020/PMo - Processo Administ.: 
019/2021/PMo. regime de execução: indireta Por Preço Unitário, 
critério de Julgamento: Menor Preço por item. objeto: contratação de 
empresa especializada para aquisição de equipamento de Proteção in-
dividual - ePi’s, para atender as necessidades das secretarias Munici-
pais de Óbidos(Pa), para o exercício de 2021. abertura: 20/04/2021, às 
09:00h (horário de brasília/df). local: www.comprasgovernamentais.
gov.br. o edital e seus anexos encontra-se disponível nos sites: www.
comprasgovernamentais.gov.br; https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic
-publico e  https://obidos.pa.gov.br e na Prefeitura Municipal de Óbidos 
- Pa/setor de licitação, rua dep. raimundo chaves, 338 - centro; fone 
(93) 3547-3044;e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no horário de 8h 
às 13h. Heranildo M. M. da silva Júnior - Pregoeiro.

Protocolo: 640154
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto 2º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 20190156
origeM: coNtrato nº 20190156
decorreNte: Pregão Nº 9/2016-006seMad
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPeba/seMsa
coNtratado : claer serviços gerais eireli
obJeto: coNtratação de serviços coNtiNUados de coZiNHa, liM-
PeZa e coNservaçao, Portaria, MaQUeiro e serviços de traNs-
Porte Para cobrir a deMaNda da secretaria MUNiciPal de saUde 
do MUNiciPio de ParaUaPebas, estado do Pará.
valor iNicial do coNtrato: r$ 6.019.998,60(seis milhões, dezenove 
mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).
vigêNcia iNicial do coNtrato: 30 de abril de 2019 a 30 de abril de 2020
valor do coNtrato aPÓs 2º tac: r$ 18.059.995,80(dezoito milhões, cin-
quenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).
vigeNcia do coNtrato aPÓs 2º tac: 30 de abril de 2019 a 30 de 
abril de 2022.
valor aditado No 2º tac: r$ 6.019.998,60(seis milhões, dezenove mil, 
novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), e o PraZo de 
12(doze) meses (30 de abril de 2021 a 30 de abril de 2022).
data do aditivo: 24/02/2021.

Protocolo: 639969
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto 3º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 20190157
origeM: coNtrato nº 20190157
decorreNte: Pregao Nº9/2018-006seMsa
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas/seMsa
coNtratada (o): l g serviços e locaçoes ltda Me.
obJeto: coNtratação de serviços coNtiNUados de coZiNHa, liM-
PeZa e coNservaçao, Portaria, MaQUeiro e serviços de traNs-
Porte Para cobrir a deMaNda da secretaria MUNiciPal de saUde 
do MUNiciPio de ParaUaPebas, estado do Pará.
valor iNicial do coNtrato: r$ 14.179.981,80 (quatorze milhões, cen-
to e setenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos).
vigêNcia iNicial do coNtrato: 30 de abril de 2019 a 30 de abril de 2020.
valor do coNtrato aPÓs 3º tac: r$ 49.629.936,30(quarenta e 
nove milhões, seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e 
seis reais e trinta centavos).
vigêNcia do coNtrato aPÓs 3º tac: 30 de abril de 2019 a 30 de 
abril de 2022.
valor aditado No 3º tac: r$ 17.724.977,25(dezessete milhões, 
setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e 
vinte e cinco centavos), e o PraZo de 12(doze) meses (30 de abril 
de 2021 a 30 de abril de 2022).
data do aditivo: 24/02/2021.

Protocolo: 639970
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210133
origeM Pregão Nº 8/2020-019PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) MUstafé & borges ltda
obJeto registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios (Pere-
cíveis - frutas e legumes, suplementos alimentares, carnes, frios e res-
friados, Polpas e Pães), destinados à alimentação dos usuários atendidos 
pelas unidades da secretaria Municipal de assistência social, no Município 
de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 109.161,41 (cento e nove mil, cento e sessenta e um 
reais e quarenta e um centavos)
vigêNcia 04 (quatro) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
data da eMissão 11 de Março de 2021

Protocolo: 639896

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210134
origeM Pregão Nº 8/2020-019PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) coMabeM sUPerMercado e distribUição eireli-ePP
obJeto aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da secretaria 
Municipal de assistência social, no Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 221.593,68 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e 
noventa e três reais e sessenta e oito centavos).
vigêNcia 04 (quatro) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
data da eMissão 10 de Março de 2021

Protocolo: 639898
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210135
origeM Pregão Nº 8/2020-019PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) H. Mix coMercio de ProdUtos aliMeNticios eireli
obJeto aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da secretaria 
Municipal de assistência social, no Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 12.477,40 (doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais 
e quarenta centavos)
vigêNcia 04 (quatro) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
data da eMissão 11 de Março de 2021

Protocolo: 639899
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210136
origeM Pregão Nº 8/2020-019PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) W & J coMercio e frUtaria eireli - Me
obJeto aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da secretaria 
Municipal de assistência social, no Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 24.017,70 (vinte e quatro mil, dezessete reais 
e setenta centavos)
vigêNcia 04 (quatro) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
data da eMissão 11 de Março de 2021

Protocolo: 639900
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210131
origeM Pregão Nº 8/2020-019PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) Mega Mix distribUidora de aliMeNtos eireli
obJeto aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da secretaria 
Municipal de assistência social, no Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 8.103,92 (oito mil, cento e três reais e no-
venta e dois centavos).
vigêNcia 04 (quatro) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
data da eMissão 10 de Março de 2021

Protocolo: 639894
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210130
origeM Pregão Nº 8/2020-019PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) sabore frios eireli
obJeto aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da secretaria 
Municipal de assistência social, no Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 58.983,18 (cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e 
três reais e dezoito centavos)
vigêNcia 04 (quatro) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
data da eMissão 10 de Março de 2021

Protocolo: 639891
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210148
origeM Pregão Nº 8/2020-019PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) J. MartiMelo costa e cia ltda
obJeto aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da secretaria 
Municipal de assistência social, no Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 2.495,08 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais 
e oito centavos)
vigêNcia 04 (quatro) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
data da eMissão 18 de Março de 2021

Protocolo: 639903
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EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210126
origeM Pregão Nº 8/2020-019PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o) e c de soUsa eMPreeNdiMeNtos eireli
obJeto aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da secretaria 
Municipal de assistência social, no Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 2.986,96 (dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e 
noventa e seis centavos)
vigêNcia 04 (quatro) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
data da eMissão 09 de Março de 2021

Protocolo: 639890
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210102
origeM Pregão eletrôNico Nº 8/2020-025PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de saUde
coNtratada(o) distribUidora flaMed HosPitalar eireli
obJeto contratação exclusiva para Microempresa, empresa de Pequeno 
Porte, Microempreendedor individual e cooperativas para aquisição de 
material permanente hospitalar para estruturação da Unidade básica de 
saúde Nova carajás, para atender a secretaria Municipal de saúde, no 
Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 19.778,51 (dezenove mil, setecentos e setenta e oito 
reais e cinquenta e um centavos)
vigêNcia 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de 
assinatura das partes
data de eMissão 22 de fevereiro de 2021

Protocolo: 639980
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210101
origeM Pregão eletrôNico Nº 8/2020-025PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de saUde
coNtratada(o) J leMos de carvalHo
obJeto contratação exclusiva para Microempresa, empresa de Pequeno 
Porte, Microempreendedor individual e cooperativas para aquisição de 
material permanente hospitalar para estruturação da Unidade básica de 
saúde Nova carajás, para atender a secretaria Municipal de saúde, no 
Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 7.294,00 (sete mil, duzentos e noventa e quatro reais)
vigêNcia 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de 
assinatura das partes
data de eMissão 22 de fevereiro de 2021

Protocolo: 639975
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210117
origeM Pregão Nº 8/2020-025PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de saUde
coNtratada(o) Mc coM. de eQUiP. HosPitalares ltda.
obJeto contratação exclusiva para Microempresa, empresa de Pequeno 
Porte, Microempreendedor individual e cooperativas para aquisição de 
material permanente hospitalar para estruturação da Unidade básica de 
saúde Nova carajás, para atender a secretaria Municipal de saúde, no 
Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais)
vigêNcia 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de 
assinatura das partes.
data de eMissão 02 de Março de 2021

Protocolo: 639976
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210118
origeM Pregão Nº 8/2020-025PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de saUde
coNtratada(o) MtM - egoPel eMPresa goiaNa de PaPel ltda
obJeto contratação exclusiva para Microempresa, empresa de Pequeno 
Porte, Microempreendedor individual e cooperativas para aquisição de 
material permanente hospitalar para estruturação da Unidade básica de 
saúde Nova carajás, para atender a secretaria Municipal de saúde, no 
Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 1.876,00 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais)
vigêNcia 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de 
assinatura das partes.
data de eMissão 02 de Março de 2021

Protocolo: 639977
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210099
origeM Pregão eletrôNico Nº 8/2020-025PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de saUde
coNtratada(o) PPf coM e serv eireli

obJeto contratação exclusiva para Microempresa, empresa de Pequeno 
Porte, Microempreendedor individual e cooperativas para aquisição de 
material permanente hospitalar para estruturação da Unidade básica de 
saúde Nova carajás, para atender a secretaria Municipal de saúde, no 
Município de Parauapebas, estado do Pará.
valor total r$ 9.902,30 (nove mil, novecentos e dois reais 
e trinta centavos)
vigêNcia 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de 
assinatura das partes
data de eMissão 22 de fevereiro de 2021

Protocolo: 639971
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 20210100
origeM Pregão Nº 8/2020-025PMP
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de saUde
coNtratada(o) K.c.r.s. coMércio de eQUiPaMeNtos eireli
obJeto contratação exclusiva para Microempresa, empresa de Pequeno 
Porte, Microempreendedor individual e cooperativas para aquisição de 
material permanente hospitalar para estruturação da Unidade básica de 
saúde Nova carajás, para atender a secretaria Municipal de saúde, no 
Município de Parauapebas, estado do Pará
valor total r$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais)
vigêNcia 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de 
assinatura das partes
data de eMissão 22 de fevereiro de 2021

Protocolo: 639973
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-007PMPD a Prefeitura Municipal 
de Pau d’arco - Pa, através da Prefeitura Municipal de Pau d’arco, por 
intermédio do setor de licitação, torna público que, fará realizar licita-
ção na modalidade Pregão eletrônico tipo menor preço por item, objeto: 
registro de Preços visaNdo fUtUra e eveNtUal coNtratação 
de eMPresa esPecialiZada forNeciMeNto de Materiais de ex-
PedieNte e esPortivo Para ateNdiMeNto da PrefeitUra de PaU 
d’arco/Pa e sUas secretarias/fUNdos. data e horário do recebi-
mento das propostas: até às 09:25 horas do dia 15/04/2021. data e 
horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 15/04/2021. de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de 
compras Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.br. o pro-
cedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações posterio-
res que lhe foram introduzidas. o edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://
paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do 
tcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.
PaU d’arco - Pa, 29 de março de 2021.
gilvaN costa de oliveira
Pregoeiro
Portaria nº 06/2021-gPM/Pd

Protocolo: 640156
AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-011fMS a Prefeitura Municipal de 
Pau d’arco - Pa, através da Prefeitura Municipal de Pau d’arco, por in-
termédio do setor de licitação, torna público que, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão eletrônico tipo menor preço por item, objeto: re-
gistro de Preços visaNdo fUtUra e eveNtUal coNtratação de 
eMPresa esPecialiZada forNeciMeNto de MedicaMeNtos (ateN-
ção básica e coNtrolados) Para sereM UtiliZados No sisteMa 
de saúde Pública do MUNicÍPio de PaU d’arco-Pa. data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 12/04/2021. 
data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 12/04/2021. de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal 
de compras Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.br. o pro-
cedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas. o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de compras Púbicas https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/
licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do tcM/Pa, https://www.
tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.
PaU d’arco - Pa, 29 de março de 2021.
gilvaN costa de oliveira
Pregoeiro
Portaria nº 06/2021-gPM/Pd

Protocolo: 640160
AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-010/PMPD
a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio do setor de 
licitação, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
eletrônico tipo menor preço por item, objeto: registro de preço visando 
futura e eventual contratação de empresa especializada na Prestação 
de Serviços Gráficos,, para atender a Prefeitura Municipal e as Secre-
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tarias Municipais de Pau d´arco - Pa. data e horário do recebimento 
das propostas: até às 09:00 horas do dia 13/04/2021. data e horário 
do início da disputa: 09:10 horas do dia 13/04/2021. de acordo com o 
que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras 
Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, lei 
nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas. o edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de compras Públicas https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.
pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do tcM/Pa, 
https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso
PaU d’arco - Pa, 29 de março de 2021.
edicarlos Jesuino filho
Pregoeiro
decreto nº 014/2021

Protocolo: 640162
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PRAiNHA
AviSo DE LicitAção. a Prefeitura Municipal de Prainha, torna público 
que realizará o Pregão Presencial srP n° 9/2021-180301, tipo menor preço 
por item, abertura dia 13/04/2021, às 10:00h horário local. objeto: even-
tual de Material elétrico, Para Manutenção da rede de iluminação Pública 
do Municipio de Prainha, retirada do edital na sala de licitação da Prefei-
tura Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 
- bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h, pelo e-mail:  
licitaprh@gmail.com, http://www.prainha.pa.gov.br/portal-da-transparen-
cia/,http://www.prainha.pa.gov.br/portal-da-transparencia/. davi xavier 
de Moraes - Prefeito Municipal, de Prainha.

Protocolo: 640165
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtANA Do ARAGuAiA - PA
AviSo DE LicitAção
PRocESSo LicitAtÓRio N°017/2021
Pregão eletrôNico Nº 011/2021/PMsa/stt
www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: contratação de empresa habilitada no fornecimento de licença de 
uso (locação) de softwares integrados para gestão Pública tributária, in-
cluindo a implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico. aber-
tura no dia 13/04/2021 ás 12:00hs.
cópia do edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas cel.: (94) 99113 9846.
advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 640188

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM - SMt
PoRtARiA Nº 013/2021-GAB/SMt SANtARéM /PA, 24/03/2021
dispõem sobre a substituição de Membro da comissão de avaliação e Jul-
gamento referente ao Processo administrativo N° 20210001 - sMt. o se-
cretário Municipal de Mobilidade e trânsito, sr. Paulo Jesus da silva, no uso 
de suas atribuições legais, conforme decreto Nº 009/2021 - gaP/PMs, de 
01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumpri-
mento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
considerando dever de compreender os princípios básicos da administra-
ção Pública, com a probidade, legalidade, publicidade e outros, e o disposto 
nas leis nºs 121.232/2010, 8.666/1993 e 13.019/2014;
considerando o Processo administrativo nº 20210001 - sMt, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada para o serviço de operação de sistema 
de comercialização eletrônica de Passagens e Monitoramento operacional do 
sistema de transporte público de passageiros, com fornecimento de equipa-
mentos, por regime de comodato, para a operacionalização dos sistemas.
considerando, a necessidade de substituir membro da comissão de avalia-
ção e julgamento referente ao Proc. adm. 20210001-sMt.
resolve
art. 1º - Nomear a srª lilian ermiane aparecida Pereira Maues - Matrícula 
nº 87188 para compor a comissão de avaliação e julgamento referente ao 
Processo administrativo N° 20210001 - sMt, em substituição ao sr. rafael 
Queiroz reis - Matricula n° 83407.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produ-

zindo efeitos a partir de sua assinatura. dê-se ciência, cumpra-se, registre-
se e publique-se. gabinete do secretário Municipal de Mobilidade e trân-
sito, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte 
um. Paulo Jesus da silva - secretário Municipal de Mobilidade e trânsito/
decreto nº 009/2021-gaP/PMs.

Protocolo: 640179
PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM
SEcREtARiA MuNiciPAL DE tRABALHo E ASSiStêNciA SociAL
AviSo DE LicitAção
Ato: Pregão Eletrônico Nº 001/2021-SEMtRAS
objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de lanches e re-
feições visando atender a secretaria Municipal de trabalho e assistência social.
edital 29/03/2021 das 8:00h às 14:00h. No endereço eletrônico: www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. início da entre-
ga de propostas: 29/03/2021 a partir das 9h30min no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. abertura das propostas: 14/04/2021 às 9h30min 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br
cláudia regina Queiroz reis
Pregoeira da seMtras

Protocolo: 640175
PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM - SEMiNfRA
tERMo DE SuB-RoGAção. coNtRAto Nº 012/2020-SEMiNfRA. 
instrumento de sUb-rogação ao coNtrato adMiNistrativo Nº 
012/2020 - seMiNfra, que celebram a secretaria Municipal de infraes-
trutura, com sede na cidade de santarém, estado do Pará, na av. ba-
rão do rio branco, s/nº - bairro aeroporto velho, inscrito no cNPJ. (Mf) 
sob o Nº 05.182.233/0007-61, e a secretaria Municipal de Urbanismo 
e serviços Públicos, com sede na cidade de santarém, estado do Pará, 
na av. barão do rio branco, s/n - aeroporto velho, inscrita no cNPJ/Mf 
05.182.233/0031-91. 1) Da Sub-Rogação: Pelo presente, fica sub-rogado 
todas as condições contratuais estabelecidas no contrato administrativo 
012/2020- seMiNfra em favor da secretaria Municipal de Urbanismo e 
serviços Público - seMUrb, que assume todas as obrigações antes com-
pactuadas com a citada empresa. 2) dos recursos financeiros Para aten-
der as despesas - as despesas decorrentes do presente ato administrativo 
correrão a conta da seguinte dotação orçamentaria: onde se lê: as despe-
sas correspondentes ao objeto deste contrato correrão a conta da dotação 
orçamentária da PMs/seMiNfra nº. dotação orçamentária: 15.451.0008 
1.020- Manutenção de logradouros e equipamentos públicos elemento de 
despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de consumo leia-se “as despesas de-
correntes do presente coNtrato correrão à conta da dotação orçamen-
tária da PMs/seMUrb nº dotação orçamentária: 15.451.0010.2.158 - Ma-
nutenção de logradouros e equipamentos públicos. elemento de despesa 
3.3.90.30.00.00. fonte de recurso: 10001000. 3) Passa a responsabilidade 
de ordenador de despesas ao sr. Jean Murilo Machado Marques, decreto nº 
013/2021-gaP/PMs. santarém, 04 de Janeiro de 2021. daniel guimarães 
simões - secretário Municipal de infraestrutura.
tERMo DE APoStiLAMENto. coNtRAto Nº 012/2020-SEMiNfRA. 
apostilamento para procedimento administrativo e atualizações ao con-
trato nº 012/2020-seMiNfra, que entre si fazem a Prefeitura Municipal 
de santarém secretaria Municipal de Urbanismo e serviços Públicos e 
a empresa M r leal leite eireli. 1. considerando a lei Municipal de nº 
21.162, de 29/12/2020, que dispõe da estrutura administrativa do poder 
executivo Municipal; 2. considerando a lei orçamentaria nº 21.161, de 
29/12/2020 e a autorização do secretário Municipal de infraestrutura; 3. 
considerando o permissivo contido no § 8º do art. 65 da lei 8.666/93, 
que autoriza as modificações dos contratos que não afete as condições 
essenciais ao contrato administrativo n° 012/2020 - seMiNfra, passando 
a ter o seguinte teor. 4. No preambulo passa a ter a seguinte descrição: 
contratante: o Município de santarém neste ato representado pela secre-
taria Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, com sede na cidade de 
santarém na av. barão do rio branco, s/nº - aeroporto velho, inscrito no 
cNPJ/Mf 05.182.233/0031-91, contratada: M r leal leite eireli, estabe-
lecida na travessa idelfonso almeida, aparecida, santarém-Pa, inscrita no 
cNPJ (Mf) sob o nº 34.704.519/0001-72, neste ato designada contratada. 
instrumento vinculante: Pregão eletrônico nº 007/2020 - seMiNfra, ob-
jetivando aquisição de cal com cola e fixador. santarém, 04 de Janeiro de 
2020. daniel guimarães simões - secretário Municipal de infraestrutura

Protocolo: 640176
PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM - SEMJEL
PoRtARiA Nº 005/2021 - SEMJEL, DE 22/03/2021.
o secretário Municipal da Juventude, esporte e lazer, no uso de suas atri-
buições legais, conforme decreto nº 015/2021 - gaP/PMs, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.
resolve:
art. 1º designar os servidores lotados na secretaria Municipal da 
Juventude, esporte e lazer- seMJel, abaixo indicados para desempe-
nho da função de fiscal do contrato.
art. 2º Nomeiam-se os servidores: lillian Maria de sousa Pinto - Matricula n° 
59638 - fiscal; deborah ellen sousa de lira - Matricula n° 72831 - suplente.
art. 3º - esta Portaria entra em vigor no ato de sua publicação, apli-
cando-se seus efeitos aos contratos e termos aditivos de contratos em 
execução. gabinete do secretário Municipal da Juventude, esporte e la-
zer - seMJel, em 22de março de 2021. Publicada na secretaria Municipal 
da Juventude, esporte e lazer, aos vinte e dois dias do mês de março de 
dois mil e vinte e um. esequiel aquino de azevedo - secretário Municipal 
da Juventude, esporte e lazer - seMJel/decreto nº 015/2021-gaP/PMs.

Protocolo: 640177
PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM - SEMSA
AviSo DE LicitAção. Pregão Eletrônico Nº 002/2021 - SEMSA - 
uASG 927446; objeto: aquisição de material de limpeza e produtos de 
higienização, material de copa e cozinha para atender as necessidades da 
vig. epidemiológica, vig.sanitária, dases, saúde da Mulher, cerest, cap´s 

http://www.prainha.pa.gov.br/portal-da-transparencia/,http:/www.prainha.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
http://www.prainha.pa.gov.br/portal-da-transparencia/,http:/www.prainha.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
mailto:licitacaopmsa@gmail.com
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adiii, saúde bucal, divisão técnica, crs idoso, saúde da criança, atenção 
básica, ed.Permanente, Melhor em casa, cta/sae, região de Planalto e 
rios da secretaria Municipal de saúde de santarém - Pa, conforme es-
pecificações constantes no Edital e seus anexos, por meio do site: www.
comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. data da dis-
ponibilidade do edital: 29/03/2021. abertura das Propostas: 14/04/2021 
às 09h00 (Horário brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
gledson esmilly sousa bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 640178
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE tRAiRão
ExtRAto DE REGiStRo DE PREçoS. REGiStRo DE PREçoS Nº 
20210067. oriUNda do Pregão eletrôNico Nº 007/2021PMt-Pe-srP. 
contratante: Prefeitura Municipal de trairão, cNPJ: 10.221.760/0001-82. 
objeto: registro de Preços Para futura contratação de empresa Para aqui-
sição de Peças e serviços de Manutenção de equipamentos destinados 
a atender a secretaria Municipal de obras e serviços Urbanos. contra-
tada: Uchoa e fernandes com de ferragens e ferramentas ltda, cNPJ: 
35.469.495/0001-87 com o valor global de r$ 55.200,00 (cinquenta e 
cinco mil e duzentos reais). data da assinatura: 25/03/2021, vigência: 12 
(doze) meses. celso cirilo dos santos, Presidente da cPl.
AviSo DE HoMoLoGAção. PREGão ELEtRôNico Nº 007/2021PM-
t-PE-SRP. a Prefeitura Municipal de trairão, no uso de suas atribuições e 
com fundamento no art. 38, inciso vii da lei 8.666/93, homologa o resul-
tado do Pregão eletrônico srP n° 007/2021PMt-Pe-srP.
finalidade: registro de Preços Para futura contratação de empresa Para 
aquisição de Peças e serviços de Manutenção de equipamentos destinados 
a atender a secretaria Municipal de obras e serviços Urbanos. favore-
cido: Uchoa e fernandes com de ferragens e ferramentas ltda, cNPJ: 
35.469.495/0001-87 com o valor global de r$ 55.200,00 (cinquenta e 
cinco mil e duzentos reais). data da Homologação: 25/03/2021. valdinei 
José ferreira, Prefeito Municipal.

Protocolo: 640194
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE uRuARÁ
AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-00015
Processo adMistrativo Nº 920210015
obJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa 
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios a ser utili-
zado na alimentação escolar de alunos da rede Municipal de ensino. 
data de abertUra: 12 de abril de 2021, às 09 horas. local: www.
portaldecompraspublicas.com.br o edital encontra-se disponível no 
endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 
08 horas às 12 horas e portal site www.tcm.ba.gov.br
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-00016
Processo adMistrativo Nº 920210016
obJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de material de expediente para atender a de-
manda do fundo de desenvolvimento da educação básica - fUNdeb e 
fundo Municipal de educação. data de abertUra: 19 de abril de 2021, às 
09 horas. local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-
se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no 
horário das 08 horas às 12 horas e portal site www.tcm.ba.gov.br
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-00018
Processo adMistrativo Nº 920210018
obJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de cestas básicas para usuários da politica 
social,  usuário da rede de assistência social de Uruará. data de aber-
tUra: 15 de abril de 2021, às 15 horas. local: www.portaldecompras-
publicas.com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de 
novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 12 horas e 
portal site www.tcm.ba.gov.br.
Extrato da Ata de Registro
Processo Administrativo n º: 9202106; espécie: ata de registro de 
Preço nº 2021013, referente ao Pregão eletrônico nº 9/2021-00006-srP; 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza para suprir a 
demanda das secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará, 
fornecedor: aMdor frUts iNdUstria e coMercio ltda; valor total: r$ 
- 115.590,20 (cento e Quinze Mil Quinhentos e Noventa reais e vinte cen-
tavos), fornecedor: biddeN coMercial ltda; valor total: r$ 4.356,80 
(Quatro Mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos); 
fornecedor: cristielle MUNiZ de sa; valor total: r$ 1.388.868,72 (Um 
Milhão trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos e sessenta e oito reais 
e setenta e dois centavos), sendo r$ 1.329.243,82(Um Milhão trezentos 
e vinte e Nove Mil e duzentos e Quarenta e três reais e oitenta e dois 
centavos) - Órgãos participantes, fornecedor: f Matos alves - Me; valor 

total: r$ 988.512,17 (Novecentos e oitenta e oito Mil e Quinhentos e doze 
reais e dezessete centavos), sendo r$ 973.292,78 (Novecentos e setenta 
e três Mil e duzentos e Noventa e dois reais e setenta centavos) - Ór-
gãos participantes; go veNdas eletroNicas eireli - Me; valor total: 
r$ 9.404,10 (Nove Mil Quatrocentos e Quatro reais e dez centavos); l. 
de Matos alves eireli; valor total: r$ 690.130,96 (seiscentos e No-
venta Mil e cento e trinta reais e Noventa e seis centavos), sendo r$ 
689.496,96 (seiscentos e oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Noventa 
e seis reais e Noventa e seis centavos) - Órgãos participantes; Pedro i 
batista da silva eireli; valor total: r$ 78.684,14 (setecentos e oitenta 
Mil e seiscentos e oitenta e Quatro reais e catorze centavos), sendo r$ 
77.607,74 (setenta e sete Mil e seiscentos e sete reais e setenta centa-
vos) - Órgãos participantes; Posto de gas avellar eireli; valor total: 
r$ 35.496,08 (trinta e cinco Mil e Quatrocentos e Noventa e seis reais 
e oito centavos), sendo r$ 34.566,08 (trinta e Quatro Mil Quinhentos e 
sessenta e seis reais e oito centavos) - Órgãos participantes. vigência: 
12 meses, contados de 16/03/2021 á 16/03/2022.

Protocolo: 640195
..

PARticuLARES
.

o SESt SENAt - uNiDADE B-37
torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação 
de cadastro reserva para o seguinte cargo:
 078/21 – iNstrUtor de iNglês
Para atuar em bélem/Pa
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.
sestsenat.org.br/vagas, durante o período de inscrições, que será 
de 29/03 a 06/04/2021.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.

Protocolo: 638800
o Serviço Social do transporte - SESt e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do transporte - SENAt torna pública a abertura 
de processo seletivo para contratação e formação de cadastro re-
serva para os seguintes cargos:
046/21 – instrutor de trânsito
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestse-
nat.org.br/vagas, durante o período de inscrições,
que será de 29/03 a 06/04/2021.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.

Protocolo: 640197
cooPERAtivA DoS GARiMPEiRoS E MiNERADoRES Do BRASiL - 
cooGAMiBRA, cNPJ 18.336.502/0001-53, torna público que deu entrada 
junto a secretaria Municipal de Meio ambiente - seMMa/NP, na renovação 
da licença de operação (lo) nº 007/2019, Protocolo nº 145/2021 para 
extração e beneficiamento de minério ouro.

Protocolo: 640199
PAuLo BoRGES - fazenda Massaroca, cPf: 585.795.598-04, locali-
zada no município de Novo repartimento, torna público que requereu à 
SEMMA/Novo Repartimento, a Licença de Atividade Rural (LAR) p/ Reflo-
restamento e a declaração de corte e colheita (dcc) de floresta Plantada.

Protocolo: 640201
Marina Barbosa de Deus, cPf: 009.414.111-84, fazenda são Pe-
dro i, localizada em são félix do xingu, solicitou da seMMas a lar 
sob protocolo no 139/2021

Protocolo: 640202
..

EMPRESARiAL
.

EStADo Do PARÁ
MuNicíPio DE PARAuAPEBAS
SERviço AutôNoMo DE ÁGuA E ESGoto DE PARAuAPEBAS–SAAEP
ExtRAto Do SEGuNDo ADitivo DE PRAzo Ao coNtRAto Nº 
069/2020-SAAEP: origeM: contrato nº 069/2020-saaeP; decor-
reNte: Pregão Presencial nº 005/2020-saaeP; coNtrataNte: serviço 
autônomo de água e esgoto de Parauapebas - saaeP; coNtratada: r. 
a. QUeiroZ serviços eireli ; obJeto: contratação de empresa de en-
genharia para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial cor-
retiva e pequenas reformas, com fornecimento de peças, equipamentos, 
materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços 
e insumos diversos descritos no sistema Nacional de Pesquisa de custos e 
Índices da construção civil – siNaPi, nas unidades do serviço autônomo 
de água e esgoto de Parauapebas, e em quaisquer novas instalações que 
venham a ser ocupadas pelo Órgão, no Município de Parauapebas, estado 
do Pará. valor iNicial do coNtrato: r$ 921.803,06 (novecentos e 
vinte e um mil oitocentos e três reais e seis centavos). valor do 1ºadi-
tivo: inalterado. valor do coNtrato aPÓs 1º aditivo: inalterado. 
vigêNcia iNicial do coNtrato: início em 11 de setembro de 2020 e 
término em 31 de dezembro de 2020. vigêNcia do coNtrato aPÓs o 
1º aditivo: início em 11 de setembro de 2020 e término em 01 de Março 
de 2021. valor do 2ºaditivo: inalterado. valor do coNtrato aPÓs 
2º aditivo: inalterado. vigêNcia do coNtrato aPÓs o 2º aditivo: 
início em 11 de setembro de 2020 e término em 30 de Maio de 2021. Nos 
termos do art.57, § 1º, inciso iii, da lei federal 8.666/93.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.santarem.pa.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.sestsenat.org.br
http://www.sestsenat.org.br
http://www.sestsenat.org.br
http://www.sestsenat.org.br


78  diário oficial Nº 34.536 Segunda-feira, 29 DE MARÇO DE 2021

ExtRAto Do SEGuNDo ADitivo DE PRAzo Ao coNtRAto Nº 
081/2020-SAAEP: origeM: contrato nº 081/2020-saaeP; decor-
reNte: Pregão Presencial nº 005/2020-saaeP; coNtrataNte: serviço 
autônomo de água e esgoto de Parauapebas - saaeP; coNtratada: r. 
a. QUeiroZ serviços eireli ; obJeto: contratação de empresa de en-
genharia para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial cor-
retiva e pequenas reformas, com fornecimento de peças, equipamentos, 
materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços 
e insumos diversos descritos no sistema Nacional de Pesquisa de custos e 
Índices da construção civil – siNaPi, nas unidades do serviço autônomo 
de água e esgoto de Parauapebas, e em quaisquer novas instalações que 
venham a ser ocupadas pelo Órgão, no Município de Parauapebas, estado 
do Pará. valor iNicial do coNtrato: r$ 400.941,32 (quatrocentos mil 
novecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos). valor do 
1ºaditivo: inalterado. valor do coNtrato aPÓs 1º aditivo: inalte-
rado. vigêNcia iNicial do coNtrato: início em 09 de outubro de 2020 
e término em 31 de dezembro de 2020. vigêNcia do coNtrato aPÓs o 
1º aditivo: início em 09 de outubro 2020 e término em 01 de Março de 
2021. valor do 2ºaditivo: inalterado. valor do coNtrato aPÓs 2º 
aditivo: inalterado. vigêNcia do coNtrato aPÓs o 2º aditivo: início 
em 09 de outubro de 2020 e término em 30 de Maio de 2021. Nos termos 
do art.57, § 1º, inciso iii, da lei federal 8.666/93.
liliaN cristiNa Pereira
Port. Nº 034/2021-saaeP
Presidente da cPl

Protocolo: 639964
AMAzoN coMERcio DE PEixES oRNAMENtAiS SANtAREM EiRELi, 
cNPJ nº 33.848.541/0001-23, torna público que recebeu junto a seMas/
Pa, a licença de operação n°. 12615/2021, válida até 08/02/2025, para a 
atividade de manejo e comercialização de recursos naturais vivos (peixes 
ornamentais), em santarém/Pa.

Protocolo: 640204
PEDiDo RENovAção LicENçA AMBiENtAL oPERAção
renop renovadora de Pneus Peixoto ltda,cNPJ.
05.345.723/0001-46,torna público que está requerendo
a secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua-
seMa a lo para atividade de reforma de pneumáticos usados com 
endereço br. 316, 1599, KM
08, cto., ananindeua/Pa. através do processo n°r033621

Protocolo: 640208
tRAMoNtiNA NoRtE S.A.
cNPJ nº 14.098.057/0001-80 - Nire 15300018382
asseMbleia geral ordiNária e extraordiNária - coNvocação
convocamos os senhores acionistas para se reunirem em assembleia ge-
ral ordinária e extraordinária, a realizar-se cumulativamente no dia 19 
de abril de 2021, às 10:00 (dez) horas, na sede social da companhia, na 
av. Principal, nº 700, setor c, Quadra 2, distrito industrial de icoaraci, 
em belém, Pa., para deliberarem sobre a seguinte ordeM do dia: i. eM 
asseMbleia geral ordiNária: 1) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o relatório da diretoria, balanço Patrimonial e 
demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020; 2) destinação do resultado do exercício; 3) fixar 
os honorários do conselho de administração e da diretoria executiva; 4) 
eleger o conselho de administração, e; ii. eM asseMbleia geral extra-
ordiNária: 1) aumentar o capital social com a incorporação de reservas 
contábeis, no valor de r$ 14.500.000,00; e, 2) correspondente alteração 
estatutária. belém, Pa, em 22 de março de 2021. clovis tramontina - Pre-
sidente do conselho de administração.

Protocolo: 640218
PAuLo JoSé fERREiRA DE SouzA, cNPJ nº. 014.294.932-91 torna pú-
blico que requereu junto à seMMa, a licença de operação, sob processo 
n° 216/2020, para desenvolver atividade extração de areia e seixo, fora de 
corpos hídricos com beneficiamento associado, em Santarém/PA.

Protocolo: 640220
EQuAtoRiAL PARÁ DiStRiBuiDoRA DE ENERGiA S.A.
companhia aberta de capital autorizado
cNPJ/Mf nº 04.895.728/0001-80
aviso aos acioNistas
acham-se à disposição dos senhores acionistas da equatorial Pará 
distribuidora de energia s.a. na rodovia augusto Montenegro, km 
8,5, belém, e na página de relações com investidores dentro da pági-
na da companhia na internet (www.equatorialenergia.com.br), os do-
cumentos a que se refere o artigo 133, da lei nº 6.404, de 15.12.76, 
relativos ao exercício findo em 31.12.2020.
belém, 24 de março de 2021
tatiana Queiroga vasques
diretora de relações com investidores

Protocolo: 640221
tRAMoNtiNA BELéM S. A.
cNPJ nº 14.068.605/0001-29 - Nire: 15300014824
asseMbleia geral ordiNária  - coNvocação
convocamos os senhores acionistas para se reunirem em assembleia ge-
ral ordinária a realizar-se no dia 19 de abril de 2021, às 08h00min (oito 
horas), na sede social sita no distrito industrial de icoaraci, setor c, Qua-
dra 2, lotes 3 a 8, em belém, Pa, para deliberarem sobre a seguinte or-
deM do dia: 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; 2) destinar o resultado deste exercício so-
cial; 3) fixar os honorários da diretoria executiva, do conselho de admi-
nistração e dos conselheiros consultivos. belém, Pa, em 22 de março de 
2021. clovis tramontina - Presidente do conselho de administração

Protocolo: 640223
cAMARA MuNiciPAL DE ituPiRANGA
ExtRAto DE coNtRAto
SEM LicitAção Nº 0/2021-011-cMi, objeto: coNtratação de eM-
Presa Para forNeciMeNto de liNK de iNterNet Para ateNder a de-
MaNda dos serviços legislativos. contratado: cooNexão telecoM 

e iNf.eireli coNtrato Nº 20210015 no valor de r$ 7.980,00 vigência do 
contrato: 09/03/2021 a 30 de 04/04/2021.
PREGão Nº 9/2021-001-cMi, objeto: aQUisição de Materiais de 
coNsUMo (gêNeros aliMeNtÍcios, Materiais de liMPeZa/HigieNi-
Zação e Materiais de coPa e coZiNHa). contratado: sUPer box ltda, 
coNtrato Nº 20210017 no valor de r$ 30.057,23 vigência do contrato: 
19/03/2021  a 31/12/2021.
PREGão Nº 9/2021-001-cMi, objeto: aQUisição de Materiais de 
coNsUMo (gêNeros aliMeNtÍcios, Materiais de liMPeZa/Higie-
NiZação e Materiais de coPa e coZiNHa). contratado: lUiZ P bar-
ros MiNiMercados eireli, coNtrato Nº 20210016 no valor de r$ 
12.086,05 vigência do contrato: 19/03/2021 a 31/12/2021.
ExtRAto DE REGiStRo DE PREçoS
AtA DE REGiStRo DE PREço 2021018 referente ao processo lici-
tatório Pregão Presencial n° 9/2021-002-cMi objeto: eventual aQUi-
sição de Material de exPedieNte e iNforMatica Para ateNder 
as Necessidades da caMara MUNiciPal de itUPiraNga - Pa. 
empresas vencedoras: PoNto iNfo coMercio e servicos de iN-
forMatica eireli; c.N.P.J. nº 08.255.726/0001-87, valor total 
r40.180,50, JUNior de s Matias coM e serviços eireli; c.N.P.J. 
nº 18.074.299/0001-94, valor total r$ 9.460,60, c roberto sil-
va e cia ltda; c.N.P.J. nº 19.175.508/0001-59, valor total r$ 
21.283,45, validade 19/03/2021 a 19/03/2022.

Protocolo: 640224
tExto PARA PuBLicAção
TRANSPORTES DELLA VOLPE S.A. COMERCIO E INDUSTRIA, filial 
Parauapebas - PA, cNPJ: 61.139.432/0127-74, torna público que re-
quereu a seMas/Pa, a renovação da l.o nº 9983/2016 para o transporte 
de substâncias e Produtos Perigosos através do processo nº 5716/2021.

Protocolo: 640225
Amazônia florestal LtDA, cNPJ: cNPJ 04.513.417/0001-09, torna pú-
blico que no dia 02/03/2021 requereu junto à secretaria de estado do 
Meio ambiente e sustentabilidade - seMas, a renovação da licença de 
operação N°11762/2019, Protocolo n°2021/0000007199 para a atividade 
de Beneficiamento de Madeira, localizada na Rodovia Transamazônica S/N, 
Km 01, vila Miritituba, itaituba -Pa.

Protocolo: 640226
HiGHLiNE Do BRASiL ii iNfRAEStRutuRA DE tELEcoMuNicA-
çÕES S.A, cNPJ: 27.902.165/0001-05, torna público que requereu da se-
cretaria Municipal Meio ambiente de cametá, a licença Prévia e licença de 
instalação sob protocolo nº 064/2021 - Processo 022/2021  para atividade 
de estação de rádio base e MicrooNdas - erb para telefoNia ce-
lUlar (site PacMt001_4s-Pas020), localizada  estrada são benedito, nº 
200 - vila do carmo - cametá/Pa.

Protocolo: 640227
EQuAtoRiAL PARÁ DiStRiBuiDoRA DE ENERGiA S.A.
LicENçA AMBiENtAL
coMuNicADo
a equatorial Pará distribuidora de energia s.a., torna público que requereu 
da secretaria Municipal de Meio ambiente do município de castanhal, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da linha de distri-
buição de energia elétrica- ld 138 kv- castanhal / terra alta; ld Modelo 
/ castanhal - terra alta para a linha de distribuição de energia elétrica, 
localizada no Município de castanhal, no estado do Pará.

Protocolo: 640228
EQuAtoRiAL PARÁ DiStRiBuiDoRA DE ENERGiA S.A.
LicENçA AMBiENtAL
coMuNicADo
a equatorial Pará distribuidora de energia s.a., torna público que requereu 
da secretaria Municipal de Meio ambiente do município de castanhal, a 
licença de operação para a rede de distribuição de energia elétrica - rdr 
34,5 kv - “br 316- ramal da boa vista-apeú”, localizada no Município de 
castanhal, no estado do Pará.

Protocolo: 640229
cÂMARA MuNiciPAL DE BRAGANçA
ExtRAto DE coNtRAto. PREGão PRESENciAL N° 001/2021. ob-
jeto: aquisição de gêneros alimentícios. empresa: comercio de alimentos 
bandeira eirele, cNPJ: 19.451.221/0001-04. contrato: 2021032601. va-
lor: r$ 60.541,50.  Pregão Presencial n° 002/2021. objeto: aquisição de 
Material de Higiene, limpeza, descartáveis e copa e cozinha. empresa: 
comercio de alimentos bandeira eirele, cNPJ: 19.451.221/0001-04. con-
trato: 2021032602. valor: r$ 37.486,50. Pregão Presencial n° 003/2021. 
objeto: aquisição de Material de expediente e suprimento de informática. 
empresas: W. N. da s. Pinheiro eireli - Me, cNPJ: 09.269.420/0001-42. 
contrato: 2021032603. valor: r$ 21.337,50. W c da silva ferreira - epp, 
cNPJ: 20.553.670/0001-42. contrato: 2021032604. valor: r$ 28.546,00. 
vigência dos contratos: 26/03/2021 a 25/03/2022. fernando antonio san-
tana reis - Presidente da câmara

Protocolo: 640230
cÂMARA MuNiciPAL DE NovA ESPERANçA Do PiRiÁ
AviSo DE LicitAção DESERtA. a câmara Municipal de Nova espe-
rança do Piriá torna público que o Pregão Presencial: 003/2021-cMNeP
-PP-srP - registro de Preços que objetiva a aquisição de Materiais de 
consumo (Materiais de expediente, higiene e limpeza, copa e cozinha, gê-
neros alimentícios), com abertura prevista para: ab: 19/03/2021 às 08h 
foi declarado deserto.
AviSo DE LicitAção. torna Público também a reabertura do Pregão 
Presencial 003/2021-cMNeP-PP-srP - registro de Preços que objetiva a 
aquisição de Materiais de consumo (Materiais de expediente, higiene e 
limpeza, copa e cozinha, gêneros alimentícios) a fim de suprir as necessi-
dades da câmara Municipal, ab: 09/04/2021 às 08h. edital disponível das 
08:00 Às 12:00Hs na câmara Municipal, sito à tv. chico Mendes nº 39 - 
bairro centro - ceP: 68.618-000 - Nova esperança do Piriá/Pa, e no site do 
tcM-Pa. benedito da costa araújo Neto - Presidente da câmara.

Protocolo: 640231
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RELATÓRIO DA DIRETORIA
1. DA NOSSA ECONOMIA: Este relatório tem como objetivo apresentar 
o desempenho da Portuense Ferragens S/A referente ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Em uma análise comparativa, não 
houve alteração no cenário com relação ao ano anterior. Na sua atividade 
de locação de imóveis próprios, registrou-se uma retração de vinte e nove 
por cento por conta do fechamento de diversas lojas no decorrer do período, 
não obstante as contínuas concessões oferecidas pela diretoria no sentido 
de assegurar a permanência dos lojistas. Com relação às vendas de mer-
cadorias a diretoria encontrou diiculdade de alocar recursos em estoques. 
Os lojistas ao enfrentarem a retração nas vendas logo solicitam redução 
do valor do aluguel. Como os lojistas têm sido atendidos,  isso tem provo-
cado a queda da receita com aluguéis. Em uma visão otimista, a diretoria 
conia nas melhoras das atividades desenvolvidas pelo micro e  pequenos 
empreendedores como relexo da melhora da economia do país. A direto-
ria tem se posicionado, abrindo negociação com inquilinos e planejando a 
obtenção de novos contratos. Para o próximo exercício,  a diretoria está 
coniante na locação das lojas disponíveis e que as atividades das  Micros e 
Pequenas Empresas desenvolvam  e que isso venha favorecer a exploração 
da atividades de aluguéis de imóveis próprios. Na atividade comercial, para 
2020,  a diretoria pretende  voltar a movimentar estoques visando a gera-
ção de receitas com vendas de mercadorias.
2. DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO: No ano de 2019, o volume 
de receitas da empresa icou aquém do esperado, inclusive inferior com 
relação ao ano anterior. Entretanto, a empresa vem, na medida do possível 
reorganizando seu setor de vendas com a inalidade de retomar as ativi-
dades geradoras das receitas de vendas de mercadorias. As receitas de 
aluguéis de imóveis próprios vêm garantindo a continuidade da empresa. 
3. MERCADO DE ATUAÇÃO: Comércio de Ferragens em Geral, sendo um 
dos mais concorridos no Estado do Pará. A Cia. também explora a atividade 
de aluguel de imóveis próprios, que vem sendo responsável pela manuten-
ção e pela  sustentação de suas atividades.
4. RECURSOS HUMANOS: A Cia. não teve a necessidade de efetuar con-
tratações signiicativas, seu quadro de pessoal em 31 de dezembro de 2018  
era composto por 10 empregados, fechando o ano de 2019 com a mesma 
quantidade.
5. AUDITORIA INDEPENDENTE:  Em atendimento ao que determina a 
Instrução CVM nº 381/2003, a Cia. informa que o contrato de prestação de 
serviços com os Auditores Independentes, diz respeito somente a serviços 
de auditoria externa e não há, portanto, contrato de prestação de serviços 
com partes relacionadas aos Auditores Independentes.

BALANÇO PATRIMONIAL – EM MILHARES DE REAIS
Ativo 31.12.2019 31.12.2018
Ativo Circulante 12 131
- Disponibilidades (Nota 4) 5 124
- Créditos 7 7

Ativo Não Circulante 2.125 2.130
- Imobilizado (Nota 6) 2.125 2.130

Total do Ativo 2.137 2.261
Passivo 31.12.2019 31.12.2018
Passivo Circulante 892 682
- Fornecedores (Nota 7) 107 116
- Imp. e Contrib. (Nota 8) 627 391
- Empréstimos Bancários 50 56
- Outras Contas a Pagar 108 119

Passivo Não Circulante 834 881
- Créditos de Acionistas 265 247
- Imp. e Contrib. (Nota 8) 569 634

Patrimônio Líquido 411 698
- Capital Social (Nota 11) 1.327 1.327
- Prejuízos Acumulados (916) (629)

Total do Passivo 2.137 2.261
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EM MILHARES DE REAIS
31.12.2019 31.12.2018

Receita Bruta Operacional  (Nota 13)            1.087 1.537
Deduções das Vendas     101 142
Receita Líquida Operacional 986 1.395
Custo das Vendas                                                  -0- -0-
Resultado Bruto Operacional                         986 1.395
Despesas Operacionais                                    1.273 1.557
- Despesas Administrativas                             1.043 1.624
- Despesas Financeiras   (Nota 13)                                      76 58
- Despesas Tributárias                                          154 37
Lucro Líquido Operacional                                (287) (162)
Lucro ou Prejuízo do Exercício                         (287) (162)
Lucro ou Prejuízo por Ação                       (0,0096) (0,0054)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EM MILHARES DE REAIS

31.12.2019 31.12.2018
Lucro Líquido do Exercício (287) (162)
Outros Resultados Abrangentes
Total dos Resultados Abrangentes (287) (162)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC 
( EM MILHARES DE REAIS)

31.12.2019 31.12.2018
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS:         
- Recebimento de Aluguéis de Imóveis Próprios                                 1.087 1.537
 - Pagamento de Fornecedores                                                                    (544) (796)
-  Pagamento de Salários, Honorários e Encargos                                                        (495) (422)
 - Pagamento de Impostos e Contribuições                                                                       (85) (193)
-  Pagamento de Juros (37) (58)
- Outros Pagamentos                                                                                  (39) (41)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                      (113) 27
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS: -0- -0-
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANIAMENTOS:

PORTUENSE FERRAGENS S/A CNPJ Nº 04.912.242/0001-02
- Empréstimos Bancários                                                         6- 56
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS        6- 56
AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO                                (119) 83
SALDO DE CAIXA – INICIAL:                                                                  124 41
SALDO DE CAIXA – FINAL:            5 124

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA
( EM MILHARES DE REAIS)

31.12.2019 31.12.2018
1. RECEITAS:                                                                                              
- Aluguéis de Imóveis Próprios                                                                 1.087 1.537
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS                                             694 1.032
  - Custo das Mercadorias Vendidas                                                                   
  - Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e 
Outros                                   694 1.032
3. VALOR ADICIONADO BRUTO                                                           393 505
4. RETENÇÕES
   - Depreciação e Amortização                                                                        6 10
5. VALOR ADICION. LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDA-
DE  387 495
6. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR                                   387 495
7. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO                                        387 495
  - Pessoal e Encargos                                                                                    483 452
  - Impostos, Taxas e Contribuições                                                              154 179
  - Juros                                                                                                            37 26
  - Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício (287) (162)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
( EM MILHARES DE REAIS)

Capital Social  Prejuízos
Acumulados Total

Patrimônio Líquido em  31.12.2017 1.327 ( 462 ) 865
Ajustes de Exercícios Anteriores (5) (5)
Prejuízo do Exercício em 31.12.2018 (162 ) ( 162 )
Patrimônio Líquido em  31.12.2018 1.327 ( 629 ) 698
Prejuízo do Exercício em 31.12.2019 ( 287 ) ( 287 )
Patrimônio Líquido em  31.12.2019 1.327 ( 916 ) 411
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2019 
NOTA 1. Contexto Operacional: Conforme seu objetivo social, a empresa 
dedica-se a comercialização de bombas, motores, compressores, ferragens 
em geral e aluguéis de imóveis próprios.  NOTA 2.  As Demonstrações 
Financeiras:  Foram elaboradas de acordo com o que determina a Lei das 
Sociedades por Ações, alterada pela Lei 11.638/2007 e  Lei 11.941/09, 
com  observância às normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e Conselho Federal de Con-
tabilidade – CFC.  NOTA 3. Principais Práticas Contábeis: As Demons-
trações Financeiras estão sendo apresentadas em real, os Ativos e Passivos 
no ano de 2019, estão  ajustados conforme prevê a Lei 11.638/2007 e a 
Lei 11.941/09 e seus efeitos estão reletidos no resultado. NOTA 4. Dis-
ponibilidades: São formadas pelos seguintes saldos: em conta corrente 
da  Caixa Econômica de R$ 506,35; em conta corrente do Banco Itaú: 
R$ 525,93 em conta corrente do Banco do Estado do Pará: R$ 2.760,74  
e em Caixa: 1.605,86. NOTA 5. Estoques: Foram  baixados à conta de 
Provisão para Perdas em decorrência da ausência de expectativa de venda; 
NOTA 6. Imobilizado: Está demonstrado pelo custo de aquisição, com a 
depreciação calculada pelo método linear e do seu total, quase oitenta por 
cento,  já está depreciado.  Para Móveis e Utensílios e Instalações 10% ao 
ano, Computadores e Periféricos 20% ao ano, Máquinas e Equipamentos 
20% ao ano e Instalações 10% ao ano, tendo a seguinte composição em 
31.12.2019: Imóveis  totalmente depreciados; Construção em Andamento 
com valor contábil de R$ 359.033,79,  Móveis e Utensílios com valor con-
tábil de R$ 23.562,88; Computadores e seus Periféricos com valor contábil 
de R$ 536,97;  Máquinas e Equipamentos totalmente depreciadas e Insta-
lações totalmente depreciadas; A conta de Terrenos apresenta um saldo de 
R$ 1.724.382,92.  NOTA 7. Fornecedores: a conta apresenta um saldo 
de R$ 107.328,57. NOTA 8. Impostos e Contribuições: apresenta um 
saldo de R$ 626.664,92 a curto prazo e um saldo de R$ 568.918,57 no exi-
gível a longo prazo, abrangendo os impostos do exercício mais aqueles de 
exercícios anteriores que foram parcelados junto à Receita Federal do Brasil 
e à Comissão de Valores Mobiliários.  NOTA 9. Dividendos: Não foram 
provisionados em função do resultado do exercício.  NOTA 10. Atividades 
Operacionais:  A Administração deu inicio à reestruturação das atividades 
operacionais a partir de 2017, objetivando a redução das Despesas Opera-
cionais, objetivando alcançar melhores resultados. Os sucessivos prejuízos 
nos últimos exercícios são em decorrências das diiculdades econômicas e 
inanceiras apresentadas pelos lojistas. A administração desta sociedade 
assegura que não haverá problemas quanto à operacionalidade de suas 
atividades e que operará a realização de novos contratos de aluguel  pois 
já contatou novos possíveis inquilinos e serão retomados investimentos em 
estoques com a efetiva concretização no exercício de 2019.  NOTA 11. 
Capital Social:  Representado por 29.888 (vinte e nove mil oitocentos 
e oitenta e oito) ações, sendo 24.353 (vinte e quatro mil trezentos e 
cinquenta e três) ações ordinárias e 5.535 (cinco mil quinhentos e trinta e 
cinco) ações preferenciais, todas integralizadas.  NOTA 12. Remuneração 
da Diretoria: O total da remuneração da diretoria foi de R$ 56.000,00.  
NOTA 13. Itens da Demonstração do Resultado do Exercício: As 
Receitas Operacionais formadas por Receitas de Aluguéis de Imóveis 
Próprios sendo registradas de acordo com o regime de competência;  - 
Despesas Financeiras : O valor  lançado corresponde a juros sobre parce-
lamento de impostos e crédito de acionistas. NOTA 14. Seguros: A Cia. 
mantém contrato de seguro com cobertura de seu prédio e conteúdo, com 
a seguradora Bradesco Seguros e Previdências.  NOTA 15. As Notas Explica-
tivas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras. DIRETORIA: 
Antônio Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez Diretor Presiden-
te. CPF nº 032.130.132-34 Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar 
Fernandez Diretor Vice Presidente. CPF 095.060.202-72 Guilherme Au-
gusto Calcuchimac de  Alencar Fernandez Diretor Comercial. CPF nº 
003.706.302-20 Expedito Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez 
Diretor Financeiro CPF nº 082.314.512-34 CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO: Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernandez Conselheiro 
- Presidente CPF nº 062.655.532-91 Antônio Augusto Calcuchimac de 
Alencar Fernandez Conselheiro - Membro CPF nº 032.130.132-34 Lyana 
Costa Fernandez Martins Conselheira - Membro CPF nº 792.246.522-04 
José Nonato da Silva Contador - CRC-PA. 5886 CPF nº 047.853.392-68
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONS-
TRAÇÕES FINANCEIRAS Aos Administradores e acionistas da PORTUEN-
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PORTUENSE FERRAGENS S/A CNPJ Nº 04.912.242/0001-02
SE FERRAGENS S/A. Belém – PA
Opinião com ressalva Examinamos as demonstrações inanceiras da 
PORTUENSE FERRAGENS S/A que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado 
e do resultado abrangente, dos luxos de caixa e das mutações do patrimô-
nio líquido para o exercício indo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, 
exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na sessão a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações inancei-
ras acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e inanceira da Companhia  em 31 de 
dezembro 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião com ressalva Limitação de Escopo – Ausência de 
respostas dos advogados Até a inalização dos nossos trabalhos não re-
cebemos a resposta de circularização dos assessores jurídicos , limitando 
os nossos trabalhos.
Continuidade Operacional Como indicadores de riscos à continuidade 
operacional a Companhia apresenta índices de solvência desfavoráveis, 
perdas de créditos, baixa rentabilidade, alto grau de endividamento iscal e 
prejuízos que se acumulam. 
Como agravante, as operações comerciais estão paralisadas a longo tempo 
(as receitas são provenientes de aluguéis), e não há perspectivas de inves-
timentos para retomada daquela atividade, a curto ou a médio prazo. Não 
evidenciamos melhoras nos resultados ou planejamento estratégico para a 
mudança no quadro que tem se apresentado. A Companhia não vem pagan-
do dividendos, que, segundo a administração é devido ao quadro descrito 
acima.
Caixa – Conferencia de caixa Embora com movimento relevante no caixa 
durante o exercício, a Companhia apresenta na conta de caixa em 31 de de-
zembro de 2019 o saldo de R$ 2 Mil. Os nossos procedimentos alternativos 
de  aferições do saldo de caixa, no encerramento do exercício e em outras 
datas do exercício, não tiveram sucesso, devido à fragilidade de controles 
existentes. Em vista disso, não temos como opinar sobre os possíveis efeitos 
que ocasionam no ativo e resultado da Companhia.
Créditos e receitas de aluguéis Os controles dos contratos de aluguel em 
uso, aliado ao comentado no parágrafo anterior(caixa),   não nos permiti-
ram a obtenção de evidências apropriadas e suicientes de auditoria, para a 
validação das receitas do exercício. Em vista disso, não temos como opinar 
sobre os possíveis efeitos que ocasionam no ativo e resultado da Companhia. 
Devido ao comentado no parágrafo Continuidade Operacional anterior, a 
perda de créditos é elevada. Na data de 31 de dezembro de 2019 o saldo 
da conta “Provisão para Perdas por Inadimplência” é de R$210.115,66 e a 
administração da Companhia optou por tributar as receitas efetivamente 
recebidas.
Imobilizado - Valor justo e controle patrimonial O ativo imobilizado 
no valor líquido de R$2.125 Mil (99,44% do ativo total), é representado 
principalmente por terrenos e ediicações, que foram avaliados a mais de 
dez anos. A administração entende que os valores apresentados nas de-
monstrações inanceiras de 31 de dezembro de 2019, representam os va-
lores de realização destes bens, não sendo necessário, pelas características 
destes, contabilizar outros ajustes. Não nos foram apresentados a avaliação 
da vida útil remanescente, bem como eventuais ajustes quando for possível 
a aplicação da Resolução CFC nº 1.292/2010, NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos que respaldaram esse entendimento. Não foi feito 
inventário físico e não há controle físico inanceiro para os bens móveis, 
representados, principalmente, por itens totalmente depreciados, em pés-
simo estado de conservação e bens que não que há comprovação de sua 
existência, que podem ainda estarem contabilizados, assim super avaliando 
o ativo. Há valor em “Construções em Andamento” que em 31 de dezembro 
de 2019 que montam R$359.033,79 em imóvel, cuja “obra” está paralisa-
da a longo tempo, que requer análise de incorporação ao imobilizado em 
operação ou baixa ao resultado. Em vista dos assuntos comentados acima, 
não temos como opinar sobre os possíveis efeitos que ocasionam no ativo e 
resultado da Companhia. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir in-
titulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
inanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proissional 
do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade-CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência obtida é suiciente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas. 
Outros Assuntos Demonstração do valor adicionado – DVA A de-
monstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2019, preparada sob a responsabilidade da administra-
ção da Portuense Ferragens S/A, cuja apresentação é requerida de acordo 
com as normas expedidas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários foi 
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a 
auditora das demonstrações inanceiras da Portuense Ferragens S/A. Para 
formação da nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conci-
liada com as demonstrações inanceiras e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
deinidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do descrito 

parágrafo “Base para opinião com ressalva”, essa demonstração do valor 
adicionado foi preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os cri-
térios deinidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação 
às demonstrações inanceiras tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações i-
nanceiras e o relatório do auditor A administração da Companhia 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Re-
latório de Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações i-
nanceiras não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse Relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações inanceiras, nossa res-
ponsabilidade é ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações inanceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar este fato. Sobre este assun-
to, destacamos os comentários sobre continuidade operacional no “Pará-
grafo base para opinião com ressalvas”. Responsabilidade da administração 
e da governança sobre as demonstrações inanceiras A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações inanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações inanceiras livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações inanceiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a sociedade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações inanceiras, a 
não ser que a administração da Companhia pretenda liquidar a sociedade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações inanceiras. Responsabilidade do auditor 
pela auditoria das demonstrações inanceiras Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações inanceiras, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
inluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações inanceiras. 
• Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional e mantive-
mos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: Identiicamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações inanceiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsiicação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eicácia dos controles internos da sociedade. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Revisa-
mos a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida signiicativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Concluirmos que existem riscos de continuidade, mencio-
nados no parágrafo “Base para opinião com ressalvas”, anterior. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações inanceiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações inanceiras representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. • Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciências 
signiicativas nos controles internos que identiicamos durante nossos tra-
balhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requi-
sitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais rela-
cionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
Belém, 18 de março de 2020. R&M AUDITORES INDEPENDENTES E 
CONSULTORES S/S CRC-PA 292/O – CVM 8559 Ubirajara dos Santos Ro-
drigues CRC – RJ 58609/O – 5 T-PA – IBRACON 4871

cÂMARA MuNiciPAL DE viSEu
ExtRAto DE coNtRAtoS. PREGão PRESENciAL N° 001/2021. ob-
jeto: aquisição de combustível. empresa: Posto barros eireli-Me, cNPJ 
nº 29.470.573/0001-60. contrato: 2021032901. valor: r$ 219.800,00. 
Pregão Presencial n° 002/2021. objeto: contratação de empresa para lo-
cação de veículos de Pequeno e Médio Porte. empresa: real construtora de 
Edificios Eireli - Me, CNPJ nº 21.899.713/0001-09. Contrato: 2021032902. 
valor: r$ 156.000,00. Pregão Presencial n° 003/2021. objeto: contratação 
de empresa especializada para serviços gráficos. Empresa: Gráfica Rapida 
eireli - Me, cNPJ nº 35.644.124/0001-94. contrato: 2021032903. valor: 
r$ 170.761,00. vigência dos contratos: 29/03/2021 a 29/03/2022. aveli-
no aventina siqueira - Presidente da câmara.

Protocolo: 640232
A empresa Highline do Brasil ii infraestrutura de telecomuni-
cações S.A. (cNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que solicitou da 
secretaria Municipal do Meio ambiente de Portel/Pa, o licenciamento 
ambiental Prévio e de instalação para estação rádio base/erb site id. 

4s-Pas075_PaPrt001, situado à av. aruanã, s/N, setor a, gleba Joana 
Pires i, fazenda Pacajá, Zona rural, Portel/Pa, ceP 68480-000. solicitado 
estudo de impacto de vizinhança - eiv, Plano de controle ambiental - Pca 
e Plano de gestão de ruídos e vibrações - Pgrv.

Protocolo: 640210
Super Posto Palmeira Ltda, cNPJ nº 83.838.839/0001-20, situado 
a av. Pres. getúlio vargas, 2205, centro, castanhal/Pa, informa que 
recebeu da secretaria de Meio ambiente e sustentabilidade - semas/
Pa, licença de operação nº 12599/2021, para a atividade de trans-
porte de substâncias e Produtos Perigosos.

Protocolo: 640213
R A DA SiLvA E SouzA ME
cNPJ 17.966.370/0001-80
torna público que solicitou a secretaria de estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade/ seMas, licença ambiental de operação, processo nº 
2021/2886, para atividade de transporte de produtos perigosos, ananin-
deua-Pa.

Protocolo: 640215
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BRASCOMP COMPENSADOS DO BRASIL S.A.  CNPJ: 04.737.144/0001-86 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Senhores Acionistas. A administração da Brascomp Compensados do Brasil S/A, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, 
submete à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31/12/2020. A companhia tem por objetos a 
indústria, o comércio e a exportação de madeira laminadas, compensadas, serradas e beneficiadas; indústria extrativa vegetal; florestamento e 
reflorestamento; pecuária de cria, corte e leiteira. Atualmente, a Companhia concentra suas atividades apenas na venda de mercadorias in natura 
oriundas dos processos de manejo florestal. A fábrica de compensados (localizada no município de Ananindeua/PA) e a serraria (localizada no 
município de Belém/PA) foram desativadas. A decisão ocorreu em sintonia com o desejo dos acionistas. No exercício foi registrado Lucro Líquido de 
R$ 8.689.230,08. Finalizando, agradecemos a confiança e o apoio dos Senhores Acionistas, bem como a dedicação e o empenho de todos que, 
direta ou indiretamente, contribuíram para o sucesso da gestão da Companhia, neste exercício. ARI ZUGMAN - Diretor-Presidente. Ananindeua/PA 
01 de março de 2021. 

BALANÇO PATRIMONIAL Em Reais 
                                   ATIVO                                    PASSIVO 

 NOTA 2020 2019  NOTA 2020 2019 
CIRCULANTE  39.811.497,49 30.954.530,55 CIRCULANTE  4.562.421,23 2.178.663,64 
Caixa e Equivalentes    Fornecedores  130.188,22 91.511,10 
de Caixa 5 30.714.680,94 23.140.684,95 Financiamentos 13  319.291,20 439.870,69 
Clientes 6  3.136.588,75 2.710.664,16 Obrigações Sociais    
Adiantamentos    e Trabalhistas 14  338.796,10 303.439,48 
a Empregados  39.611,86 42.711,86 Obrigações    
Estoques 7 5.532.344,62 4.191.787,62 Tributárias  529.307,15 312.999,95 
Tributos a Recuperar 8 2.166,53 597.269,29 Adiantamento de Clientes  1.172.154,72 43.046,53 
Despesas do    Dividendos a Pagar 18-b 2.063.692,14 980.435,76 
Exercício Seguinte  12.029,58 13.746,05 Outros Débitos  8.991,70 7.360,13 
Outros Créditos 9-a 374.075,21 257.666,62 NÃO     
NÃO     CIRCULANTE  2.109.439,70 2.419.708,69 
CIRCULANTE  5.311.574,40 5.469.514,80 Financiamentos 13  186.253,20 505.544,40 
REALIZÁVEL A    Depósitos Judiciais 15 625.189,94 616.167,73 
LONGO PRAZO  2.079.941,27 2.070.919,06 ITERPA 16  1.297.996,56 1.297.996,56 
Clientes 6 e 9-b 105.018,81 105.018,81 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  38.451.210,96 31.825.673,02 
Depósitos Judiciais 15 625.189,94 616.167,73 Capital Social 17  14.350.000,00 14.350.000,00 
Tributos a Recuperar 8 51.735,96 51.735,96 Reserva de Lucros  24.101.210,96 17.475.673,02 
ITERPA 16 1.297.996,56 1.297.996,56 Reserva Legal 18-a 935.987,74 501.526,24 
INVESTIMENTOS  0,01 0,01 Res. de Retenção de Lucros  5.001.511,69 4.205.441,67 
Em Controlada 10 0,01 0,01 Reserva para    
IMOBILIZADO 11 3.229.507,53 3.396.470,14 Futuro Aumento de Capital 18-c 11.972.635,09 9.827.397,83 
INTANGÍVEL 12 2.125,59 2.125,59 Lucros a Disp. da A.G.O.  6.191.076,44 2.941.307,28 
TOTAL DO ATIVO  45.123.071,89 36.424.045,35 TOTAL DO PASSIVO  45.123.071,89 36.424.045,35 

Obs.: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras. 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS 

    FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  Em Reais FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais 
 NOTA 2020 2019  FLUXO DE CAIXA 2020 2019 
RECEITA LÍQUIDA 19-a 18.328.066,01 13.455.224,77  DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   
    Lucro líquido do Exercício 8.689.230,08 4.128.150,57 
CUSTO DAS    Ajuste do Resultado das Disponibilidades    
VENDAS E SERVIÇOS  (5.954.124,20) (7.199.891,42) Geradas na Atividade Operacional 516.264,66 535.581,33 
    Depreciação 453.562,98 431.233,33 
    Baixa de Bens do Imobilizado - 774,06 
LUCRO BRUTO  12.373.941,81 6.255.333,35    
    Perdas Estimadas com Créditos   
REC. (DESPESAS)    de Liquidação Duvidosa 62.701,68 103.573,94 
OPERACIONAIS  (3.187.952,58) (2.277.562,78) (Acréscimo) Decréscimo   
    em Ativos Operacionais (1.345.672,63) (602.921,29) 
Despesas Gerais    Clientes (488.626,27) (234.541,75) 
e Administrativas 19-b (4.480.617,27) (4.369.332,92) Adiantamentos a Empregados 3.100,00 (23.361,00) 
    Estoques (1.340.557,00) 308.052,25 
Outras    tributos a Recuperar 595.102,76 (603.418,41) 
Receitas Operacionais   19-e 1.332.921,33 2.112.472,94 Outros Créditos (116.408,59) (51.613,24) 
    Despesas do   
Outras Despesas    Exercício Seguinte 1.716,47 1.960,86 
Operacionais     19-f (40.256,64) (20.702,80) Acréscimo (Decréscimo)   
    em Passivos Operacionais 1.421.080,70 (935.091,54) 
RESULTADO FINANCEIRO    Fornecedores 38.677,12 (734.309,84) 
LÍQUIDO  645,544,74 1.949.130,47 Obrigações Sociais e Trabalhistas 35.356,62 13.211,43 
    Obrigações Tributárias 216.307,20 (175.213,82) 
Receitas Financeiras 19-c 726.487,48 2.109.486,10 Adiantamentos de Clientes 1.129.108,19 (36.716,44) 
    Outros Débitos 1.631,57 (2.062,87) 
Despesas    DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS NAS   
Financeiras   19-d (80.942,74) (160.355,63) ATIVIDADES OPERACIONAIS 9.280.902,81 3.125.719,07 
    FLUXO DE CAIXA DAS    
RESULTADO ANTES     ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS   
DA CONTRIBUIÇÃO    Aplicações no Imobilizado (286.600,37) (1.186.178,18) 
SOCIAL E    DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS   
IMPOSTO DE RENDA  9.831.533,97 5.926.901,04 NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS (286.600,37) (1.186.178,18) 
    FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE   
Contribuição Social     FINANCIAMENTO   
e Imposto de    Distribuição de Dividendos (980.435,76) (571.825,91) 
Renda 3-m (1.142.303,89) (1.798.750,47) Financiamentos (439.870,69) 507.707,49 
    DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS    
LUCRO LÍQUIDO    NAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS (1.420.306,45) (64.118,42) 
DO EXERCÍCIO  8.689.230,08 4.128.150,57 DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS    
    NAS ATIVIDADES 7.573.995,99 1.875.422,47 
    AUMENTO NO   
    CAIXA E   
    EQUIVALENTES DE CAIXA 7.573.995,99 1.875.422,47 
Por Lote de 1.000    Início do exercício 23.140.684,95 21.265.262,48 
Ações do Capital Social  9,97 4,74 Final do exercício 30.714.680,94 23.140.684,95 

Obs.: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – PERIODO DE 31/DEZ/18 A 31/DEZ/20       Em Reais 
   RESERVA DE LUCROS    

TOTAL  

   NOTA 
CAPITAL  
SOCIAL 

RESERVA 
LEGAL 

RESERVA RES. PARA LUC. A DISP.  
DA A.G.O. 

LUCROS 
ACUMULADOS 

 DE RETENÇAO FUTURO AUM. 
 DE LUCROS DE CAPITAL  
Em 31/DEZ/18  14.350.000,00 295.118,71 2.489.963,95 9.827.397,83 1.715.477,72 - 28.677.958,21 
Dest. p\ Reserva de Lucros         
Cfe. 37ª A.G.O de 29/ABR/2019  - - 1.715.477,72 - (1.715.477,72) - - 
Lucro Líquido do Exercício  - - - - - 4.128.150,57 4.128.150,57 
Const. da Reserva Legal 18-a - 206.407,53 - - - (206.407,53) - 
Dest. para Dividendos 18-b - - - - - (980.435,76) (980.435,76) 
Lucro à Disp. da A.G.O.  - - - - 2.941.307,28 (2.941.307,28) - 
Em 31/DEZ/19  14.350.000,00 501.526,24 4.205.441,67 9.827.397,83 2.941.307,28 0,00 31.825.673,02 
Dest. p/ Res. de Lucros        - 
Cfe. 38ª A.G.O de 27/ABR/20  - - 796.070,02 - (796.070,02) - - 
Dest. para Reserva p/ futuro aumento         
de Cap. Cfe. 42ª A.G.E. de 5/maio/20  - - - 2.145.237,26 (2.145.237,26) - - 
Lucro Líquido do Exercício  - - - - - 8.689.230,08 8.689.230,08 
Const. da Reserva Legal 18-a - 434.461,50 - - - (434.461,50) - 
Dest. para Dividendos 18-b - - - - - 2.063.692,14 2.063.692,14 
Luc. à Disp. da A.G.O.  - - - - 6.191.076,44 (6.191.076,44) - 
Em 31/DEZ/20  14.350.000,00 935.987,74 5.001.511,69 11.972.635,09 6.191.076,44 0,00 38.451.210,96 

Obs.: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras. 
NOTAS EXPLICATIVAS 

1 Contexto Operacional. 
A Brascomp - Compensados do Brasil S/A (“Companhia”) tem por 
objetos a indústria, o comércio e a exportação de madeiras laminadas, 
compensadas, serradas e beneficiadas; indústria extrativa vegetal; 
florestamento e reflorestamento; pecuária de  cria,  corte  e  leiteira. 
Entretanto, a partir do exercício de 2011, a Companhia reduziu, 
gradativamente, parte de suas operações de industrialização, 
mantendo apenas a venda de mercadorias in natura oriundas dos 
processos de manejo florestal. A fábrica de compensados (localizada no 
município de Ananindeua/PA) e a serraria (localizada no município de 
Belém/PA) foram desativadas. A decisão, em sintonia com o desejo dos 
acionistas de suspender parte das operações, se deu, principalmente, em 
virtude de condições econômicas de mercado, o que tem inviabilizado 
(mesmo que temporariamente) a manutenção das atividades de 
industrialização. 

apresentação são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 
apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a 
diferença entre o custo amortizado na moeda funcional no começo do 
exercício, ajustado por juros efetivos e pagamentos durante o exercício, e  
o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do 
exercício de apresentação. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas 
de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na 
demonstração de resultados. 
b. Instrumentos Financeiros 
(i) Ativos financeiros não Derivativos 
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis como também  os 
depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos financeiros são reconhecidos na data da negociação, na qual a 
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia deixa de reconhecer um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 
quando transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação, na qual 
essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida 
pela Companhia nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou 
passivo individual. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o 
valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de  realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia classifica os ativos 
financeiros não derivativos na 
categoria “empréstimos e recebíveis”. 
(ii) Empréstimos e Recebíveis 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos 
fixos ou determináveis que não são cotados no mercado ativo. 
Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido de 

2 Base de Preparação  a. Declaração de conformidade 
As demonstrações financeiras  da Companhia foram elaboradas de 
acordo com as práticas adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
CPC. Dentre as referidas práticas se incluem as Leis nº 11.638/07, que 
modificou a Lei nº 6.404/76, e a nº 11.941/09, Adicionalmente, as 
referidas demonstrações financeiras foram elaboradas conforme 
interpretação do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.404/76.  A 
autorização da Diretoria para a conclusão destas demonstrações 
financeiras ocorreu em 01 de março de 2021. 
b. Base de Mensuração 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos Financeiros 
mensurados pelos seus valores justos. O custo Histórico geralmente é 
baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 
c. Moeda Funcional e de 
Apresentação quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado com 
moeda funcional da Companhia. base no método dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por  
d. Uso de Estimativas e Julgamentos redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem  
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas 
do CPC exige que a administração da Companhia faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e 
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação 
a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as 
premissas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 
As informações sobre julgamentos críticos referentes  às políticas 
contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, os quais, eventualmente, 
podem ser distintos dos valores de realização, estão incluídas nas 
seguintes notas explicativas: 
* Nota explicativa 6 - Clientes (perdas estimadas com créditos de 
liquidação duvidosa); 
* Nota explicativa 3-f - Estoque; 

caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e demais 
contas a receber. 
(iii) Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos 
financeiros com vencimento original de três meses ou menos a 
partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a  um risco  
insignificante de alteração no valor justo, e são utilizados pela 
Companhia na gestão das obrigações de curto prazo. 
c. Passivos Financeiros não Derivativos 
A Companhia reconhece inicialmente títulos de dívida emitidos e passivos 
subordinados na data em que são originados. Todos os outros passivos  
financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação, que é a 
data na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais 
do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem 
suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou expirada. A Companhia 
classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria  de outros 
passivos financeiros. Tais passivos Financeiros são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
é apresentado no balanço patrimonial quando,  
e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores 

* Nota explicativa 11 – Imobilizado (vidas úteis); 
* Nota explicativa 20 - Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco. 
3  Principais Políticas Contábeis.  
As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir tem sido  aplicadas 
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados  nessas 
demonstrações financeiras, exceto nos casos indicados em contrário. 
a. Transações em Moeda Estrangeira 
Transações em moeda estrangeira (quando aplicável), isto é, todas e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo 
aquelas que não realizadas na moeda funcional são convertidas pela 
taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e  passivos 
monetários denominados e apurados em moeda estrangeira na data de 
 

e quitar o passivo simultaneamente. 
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: 
fornecedores e outros débitos. 
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d. Caixa e Equivalentes de Caixa sido ainda identificada. Ativos que não são individualmente significativos 
Incluem os saldos em caixa e contas correntes (depósitos bancários à 
vista) e aplicações financeiras em instituições financeiras, considerados 
de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão atualizadas pelos 
rendimentos auferidos até a data das demonstrações financeiras. 
e. Clientes 

são avaliados coletivamente  quanto a perda de valor com base no 
agrupamento de ativos com características de riscos similares. Ao avaliar a perda 
por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza tendências  
históricas de probabilidades de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores 
de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da administração  se 

As contas a receber de clientes são registradas pelos valores faturados,  as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais 
ajustados ao valor presente, quando aplicável, incluindo os respectivos 
impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia, e no caso 
dos clientes mercado externo, os valores estão representados por este 
custo, acrescido das variações cambiais, reduzidos dos valores julgados 
suficientes, como perdas estimadas  com crédito de liquidação 
duvidosa. 

provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas   
tendências históricas. Uma perda por redução ao valor recuperável em 
relação a um ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado é  
calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente 
dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva 
original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas 

f. Estoques. em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que  
Os estoques de madeira serrada e toras de madeira foram avaliados, 
segundo o critério previsto no art. 296 do regulamento do Imposto de 
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, enquanto que os demais 
estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não 
superam os preços de mercado. 
g. Investimentos. 

perdeu valor continuam sendo reconhecidos. Quando um evento subsequente 
indica uma redução da perda de valor, a redução na perda é 
revertida por meio do resultado. 
(ii) Ativos não Financeiros 
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior 
entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. 

A participação relevante na controlada é avaliada pelo método de Ao avaliar o valor em uso os fluxos de caixa futuros estimados são 
equivalência patrimonial, considerando o patrimônio líquido desta, na descontados aos seus valores presentes com base na taxa de desconto 
mesma data, e seguindo as mesmas práticas contábeis. antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
h. Imobilizado quanto ao exercício de recuperabilidade do capital e os riscos específicos 
(i) Reconhecimento e Mensuração do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição 
ou construção deduzidos de depreciação acumulada e quaisquer perdas 
acumuladas de redução ao valor recuperável (impairment), quando 
aplicável. A administração, por meio de relatório de avaliação realizado 
por empresa especializada em 2010, não apurou evidências de que o 
valor contábil se seus ativos exceda ao seu valor recuperável, 
mantendo tal avaliação desde o exercício de 2011 e optado  por não 
efetuar o registro do custo atribuído (deemed cost), conforme 
permitido pela Interpretação Técnica ICPC 10. 0 custo inclui gastos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos 
construídos pela própria Companhia (quando aplicável) inclui o custo 
de materiais, mão de obra direta e quaisquer outros custos 
diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local, além também de 
condição necessária para que esses sejam capazes de operar da forma 
pretendida pela administração, os custos  de desmontagens de 
restauração do local onde estes ativos estão localizados e custos de 
empréstimos sobre ativos qualificáveis. 
Quando partes de um item do imobilizado tem diferentes vidas úteis 
elas são registradas como itens separados (componentes principais) 
de imobilizado. 

não  podem ser testados  individualmente são agrupados 
juntos no menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso 
contínuo sendo em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos. 
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da companhia 
são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação 
de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor 
recuperável do ativo é estimado. No caso de ativos intangíveis com 
vida útil indefinida, o  valor recuperável é testado anualmente. Uma perda 
por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil 
de um ativo ou sua unidade geradora de caixa  exceda seu valor 
recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. 
k. Provisões 
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a  
Companhia tiver uma obrigação legal ou construtiva presente que possa 
ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso  
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Se o efeito temporal 
do montante for significativo, provisões são apuradas por meio do 
desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de 

Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado impostos que reflitam as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do 
(apurados pela diferença entre os recursos líquidos advindos da dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. 
alienação e o valor contábil do item) são reconhecidos em outras l. Receitas e Despesas Financeiras 
receitas/despesas operacionais do resultado do exercício. As receitas financeiras abrangem, principalmente, ganho com  
(ii) Custos Subsequentes instrumentos financeiros não derivativos. As despesas financeiras abrangem, 
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconheci - principalmente, juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos. 
do no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios  m. Imposto de Renda e Contribuição Social 
econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a No ano-calendário de 2020, a Companhia adotou o cálculo da  
Companhia e que o seu custo possa ser medido de forma confiável. contribuição social e do imposto de renda sobre o Lucro, aplicando as  
O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é  regras do regime de tributação com base no lucro presumido  e efetuando 
baixado. Os custos de manutenção e reparos recorrentes são as apurações trimestrais. 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. 4 Determinação do Valor Justo 
(iii) Depreciação Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a 
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que  determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros 
estão disponíveis para uso ou no caso de ativos construídos  como para não financeiros. Os valores justos tem sido apurados 
internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e o ativo para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a  
está disponível para uso. A depreciação é calculada sobre o valor 
depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo 
reduzido do valor residual estimado para o bem. Após a aplicação dos 
procedimentos descritos no item “i” deste tópico, a Companhia manteve o 
ativo imobilizado demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção 
monetária  até 31/DEZ/95. A depreciação é calculada pelo método 

seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre 
as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas 
notas específicas àquele ativo ou passivo. 
(i) Clientes 
O valor justo de clientes e outros créditos é estimado como o valor 
presente de fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa de mercado 

linear. A partir do exercício de 2011 a depreciação passou a ser calculada dos juros apurados na data de apresentação. O valor justo é 
societariamente, observando as taxas que consideram o tempo de determinado na data de reconhecimento e, para fins de divulgação, 
vida útil dos bens apontado no relatório de avaliação, e para os bens  na data base das demonstrações financeiras. 
adquiridos após a realização  do referido relatório, o tempo de vida (ii) Passivos Financeiros não Derivativos 
útil apontado nos relatórios formalizados por técnicos especializados. São mensurados ao valor justo no reconhecimento inicial e, para fins de 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são divulgação, a cada data de relatório anual. O valor justo é  calculado 
revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais  baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, 
ajustes são reconhecidos como mudança  de estimativas contábeis. descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data de  
i. Ativos Intangíveis Mensuração 
Referem-se aos gastos incorridos pela Companhia para o registro de  5  Caixa e  
marcas e patentes.     Equivalentes de Caixas. 
j. Redução ao Valor Recuperável (Impairment) O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: 

(i) Ativos Financeiros não Derivativos 
A Companhia considera evidencia de perda de valor de ativos 
mensurados pelo custo amortizado tanto no nível individualizado como 
no nível coletivo. Ativos individualmente significativos são avaliados 
quanto à perda por redução ao valor recuperável. Todos os recebíveis 
individualmente significativos, identificados como não tendo sofrido 
perda de valor individualmente, são avaliados coletivamente  

Descrição 
Em Reais 

31/DEZ/20 31/DEZ/19 
Caixa e    
Bancos 1.616.006,44 234.593,29 
Aplicações    
Financeiras 29.098.674,50 22.906.091,66 
   

quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha Total 30.714.680,94 23.140.684,95 
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6  Clientes Em 31/DEZ/19 
O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: 

Descrição 
Em Reais 

Descrição 
Em Reais Maginco Verde LTDA. 

31/DEZ/20 31/DEZ/19 Capital Social Integralizado 284.648,00  
Clientes Mercado Interno e Externo 3.517.897,32 3.029.271,05 Patrimônio Líquido (118.696,72)  
Clientes Merc. Interno - Não Circ. 105.018,81 105.018,81 Resultado do Exercício (55.609,43)  
Perdas Estimadas com Crédito de   Saldo Contábil do Investimento 0,01  
Liquidação Duvidosa (381.308,57) (318.606,89) Saldo do Investimento 0,01  
Total 3.241.607,56 2.815.682,97 Equivalência Patrimonial -  
Faixa de Vencimento  Em Percentual  

Descrição 
Em Reais Participação – Controlada 99,990%  

31/DEZ/20 31/DEZ/19 Além de permitido legalmente, as normas e procedimentos contábeis permitem 
A vencer 449.297,27 741.079,63  que a controladora deixe de apresentar as demonstrações consolidadas. 
Vencidos 01 a 30 dias 2.420.854,75 1.759.868,05  11 Imobilizado  O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: 
Vencidos 31 a 60 dias 128.665,92 304.668,62  Em Reais 
Vencidos 61 a 90 dias 10.000,00 4.558,77 Descrição 31/DEZ/20 31/DEZ/19 
Vencidos 91 a 180 dias 232.789,62 5.507,90  Custo Corr. Deprec. Acum. Valor Líq. Valor Líq. 
Vencidos 181 a 360 dias 381.308,57 318.606,89  Benf. em Imóveis 65.996,57 (42.230,85) 23.765,72 26.405,54 
Total 3.622.916,13 3.134.289,86 Edificações 1.166.751,31 (1.166.751,31) - - 
7 Estoques  Embarcações 14.036,43 (13.031,10) 1.005,33 1.765,17 
O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: Hardwares 267.556,35 (258.681,74) 8.874,61 13.910,72 

Descrição 
Em Reais Softwares 12.274,78 (10.382,39) 1.892,39 3.406,44 

31/DEZ/20 31/DEZ/19 Terrenos 256.387,21 - 256.387,21 256.387,21 
Madeira Serrada 395.907,79 395.907,79  Instalações 230.834,46 (225.271,90) 5.562,56 6.994,67 
Toras de Madeira  2.557.631,08 2.334.743,94 Máq. e Equiptos 7.046.822,03 (6.928.291,23) 118.530,80 115.608,84 
Bens a Comercializar 1.212.827,98 1.212.827,98 Móv. e Utensílios 185.202,08 (171.171.59) 14.030,49 10.609,48 
Adiantamentos a Fornecedor 1.365.977,77 248.307,91  Tratores 2.273,610,24 (1.668.706,54) 604.903,70 844.372,10 
Total 5.532.344,62 4.191.787,62  Veículos 2.820.162,04 (2.464.055,85) 356,106,19 184.000,26 
8 Tributos a Recuperar Aj. de Deprec. - 1.838.448,53 1.838.448,53 1.933.009,71 
O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: Total 14.339.633,50 (11.110.125,97) 3.229.507,53 3.396.470,14 

Descrição 
Em Reais O valor de “ajustes de depreciação” refere-se à adequação entre os valores 

31/DEZ/20 31/DEZ/19 de depreciação calculados pelo critério fiscal e aquele que é devido, 
Circulante   considerando a vida útil remanescente dos bens. A movimentação do 
IRPJ - 1.966,81 imobilizado para o exercício findo em 2020 foi a seguinte: 
CSLL - 708,04  Reais 
PIS\COFINS 2.166,53 594.594,44 Descrição Sl. Liquido 

Adições Baixas Deprec. 
Sl. Liquido 

    31\DEZ\19 31\DEZ\20 
Total 2.166,53 597.269,29  Benf. em Imóveis 26.405,54 - - (2.639,82)  23.765,72 
Não Circulante   Embarcações 1.765,17 - - (759,84)      1.005,33 
ICMS 7.996.647,61 7.996.647,61 Hardwares 13.910,72 -           - (5.036,11) 8.874,61 
(-) Provisão ICMS a Recuperar (7.996.647,61) (7.996.647,61) Softwares 3.406,44 - - (1.514,05) 1.892,39 
IPI 51.735,96 51.735,96 Terrenos 256.387,21 - - - 256.387,21 
Total 51.735,96 51.735,96  Instalações 6.994,67 - - (1.432,11) 5.562,56 
O Saldo de R$ 2.166,53 (R$ 597.269,29 em 31/DEZ/19) refere-se ao Máq. e Equiptos 115.608,84 22.893,00 - (19.971,04) 118.530,80 
processo da exclusão do ICMS Móv. e Utensílios 10.609,48 5.707,37 - (2.286,36) 14.030,49 
sobre à base de cálculo do PIS e Cofins do período compreendido de 2002 a Tratores 844.372,10 -         - (239.468,40) 604.903,70 
2013, transitado em julgado em 18/FEV/19 e habilitado junto à RFB em  Veículos 184.000,26 258.000,00 - (85.894,07) 356.106,19 
JUL/19, conforme processo nº 10280.721483/2019-52 Ajust. de Deprec. 1.933.009,71 - - (94.561,18) 1.838.448,53 
9 Partes Relacionadas   Total 3.396.470,14 286.600,37             - (453,562,98) 3.229.507,53
Demonstramos as questões relevantes envolvendo partes relacionadas Revisão das Vidas Úteis 
a. Outros Créditos Os valores a seguir, integrantes da conta outros créditos   As taxas de depreciação do ativo Imobilizado foram revisadas durante 
referem-se as despesas operacionais da Maginco Verde LTDA., pagas pela Companhia: o exercício, conforme requerido pela Seção 17-Ativo Imobilizado, da  

Descrição 
Em Reais NBC TG 1000 - R1, sendo que a Companhia manteve as taxas do ano e 2019. 

31/DEZ/20 31/DEZ/19 Avaliação para Redução ao Valor Recuperável de Ativos   
Maginco Verde LTDA. 374.075,21 257.666,62 Durante o exercício encerrado em 31/DEZ/20, a Companhia não 
Total 374.075,21 257.666,62 identificou  a existência de indicadores de que determinados ativos  
b. Clientes   poderiam estar acima do seu valor recuperável, consequentemente,  
Do  valor   total   de   clientes   destaca-se    nenhuma provisão para perdas foi constituída. 
como partes   relacionadas Garantias 

Descrição 

Em Reais Em 31/DEZ/20 e 31/DEZ/19 existiam bens do ativo imobilizado oferecidos 
31/DEZ/20 31/DEZ/19 a terceiros como garantias decorrentes de empréstimos bancários. 

   12 Intangível 
Compensados e   O saldo desta conta está composto por marcas e patentes em 
Laminados Lavrasul S/A 105.018,81 105.018,81 ambos os exercícios, não tendo havido movimentação. 
   13 Financiamentos 
Total 105.018,81 105.018,81 O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: 
Essas transações são originarias da venda de mercadorias, sucata e/ou 

Descrição 

Em Reais 
ativo imobilizado, considerando as mesmas condições que teriam sido 31/DEZ/20 31\DEZ\19 
negociadas com partes não relacionadas, exceto quanto ao prazo de realização. Venc. 

Circulante 
Não Circulante\ 

10  Investimento em Controlada Final Circulante Não Circ. 
O investimento, em controlada, no valor de R$ 0,01 (R$ 0,01 em Financiamentos     
31/DEZ/19), está composto por: Itaú Finame-CT 50003867100 2020 - - 37.842,34 

Descrição 
Em Reais Itaú Finame Facchini  S\A 2020 - - 26.276,85 

31/DEZ/20 31/DEZ/19 Itaú Finame Ford Brasil LTDA. 2020 - - 56.460,30 
Maginco Verde LTDA. 0,01 0,01 Itaú – Financiamento 2022 319.291,20 186.253,20    824.835,60 
Total 0,01 0,01 Total  319.291,20 186.253,20  945.415,09 
Em 31/DEZ/20 Os finames estão pré-fixados à taxa de 6,00% a.a., e o financiamento bancário foi firmado 

Descrição 
Em Reais com taxa de 11,08 % a.a. A garantia das operações é a alienação fiduciária 

Maginco Verde LTDA. dos bens. O perfil de vencimento do não circulante está assim demonstrado: 
Capital Social Integralizado 284.648,00  Descrição Em Reais 
Patrimônio Líquido (236.867,25)   2022 Total 
Resultado do Exercício (118.170,53)  Itaú - Financiamento  186.253,20 186,253,20 
Saldo Contábil do Investimento 0,01      
Saldo do Investimento 0,01  Compromissos (“Covenants”) 
Equivalência Patrimonial -  Os contratos de financiamentos\ finame firmados com as respectivas 

 Em Percentual  instituições financeiras não possuem cláusulas  
Participação -  Controlada 99,990%  contratuais restritivas relacionadas a Covenants operacionais ou financeiros. 
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14  Obrigações Sociais e Trabalhistas a. Receita Líquida 
O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: 

Descrição 
Em Reais 

Descrição 
Em Reais 

31/DEZ/20 31/DEZ/19              31/DEZ/20            31/DEZ/19 
Salários e    Receita Operacional Bruta 18.996.045,93 13.950.282,06 
Ordenados a Pagar 43.315,00 41.317,00 Venda de Produtos 18.996.045,93 13.950.282,06 
Pró-Labore a Pagar 42.065,17 41.994,23 (-) Deduções (667.979,92) (495.057,29) 
INSS a Recolher 43.550,13 48.662,25 (-) Pis e Cofins sobre Vendas (667.979,92) (495.057,29) 
FGTS a Recolher 6.482,06 7.554,96 Receita Líquida 18.328.066,01 13.455.224,77 
Provisão para Férias 143.421,36 114.003,31 a. O aumento significativo na receita de venda de produtos ocorreu 
Provisão INSS   em virtude do aumento do preço das madeiras em toras no 
s/Férias 39.480,05 32.061,72 último trimestre de 2020 
Provisão FGTS   b. Despesas Gerais e Administrativas 
s/Férias 11.473,68 9.120,35 O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: 
Outros 9.008,65 8.725,66 

Descrição 
Em Reais 

Total 338.796,10 303.439,48           31/DEZ/20           31/DEZ/19 
15  Depósitos Judiciais Despesas com Pessoal 1.372.852,19 1.408.154,40 
Os depósitos judiciais correspondem aos valores de ações as quais foram Impostos e Taxas 229.322,02 551.126,20 
consideradas pelos assessores jurídicos como perdas prováveis Combustíveis e Lubrificantes 38.317,69 43.377,98 

Descrição 
                      31/DEZ/20                       31/DEZ/19 Correios e Malotes 6.976,90 10.821,36 

ATIVO RLP PASSIVO NC ATIVO RLP PASSIVO NC Despesas Legais e Judiciais 957,69 - 
Depósitos Judiciais     Manutenção de Veículos 3.986,00 12.985,46 
Trabalhista 881,23 881,23 - - Despesas Indedutíveis 201.808,15 185.152,36 

       Despesas de Viagem 30.633,82 65.515,18 
SENAR 300.721,49 300.721,49 300.721,49 300.721,49 Energia Elétrica 38.531,15 51.895,59 
     Comunicação 70.333,87 74.030,01 
IBAMA 323.587,22 323.587,22 315.446,24 315.446,24 Seguros 11.478,34 10.233,60 
     Segurança e Vigilância 283.963,51 265.178,56 
Total 625.189,94 625.189,94 616.167,73 616.167,73 Transporte de Pessoal 3.919,93 4.200,89 
Além dos valores dos processos já reconhecidos como perda provável,  Anúncios e Publicações 50.656,08 39.609,62 
inclusive com depósitos judiciais,  Multas Dedutíveis 522,44 265,93 
a Companhia possui outras Perd. Est. com  Créd. de  Liquid.  Duvidosa 381.308,57 318.606,89 
contingências avaliadas pelos consultores legais classificadas Dep./Amortizações/Exaustões 92.106,60 245.553,78 
como perdas possíveis, num montante estimado de Serviços de Terceiros - PF 43.916,67 40.891,00 
R$ 61.000,00, para os quais nenhuma provisão Serviços de Terceiros - PJ 1.585.349,47 1.012.421,14 
foi constituída, tendo em vista que Outros 33.676,18 29.312,97 
as práticas contábeis adotadas no Brasil Total 4.480.617,27 4.369.332,92 
não requerem a sua contabilização. c. Receitas Financeiras 
16  ITERPA O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: 
Conforme aditivo ao Termo de Compromisso, celebrado com o Descrição Em Reais 
Instituto de Terras do Pará – ITERPA,  31/DEZ/20 31/DEZ/19 
em 24/ABR/09, a Companhia autorizou Descontos Obtidos 55.370,34 58.622,19 
o levantamento do Rendimento de Aplic. Financeiras 654.640,16 1.271.159,59 
depósito judicial, mantendo-se, entretanto, o entendimento Juros Ativos 16.476,98 779.704,32 
quanto aos direitos que possui ao domínio público estadual das terras Total 726.487,48 2.109.486,10 
objeto do Termo de Compromisso celebrado em O saldo elevado da conta de juros ativos em 31/DEZ/19 

 16/MAIO/08. deve-se à contabilização dos juros referentes 
17 Capital Social ao processo da exclusão do ICMS sobre a base de cálculo 
Pertencente a acionistas domiciliados no País no valor de do PIS e Cofins, conforme mencionado na nota 8. 
R$ 14.350.000,00 em d.  Despesas Financeiras 
31/DEZ/20 e 31/DEZ/19, está composto de 871.526.750 O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal em 

Descrição 
            Em Reais 

31/DEZ/20 e 31/DEZ/19. 31/DEZ/20 31/DEZ/19 
18  Destinações Propostas     Descontos Concedidos 23.694,10 64.094,69 
a. Reserva Legal Juros Passivos 49.278,55 88.602,29 
Em 31/DEZ/20 foi constituída à razão de 5% do lucro líquido  IOF 113,30 168,90 
do exercício nos termos do Despesas Bancárias 7.856,79 7.489,75 
art. 193, da Lei no  6.404/76. Total 80.942,74 160.355,63 
b. Dividendos e. Outras Receitas Operacionais 
Em 31/DEZ/20 os dividendos foram provisionados de acordo O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: 
com o art. 202, § 2o, da Lei no 6.404/76,  Descrição Em Reais 
considerando  o percentual  de 25%   31/DEZ/20 31/DEZ/19 
do lucro líquido ajustado do exercício, Receitas Diversas - 629.367,02 
conforme quadro abaixo: Aluguéis Auferidos 784.314,44 567.200,00 

Descrição            31/DEZ/20 Ganhos na Alienação de Imobilizado 230.000,00 845.234,00 
Lucro Líquido  Recuperação de Custos 318.606,89 70.671,92 
do Exercício 8.689.230,08 Total 1.332.921,33 2.112.472,94 
(-) Reserva Legal 434.461,50 O saldo de R$ 629.367,02 da conta de receitas diversas, refere-se  
(=) Base de Cálculo  ao processo da exclusão do ICMS sobre à base de cálculo do Pis e 
aprovada pela Diretoria 8.254.768,58 Cofins, conforme mencionado na nota 8. 
(x) Percentual dos  f. Outras Despesas Operacionais 
Dividendos 25% O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores: 
  Descrição Em Reais 
(=) Dividendos Propostos 2.063.692,14 31/DEZ/20 31/DEZ/19 
c. Reserva para Futuro Aumento de Capital PIS sobre Outras Receitas 7.168,99 3.686,80 
Reserva de lucros destinada a futuro aumento de capital  Cofins sobre Outras Receitas 33.087,65 17.016,00 
constituída conforme deliberação da Assembleia Geral Total 40.256,64 20.702,80 
Ordinária. 20 Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos 
19  Demonstração do Resultado do Exercício Os valores de realização estimados de ativos e passivos  
Apresenta de forma resumida as operações realizadas pela financeiros da Companhia foram determinados  por meio de  
Companhia, demonstradas de forma a destacar o resultado  informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas 
líquido do exercício.  de avaliações. Não foram identificadas diferenças relevantes entre  
Está apresentada em conformidade com o valor contábil e o valor de mercado dos ativos e passivos financeiros  
a Seção 5 do Pronunciamento Técnico PME, Contabilidade  da Companhia. A administração desses instrumentos é efetuada por meio  
para Pequenas e de estratégia operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança.  
Médias Empresas  A política de controle consiste em acompanhamento permanente das  
(NBC TG 1000 - R1).  taxas e prazos contratados versus os vigentes no mercado. 
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As operações  da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: 
a. Risco de Crédito 
O risco de crédito ocorre quando as contra partes não têm capacidade de cumprir suas obrigações. Alguns clientes excedem a 5% da carteira, 
sendo esta uma tendência natural devido ao segmento da Companhia. A empresa busca resguardar a liquidez dos recebíveis negociando garantias 
subsidiárias quando possível. 
b. Risco de Taxa de Juros 
A exposição ao risco de taxa de juros está diretamente relacionada às flutuações de taxas de juros dentro e fora do país que trazem reflexos aos 
preços de ativos e passivos atrelados a estes. 
Os resultados da Companhia estão suscetíveis a variações nas taxas de juros decorrentes das aplicações financeiras, contratadas a taxas de juros 
flutuantes atrelados à variação do CDI (certificados de Depósito Interbancário) e das operações de empréstimos e financiamentos, contratados à 
taxa de juros pré-fixados, taxas de juro flutuantes atreladas à variação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) e taxas de juros pré-fixadas 
atrelados à variação do dólar norte-americano.  
c. Risco de Liquidez 
Relacionado ao descasamento de fluxos financeiros de ativos e passivos, com reflexos sobre a capacidade financeira da Companhia, em obter 
recursos para honrar seus compromissos. 
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado: 
(i). Caixa e Equivalentes de Caixa 
Os valores de mercado dos equivalentes de caixa (aplicações financeiras) aproximam-se dos valores de custo, para operações de natureza, prazo e 
risco semelhantes, tendo em vista que não houve alterações substanciais no mercado entre as datas de aplicação e as datas dos balanços. 
(ii). Financiamentos 
As taxas de juros praticadas são as de mercado considerando a natureza, prazos e riscos. 
21  Seguros 

 A Companhia possui cobertura de seguros contra riscos diversos, com a seguinte composição: 
Descrição do Bem Vigência                    Em Reais 

Mercedes Bens C 300 Sport  2.0 Placa BDG 5118 05/DEZ/20 a 05/DEZ/21 100% Tabela FIPE 
Toyota Hilux placa QEV 8206 09/ABR/20 a 09/ABR/21 100% Tabela FIPE 
Parati Plus placa JVC 6265 29/JUN/20 a 29/JUN/21 Terceiros 
Nissan Sentra placa QDX 0241 29/JUN/20 a 26/JUN/21 100% Tabela FIPE 
22 Covid 19 
No início de 2020 o mundo e o Brasil foram surpreendidos por uma pandemia causada por um novo vírus: A COVID 19 este surto provocou impacto 
na forma de trabalhar da Companhia que precisou se ajustar as condições recomendadas pelas autoridades públicas em especial da saúde, 
procedimentos que continuam sendo mantidos no sentido de buscar prevenir a saúde de nossos colaboradores. 
Após impacto inicial da redução da atividade, os nossos mercados se recuperaram, permitindo um resultado robusto no exercícios. Os impactos 
futuros do COVID 19 nos mercados financeiros, na economia e em nossas operações são difíceis de se prever. 
A Direção está constantemente monitorando as mudanças conjunturais e em especial os reflexos da pandemia em suas atividades e na sociedade 
em seu entorno, buscando se adaptar as condições existentes. 

ARI ZUGMAN     DIRETOR - PRESIDENTE                    LUZINÉA ARAÚJO LIMA GUTIÉRREZ   CONTADORA CRC – PR 041057/O-8 S-PA 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Aos Administradores e Acionistas da Brascomp-Compensados do Brasil S/A.                  Ananindeua/PA. 
Opinião com Ressalva 
Examinamos as demonstrações financeiras da Brascomp – Compensados do Brasil S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Brascomp-Compensados do Brasil S/A, em 31 de dezembro de 2020 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nesta data de acordo com ás práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas(NBC TG 1000-R1). 
Base para Opinião com Ressalva 
A Companhia, na falta de um sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da escrituração contábil, efetuou a 
avaliação de seus estoques de toras de madeira e madeira serrada, nos valores de R$ 2.557.631,08 e R$ 395.907,79, respectivamente, em 31 de 
dezembro de 2020, por valores arbitrados, cujos critérios são determinados pela legislação fiscal (Nota 3-f). Adicionalmente, considerando que não 
foram efetuados procedimentos de inventário físico com o acompanhamento dos auditores externos, não temos como opinar sobre a quantidade de 
estoques existentes em 31 de dezembro de 2020. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 
Outras Informações que Acompanham as Demonstrações Financeiras e o Relatório do Auditor 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Financeiras 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 - R1) e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia, cessar suas operações, ou, não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. 
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
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• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de  
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Ananindeua, 01 de março de 2021. 

 
Paulo Sérgio da Silva Contador CRCPR No 029.121/O-0 S-PA          Irineu Homan   Contador CRCPR Nº 043.061/O-0 S – PA 

CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES CRCPR-002906/O-5 S-PA 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
Os membros do Conselho Fiscal da 
Brascomp Compensados do Brasil S/A, cumprindo suas atribuições legais, consoante previsto no artigo 163, incisos I, II e VII, da Lei 6404/76, 
e atendendo ao Estatuto Social, no seu artigo 17º e ao Regimento Interno do Conselho Fiscal, no seu artigo 11º, incisos I e II, examinaram as 
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, composta pelo Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de 
Caixa, acompanhadas das correspondentes Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes. 
Considerando as análises efetuadas, o acompanhamento das atividades e das operações do exercício, os esclarecimentos prestados pela 
administração e levando em conta os trabalhos desenvolvidos e o Relatório dos Auditores Independentes Consult - Auditores Independentes, 
emitido com data de 01 de março de 2021, com ressalvas pela falta de adoção de um sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado 
com o restante da escrituração contábil e consequente avaliação dos estoques de madeira serrada e toras de madeira, em 31 de dezembro de 
2020, por valores arbitrados segundo critérios determinados pela legislação fiscal, e pela falta de procedimentos de levantamento físico dos 
estoques em 31 de dezembro de 2020, acompanhados pelos auditores independentes, os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, opinam, 
por unanimidade, favoravelmente no sentido de que os documentos acima elencados encontram-se em condições de serem apresentados à 
Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. Curitiba, 10 de março de 2021. 
 

Alberto Irazê Ribeiro - Fiscal Titular 
Vanderley Cardoso de Moraes - Fiscal Titular 

Julio Alvaro Amadeu - Fiscal Titular. 
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