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FCP inicia inscrições ao Programa 
Estadual de Incentivo à Cultura

A Fundação Cultural do Pará (FCP) 
abre inscrições ao Programa Estadual 
de Incentivo à Cultura (Semear).

As inscrições devem ocorrer até às 
16h59 do dia 27/04, por meio do Sis-
tema de Gestão de Projetos Culturais 
do Programa Semear (SGPSemear), 

disponível no site www.fcp.pa.gov.br.
O edital objetiva selecionar proje-

tos culturais aptos a captarem recur-
sos perante pessoa jurídica com esta-
belecimento situado no Pará, contri-
buintes de Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercado-

rias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação (ICMS).

Os projetos devem ter por objeto 
o campo cultural e podem versar so-
bre diversos segmentos e linguagens.

PÁGINA 34

Planejamento
e organização
A contratação de empresa espe-

cializada na prestação de serviço de 
planejamento, organização e secreta-
ria executiva de eventos, para atender 
ao projeto Feira Pan-Amazônica do 
Livro 2017, será objeto de licitação 
da Secretaria de Estado de Cultura 
(modalidade Pregão Eletrônico).

A abertura será feita às 14h 
do dia 28 de março, no site www.
comprasgovernamentais.gov.br.

PÁGINA 34

Exames 
diagnósticos

A Secretaria de Estado de Saúde 
Pública (Sespa) convoca pessoas ju-
rídicas para prestação de serviços de 
exames diagnósticos especializados 
em cardiologia de média comple-
xidade, pelo período de 12 meses.

A proposta e os documentos de-
vem ser destinados à Comissão Perma-
nente de Licitações da Sespa e entre-
gues no Protocolo Geral, de segunda 
a sexta-feira no horário das 8h às 14h.

PÁGINA 18

O Certificado Digital é 
sua identidade virtual. 
Com ele, você acessa, 
de forma segura, ágil e 
sustentável, todos os 

serviços e instituições, 
via internet. E com a 
garantia do sigilo e 
da integridade das 

informações.
Adquira seu Certificado 

Digital IOE. É oficial.
Pode confiar.

Informações:
(91) 4009-7828

e-mail: ar@ioe.pa.gov.br

Mudança em 
cronograma

A Universidade do Estado do 
Pará (Uepa), por intermédio da 
Pró Reitoria de Extensão (Proex) 
e do Núcleo de Arte e Cultura 
(NAC), prorroga inscrições ao edital 
de seleção de bolsistas ao Quar-
teto de Cordas Paulino Chaves.

As inscrições ocorrem até 23/03, 
das 9h às 14h. Os documentos de-
vem ser entregues exclusivamente no 
Núcleo de Arte e Cultura da Uepa.

PÁGINA 45

Serviços de 
engenharia

Às 9h do dia 24 de março, o Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará 
(TJPA) abrirá licitação no site www.
comprasgovernamentais.gov.br.

O objeto será o registro de preços 
para contratar empresa especializada 
a fi m de prestar serviços de engenha-
ria (com mão de obra, equipamentos 
e material), destinados a atender às 
necessidades de unidades funcionais.

PÁGINA 51

Cobertura
de eventos

A Prefeitura de Rio Maria fará li-
citação com a fi nalidade de contratar 
empresa especializada para realização 
dos serviços de mídia, tais como 
fi lmagens, fotografi as, cobertura de 
eventos, publicação de mídias em 
redes, criação de artes, produção 
de texto jornalísticos, entre outros.

Prazo para entrega e abertura dos 
envelopes: 9h do dia 28 de março.

PÁGINA 66

Aquisição de 
medicamentos
A Prefeitura de Mãe do Rio abrirá 

licitação às 8h30 do dia 29 de março.
O objeto será o registro de pre-

ço para futura e eventual aquisi-
ção de medicamentos, objetivando 
atender às necessidades do pro-
grama Farmácia Básica, além de 
material técnico hospitalar e me-
dicamentos de uso hospitalar para 
a Secretaria Municipal de Saúde.

PÁGINA 68
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Elle

Local: Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, nº 650)

Ingressos: R$12 (aceita-se meia)

Dia 15/03 (quarta) - 20h

De 16 a 19/03 (quinta a domingo) - 17h30

Dia 22/03 (quarta) - 17h30

Sinopse: Michele é a executiva-chefe de uma empresa de video-

games e muito bem-sucedida na profi ssão, apesar de odiada por 

alguns de seus funcionários. Com um passado obscuro e uma re-

lação conturbada com a mãe, ela aparenta ser uma pessoa fria e 

sarcástica e isso se estende a sua vida amorosa. Entretanto, sua 

rotina rígida e organizada é quebrada depois que ela é atacada por 

um desconhecido dentro de sua própria casa.

O Homem que Caiu na Terra

Local: Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, nº 650)

Ingressos: R$12 (aceita-se meia)

Dia 15/03 (quarta) - 15h30

Hiroshima, Meu Amor

Local: Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, nº 650)

Ingressos: R$12 (aceita-se meia)

Dia 15/03 (quarta) - 18h

Sinopse: Em 1959, uma jovem francesa passa a noite com um 

japonês em Hiroshima, onde participa de um fi lme sobre a paz. 

Ele a faz lembrar de seu primeiro amor, um soldado alemão que 

conheceu durante a 2ª Guerra Mundial.
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GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Simão Robison Oliveira Jatene
Tel.: (91) 3201-5669 / 5587 Fax: (91) 3248-0133

GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: José da Cruz Marinho
Tel.: (91) 3201-3631 Fax: (91) 3201-3745

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: José Megale Filho
Tel.: (91) 3201- 5563 / 5564 Fax: (91) 3248-0765

NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA
Diretora Geral: Daniele Salim Khayat
Tel.: 

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Ten. Cel. PM César Mauricio de Abreu Mello
Tel.: (91) 3084-2450 / 2456 Fax: (91) 3084-2455

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ophir Filgueiras Cavalcante Junior
Tel.: (91) 3225-0811 / 0777 Fax: (91) 3241-2828

AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: Roberto Paulo Amoras
Tel.: (91) 3239-6477 / 6479 Fax: (91) 3239-6476

FUNDAÇÃO PROPAZ
Presidente: Jorge Antônio Santos Bittencourt
Tel.: (91) 3201-3724

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ESTADO DE 
GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Secretario: 
Tel.: (91) 3216-8890 / 3216-8898

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ESTADO DE 
INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - SEEIPS
Secretária: Izabela Jatene de Souza
Tel.: (91) 3201-3725

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ESTADO PARA 
COORD. DO PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES - SEPMV
Secretário: Justiniano de Queiroz Netto
Tel.: 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Secretária: Alice Viana Soares Monteiro
Tel.: (91) 3289- 6202 / 6224 Fax: (91) 3241-2971

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Luis Cláudio Rocha Lima 
Tel.: (91) 4009-7800 Fax: (91) 4009-7802

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO 
DO PARÁ - IASEP
Presidente: Iris Ayres de Azevedo Gama
Tel.: (91) 4006-7954 / 7965 / 7991 / 7994 Fax: (91) 4006-7962 / 7972

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Allan Gomes Moreira
Tel.: (91) 3230-3521 Fax: (91) 3230-3521

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretor Geral: Ruy Martini Santos Filho
Tel.: (91) 3214-6802 / 6803 Fax: (91) 3214-6802

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha
Tel.: (91) 3222-5720 / 3218-4200 / 4324 Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente: Augusto Sérgio Amorim 
Tel.: (91) 3348-3320 / 3209 Fax: (91) 3223-0823

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente:  Cilene Moreira Sabino de Oliveira
Tel.: (91) 3217-5801 / 5802 / 5803 Fax: (91) 3217-5840

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO -  SEPLAN
Secretário: José Alberto da Silva Colares
Tel.: (91) 3241-9291 / 3242-9900 / 3204-7417 Fax: (91) 3241-0709

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Vitor Manuel Jesus Mateus
Tel.: (91) 4006-4800 / 4804/ 4805 Fax: (91) 4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretor Geral: Luiz Cláudio Lopes Chaves   
Tel.: (91) 3342-1100 / 3342-1305 Geral: 3289-1002 Fax: (91) 3289-1009

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Rosangela Brandão Monteiro
Tel.: (91) 3241-5208 / 4009-2241 Fax: (91) 4009-2299

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA  DO PARÁ - 
HEMOPA
Presidente:  Ana Suely Leite Saraiva
Tel.: (91) 3242-6905 / 9100 Fax: (91) 3242-6905

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS 
GASPAR VIANNA
Presidente: Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Tel.: (91) 3276-5665 / 0601 Fax: (91) 3276-1150

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Kleber Ferreira de Menezes
Tel.: (91) 3218-78007846/7805 3243-3256 Fax: (91) 3231-5845

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

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Bruno Henrique Reis Guedes
Tel.: (91) 3213-3403 / 3241-1717 Fax: (91) 3213-3467

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: Giovanni Corrêa Queiroz
Tel.: (91) 3226-8904 / 1363 Fax: (91) 3226-7864 /3246-6168

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Daniel Nunes Lopes
Tel.: (91) 3181-6500 / 6501 Pabx: 3181-6500 Fax: (91) 3229-9488

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO
Tel.: (91) 98895-6120

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -
ADEPARA
Diretor Geral: Luciano Guedes 
Tel.: (91) 3210-1104 / 1102 Fax: (91) 3210-1105

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO 
DO PARÁ - EMATER
Presidente: Paulo Amazonas Pedroso
Tel.: (91) 3256-0150 / 0015 Fax: (91) 3256-0015

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: Luiz Fernandes Rocha
Tel.: (91) 3184-3330 / 3341 Geral: 3184-3300 Fax: (91) 3276-8564

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Diretor Geral: Thiago Valente Novaes
Tel.: (91) 3184-3377 / 3362 Fax: (91) 3184-3377

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário: Gen. Jeannot Jansen da Silva Filho
Tel.: (91) 3215-2200 / 3215-2255 Fax: (91) 3225-2644

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. PM  Roberto Luiz de Freitas Campos
Tel.: (91) 3277-5644 Fax: (91) 3277-5644

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBM
Comandante Geral: CEL. QOBM Zanelli Antonio Melo Nascimento 
Tel.: (91) 4006-8313 / 8352 / 8396 Fax: (91) 3257-7200

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Rilmar Firmino de Sousa
Tel.: (91) 4006-9045 Fax: (91) 3252-0050

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
Diretor Geral: Orlando Salgado Gouvêa
Tel.: (91) 4009-6012 Geral: 4009-6075 Fax: (91) 4009-6016

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretor Superintendente:  Andréa Yared de Oliveira Hass
Tel.: (91) 3214-6253 / 6256 Fax: (91) 3214-6249

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 
- SUSIPE
Superintendente: Ten. Cel. André Luiz de Almeida e Cunha
Tel.: (91) 3230-2214 / 3242-2539 Fax: (91) 3224-6726

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretário: Paulo Roberto Chaves Fernandes
Tel.: (91) 4009-8736 / 8740 Fax: (91) 4009-8740

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Dina Maria César de Oliveira
Tel.: (91) 3202-4350 / 4333 Fax: (91) 3202-4351

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Paulo José Campos de Melo
Tel.: (91) 3201-9471 / 9478 Fax: (91) 3201-9476

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

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Adelaide Oliveira de Lima Pontes
Tel.: (91) 3228-0838 / 4005-7746 Fax: (91) 3226-6753

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretária: Ana Cláudia Serruya Hage
Tel.: (91) 3211-5107 / 5160 / 5161 Fax: (91) 3211-5026

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Juarez Antônio Simões Quaresma
Tel.: (91) 3244-5177 Fax: (91) 3244-5460

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Ana Maria do Socorro Magno Cunha
Tel.:  (91)  3254-1373

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ- FASEPA
Presidente: Simão Pedro Martins Bastos
Tel.: (91) 3204-0201 Fax: (91) 3204-0204

NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO - 
CREDCIDADAO
Gerente Executivo: Maria Alves dos Santos
Tel.: (91) 3201-9555

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: Michell Mendes Durans da Silva
Tel.: (91) 4009-2722 / 2723 / 2744 / 2700 Fax: (91) 3225-1632 / 3242-9651

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: Adnan Demachki
Tel.: (91) 3110-2550

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente:  Cláudio Luciano da Rocha Conde
Tel.: (91) 3224-2663

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC
Presidente: Rogério Bastos das Neves
Tel.: (91) 3236-2884

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Jorge Otávio Bahia de Rezende
Tel.: (91) 3246-2554 / 2404 / 1800 Fax: (91) 3266-1526

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro
Tel.: (91) 3228-9191 / 9260 / 9157 Fax: (91) 3228-9191

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Ruy Klautau de Mendonça
Tel.: (91) 3183-0002

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: Fernando José da Costa Martins
Tel.: (91) 3202-8567 / 8514 Fax: (91) 3236-2199

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

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Presidente: César Meira
Tel.: (91) 3110-8450

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Alex Bolonha Fiúza de Mello
Tel.: (91) 4009-2510 / 4009-2512 Fax: (91) 3242-5969

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Eduardo José Monteiro da Costa
Tel.: (91)  3223-2560

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires
Tel.: (91) 3344-5201 / 5208 / 5217 Fax: (91) 3344-5204

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - 
SEEL
Secretária: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo
Tel.: (91) 3201-2300 Fax: (91) 3201-2331

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
Secretário: Adenauer Marinho de Oliveira Góes
Tel.: (91) 3110-5003
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EXECUTIVO
.

GABINETE DO GOVERNADOR

.

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:

dispensar aBraÃo BENaSSUlY NETo da Presidência da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - cPH.
Palácio do GoVErNo, 13 dE MarÇo dE 2017.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado

Protocolo 155161

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PORTARIA Nº. 338/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 
2.168, de 27 de maio de 1997, e 
CONSIDERANDO que se trata de agenda oficial de trabalho, nos 
termos do art. 1º, § 2º, do decreto nº. 1.513, de 30 de março 
de 2016; 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/101498,
r E S o l V E:
autorizar aNa Maria do Socorro MaGNo cUNHa, Secretária 
de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 
a viajar para Brasília-DF, no dia 10 de março de 2017, a fim 
de participar da 104ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de 
Secretarias Estaduais do Trabalho - FONSET , devendo responder 
pelo expediente do Órgão, na ausência da titular, EVErSoN lUiS 
MoraES coSTa, Secretário adjunto de  assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017.
JoSÉ MEGalE  
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
PORTARIA Nº. 339/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/55534,
r E S o l V E:
i. exonerar EVaNdro MorEira da rocHa araUJo JUNior 
do cargo em comissão de Titular de delegacia, código GEP-
daS-011.2, com lotação na Polícia civil.
ii. nomear TiaGo BarrETo da rocHa BEliENY para exercer 
o cargo em comissão de Titular de delegacia, código GEP-
daS-011.2, com lotação na Polícia civil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 340/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/55534,
r E S o l V E:
nomear EVaNdro MorEira da rocHa araUJo JUNior para 
exercer o cargo em comissão de diretor de Seccional, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Polícia civil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº. 341/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99873,
r E S o l V E:
i. exonerar ricardo SaNToS dE oliVEira JUNior do cargo 
em comissão de assistente regional Técnico administrativo, 
código GEP-daS-012.2, com lotação na Secretaria de Estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a contar de 8 de 
março de 2017.
ii. nomear roSaNGEla daMacENo PENicHE para exercer o 
cargo em comissão de assistente regional Técnico administrativo, 
código GEP-daS-012.2, com lotação na Secretaria de Estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a contar de 8 de 
março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 342/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99838,
r E S o l V E:
i. exonerar Maria diliaNE QUadroS dE fariaS do cargo em 
comissão de coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, a contar de 1º de abril de 2017.
ii. nomear aNa roSa fErrEira oliVEira para exercer o 
cargo em comissão de coordenador, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca, a contar de 1º de abril de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 343/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/100017,
r E S o l V E:
i. exonerar GENY doS SaNToS dE SoUZa do cargo em 
comissão de assistente regional Técnico administrativo, código 
GEP-daS-012.2, com lotação na Secretaria de Estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a contar de 8 de 
março de 2017.
ii. nomear MilENE rodriGUES MaScarENHaS para exercer o 
cargo em comissão de assistente regional Técnico administrativo, 
código GEP-daS-012.2, com lotação na Secretaria de Estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a contar de 8 de 
março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 344/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E: 
exonerar olGa Maria caValcaNTE loBaTo do cargo em 
comissão de assessor, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº. 345/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E: 
exonerar iNara BarBoSa SoarES do cargo em comissão de 
assessor, código   GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
PORTARIA Nº. 346/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E: 
exonerar caMila dE caSSia da SilVa cUNHa do cargo em 
comissão de Secretário de Gabinete, código GEP-daS-011.2, 
com lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
PORTARIA Nº. 347/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E:
i. exonerar JoSiaNE cardoSo GUiMarÃES do cargo em 
comissão de Secretário do centro de inclusão da Pessoa com 
Deficiência - CINPED, código GEP-DAS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 8 de março de 2017.
ii. nomear Said KalUME Kalif para exercer o cargo em 
comissão de Secretário do centro de inclusão da Pessoa com 
Deficiência - CINPED, código GEP-DAS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 348/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E:
i. exonerar MilSoN cHarlES TUMa doS rEiS do cargo em 
comissão de diretor de assistência Social, código GEP-daS-011.5, 
com lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda, a contar de 8 de março de 2017
ii. nomear EliZaNETE da SilVa ViTErBiNo para exercer o 
cargo em comissão de diretor de assistência Social, código GEP-
daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de assistência 
Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar de 8 de março de 
2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 349/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E:
i. exonerar EdSoN JoSÉ fraNco VEraS JÚNior do cargo em 
comissão de Gerente, código GEP-daS-012.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 8 de março de 2017.
ii. nomear laUra aMália NoBrE dE caSTro para exercer 
o cargo em comissão Gerente, código GEP-daS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 350/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E:
i. exonerar SHEila Maria cardoSo liSBoa do cargo em 
comissão de coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e renda, a contar de 8 de março de 2017.
ii. nomear EliNÉa rUTH MElo caMPoS para exercer o cargo em 
comissão coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 351/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E:
i. exonerar EliZaNETE da SilVa ViTErBiNo do cargo em 
comissão de coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e renda, a contar de 8 de março de 2017.
ii. nomear HoNoraTo lUÍS liMa coSENZa NoGUEira para 
exercer o cargo em comissão coordenador, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 352/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E:
i. exonerar EliNÉa rUTH MElo caMPoS do cargo em comissão 
de Diretor de Qualificação Profissional, código GEP-DAS-011.5, 
com lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda, a contar de 8 de março de 2017.
ii. nomear MilSoN cHarlES TUMa doS rEiS para exercer o 
cargo em comissão Diretor de Qualificação Profissional, código 
GEP-daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de 
assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar de 8 de 
março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº. 353/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E:
i. exonerar HoNoraTo lUÍS liMa coSENZa NoGUEira do cargo 
em comissão de diretor de Segurança alimentar e Nutricional, 
código GEP-daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de 
assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar de 8 de 
março de 2017.
ii. nomear rUBENS lUiZ ProENÇa cordEiro para exercer 
o cargo em comissão de diretor de Segurança alimentar e 
Nutricional, código GEP-daS-011.5, com lotação na Secretaria 
de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 354/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E:
i. exonerar iSolda loY loUcHard da cUNHa do cargo em 
comissão de assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 8 de março de 2017.
ii. nomear alEXaNdra GoMES dE liMa raUliNo para exercer 
o cargo em comissão de assessor, código GEP-daS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 355/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E:
i. exonerar MariGloria coNcEiÇÃo rESQUE dE oliVEira do 
cargo em comissão de Gerente de Projetos de Proteção Social, 
código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar de 8 de 
março de 2017.
ii. nomear iSolda loY loUcHard da cUNHa para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Projetos de Proteção Social, 
código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar de 8 de 
março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 356/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E:
i. exonerar HElEN rUSSY SoarES BarrETo do cargo em 
comissão de Gerente de Projetos de Proteção Social, código GEP-
daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de assistência 
Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar de 8 de março de 
2017.
ii. nomear JoSÉ Nildo PaNToJa MESSiaS para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Projetos de Proteção Social, 
código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar de 8 de 

março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 357/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E: 
nomear iNara BarBoSa SoarES para exercer o cargo em 
comissão de assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 358/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E: 
nomear HElEN rUSSY SoarES BarrETo para exercer o cargo 
em comissão de coordenador, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 359/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E: 
nomear SHEila Maria cardoSo liSBoa para exercer o cargo 
em comissão de Gerente, código GEP-daS-012.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 360/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E: 
nomear olGa Maria caValcaNTE loBaTo para exercer o cargo 
em comissão de Gerente, código GEP-daS-012.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e renda, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 361/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
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r E S o l V E: 
nomear Maria do Socorro doS SaNToS fErrEira para 
exercer o cargo em comissão de Gerente de Projetos de Proteção 
Social, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 362/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99371,
r E S o l V E: 
nomear carloS JoSÉ SaNToS BarBoSa para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Projetos de Proteção Social, código 
GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar de 8 de 
março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 363/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017

o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, 
de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2017/99995,
r E S o l V E:
i. exonerar JoSÉ JacÓ BarroSo do cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de 
Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a contar 
de 8 de março de 2017.
ii. nomear JoÃo alBErTo alVES dE fariaS para exercer o cargo 
em comissão de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, a contar de 8 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 364/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 
7.543, de 20 de julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar lorENZa dE MEdEiroS GoMES BlaNco dE alMEida, 
assessor Especial i, na Secretaria de Estado de Esporte e lazer 
– SEEl, a contar de 1º de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 365/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, 
de 20 de julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar ElY MarcoS rodriGUES BaTiSTa, assessor Especial i, na 
casa civil da Governadoria do Estado, a contar de 1º de março 
de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 366/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 
7.543, de 20 de julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar diaNa rEiS dE araÚJo, assessor de Gabinete, na casa 
civil da Governadoria do Estado, a contar de 1º de março de 
2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 367/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 
7.543, de 20 de julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar SilVia Maria MorEira caMPoS, assessor Especial i, na 
casa civil da Governadoria do Estado, a contar de 1º de março 
de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 368/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, 
de 20 de julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar SUZaNa caroliNE alVES dE MoraES, assessor Especial 
ii, na Secretaria de Estado de Esporte e lazer – SEEl, a contar 
de 13 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 
2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 369/2017-CCG DE 13 DE MARÇO DE 2017
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 
7.543, de 20 de julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar JEaNE carla da SilVa BraZ, assessor Especial i, na casa 
civil da Governadoria do Estado, a contar de 13 de março de 2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 dE MarÇo dE 2017.
JoSÉ MEGalE
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo 155162

PORTARIA
.

RESUMO DA PORTARIA N° 067/2017-SCCG DE 10 DE 
MARÇO DE 2017.

Nome do fiscal:     alberto costa Pereira
cargo :                    Técnico em Gestão agropecuário
id. funcional :        13110/1
Nome do auxiliar:   Waldomiro frança Neto
cargo:                       assistente operacional  ii
 id. funcional nº 5931844/1
Empresa:                líder Engenharia lTda-EPP

contrato :               07/2017-ccG
Vigências:              02/03/2017 a 01/03/2018
Nome do fiscal:     alberto costa Pereira
cargo :                    Técnico em Gestão agropecuário
id. funcional :        13110/1
Nome do auxiliar:   Waldomiro frança Neto
cargo:                       assistente operacional  ii
 id. funcional nº 5931844/1
Empresa:                Ecl Empresa de construção lTda-EPP
contrato :               08/2017-ccG
Vigências:              02/03/2017 a 01/03/2018
carMEN lÚcia daNTaS do carMo
Subchefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA N° 066/2017-SCCG DE 10 DE MARÇO DE 2017
a SUBcHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
s/n de 01.01.2015, publicado no doE nº 32.798 de 01.01.2015 
e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 2.603/2015 ccG 
de 04.05.2015, publicada no doE nº 32.878 de 05.05.2015 e,
r E S o l V E:
Tornar sem efeito a portaria nº 054/2017-SccG, de 07/03/2017, 
publicada no doE nº 33.330, de 10/03/2017, que interrompeu 
as férias da servidora claudia lobo levy matricula funcional nº 
57175493/3.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de Março de 2017
carMEN lÚcia daNTaS do carMo
Subchefe da casa civil da Governadoria do Estado
PORTARIA N°065/2017-SCCG DE 10 DE MARÇO DE 2017

a SUBcHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
s/n de 01.01.2015, publicado no doE nº 32.798 de 01.01.2015 
e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 2.603/2015 ccG 
de 04.05.2015, publicada no doE nº 32.878 de 05.05.2015 e,
coNSidEraNdo  o  que  dispõe  os  arts. 74 a 76, da lei  nº  
5.810,  de  24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o gozo de 21(Vinte e um) dias de férias regulamentares, 
a servidora Valbiane da Silva lima, id. funcional nº 5896046/1, 
ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotada na casa 
civil da Governadoria/cc, No período de 20/03 a 09/04/2017, 
interrompidas através da portaria nº 061/2016-SccG de 
26/02/2016, publicada no doE nº 33.077 de 29/02/2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 de Março de 2017.
carMEN lÚcia daNTaS do carMo
Subchefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 154767
RESUMO DA PORTARIA DE LICENÇA MATERNIDADE

PORTARIA N°    :      069/2017-SCCG, DE 13 DE MARÇO 
DE 2017

Nº de dias     :    180 (cento e oitenta) dias
Servidora      :    claUdia loBo lEVY
Matrícula      :    57175493/3
cargo            :    assessor Especial ii
Período         :    28/01 a 26/07/2017
CARMEN LUCIA DANTAS DO CARMO
Subchefe da casa civil da Governadoria do Estado

RESUMO DA PORTARIA DE LICENÇA MATERNIDADE
PORTARIA N°    :    068/2017-SCCG, DE 10 DE MARÇO 

DE 2017
Nº de dias     :    180 (cento e oitenta) dias
Servidora      :    fErNaNda criSTiNa rEiS GUEdES
Matrícula      :    5921443/1
cargo            :    assessor Especial i
Período         :    06/02 a 04/08/2017
CARMEN LUCIA DANTAS DO CARMO
Subchefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 154955
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DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º  03/2017
PROCESSO Nº: 2016/443524
OBJETO:
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
forNEciMENTo dE lUMiNáriaS E PlacaS dE SiNaliZaÇÃo 
(lote 1, itens 02 à 09).
CONTRATANTE:
caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o n° 
07.730.458/0001-45.
CONTRATADO:
rM lEÃo E filHoS lTda ME, - cNPJ: 14.480.878/0002-67
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSoS ii e V
VALOR:
r$ 1.824,00 (hum mil e oitocentos e vinte e quatro reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
atividade: 8338
Elemento de despesa: 339030
 fonte: 0101
ORDENADOR:
JoSÉ MEGalE filHo
chefe da casa civil da Governadoria do Estado do Pará
raTificaÇÃo dE diSPENSa
ato: 03
Número da dispensa: 03/2017
data: 10/03/2017
ordenador: José Megale filho
chefe da casa civil da Governadoria

Protocolo: 154907

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 062/2017 – CMG, 13 DE MARÇO DE 2017                    
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO 
ESTADO, no uso de suas atribuições legais, e.
CONSIDERANDO:  o Processo nº 145/2017-cMG, datado de 
06/03/2017
RESOLVE:
i - conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a 
policial militar abaixo mencionada, por ter seguido viagem para 
o município de abaetetuba/Pa, a serviço do Governo do Estado.

NoME Mf cPf PErÍodo diáriaS
Sd PM rG 38201 SHEila 

ViEira SilVa 57232540/1 936.061.762-87 20 a 
21/02/17 1,0 (completa)

 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 13 de março de 2017
 CÉSAR MaUrÍcio dE aBrEU MEllo – TEN cEl QoPM rG 21133
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 155015

PORTARIA Nº 061/2017 – CMG, 13 DE MARÇO DE 2017                     
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO 
ESTADO, no uso de suas atribuições legais, e.
CONSIDERANDO:  o Processo nº 143/2017-cMG, datado de 
06/03/2017
RESOLVE:
i - conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos 
policiais militares abaixo mencionados, por terem seguido viagem 
para o município de Salinópolis/Pa, a serviço do Governo do Estado.

NoME Mf cPf PErÍodo diáriaS
caP PM rG 31137 lUciaNa 
loPES da SilVa oliVEira 5887488/1 697.857.402-

34

25 à 28/02/17 3,5 
(alimentação)

1° SGT PM rG 20259 JUarEZ 
dE SoUZa liMa 5389780/1 393.469.942-

15
cB PM rG 32778 ElÍSio 

Hilário alVES 54194922/1 599.634.502-
10

cB PM rG 36809 THiaGo 
MoNTEiro laMEira 57222385/1 004.161.982-

01
2º SGT PM rG 22440 roNaldo 

rodriGUES dE oliVEira 5583519/1 454.577.272-
20

25/02/17 à 
02/03/17

5,0 
(alimentação)cB PM rG 36773 rodolfo 

rUfiNo corrEa doS SaNToS 
NETo

57221725/1 819.028.242-
53

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 13 de março de 2017
CÉSAR MaUrÍcio dE aBrEU MEllo – TEN cEl QoPM rG 21133
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 155011

PORTARIA Nº 063/2017 – CMG, 13 DE MARÇO DE 2017                     
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO 
ESTADO, no uso de suas atribuições legais, e.
CONSIDERANDO: o Processo nº 147/2017-cMG, datado de 
06/03/2017
RESOLVE:
i - conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias 
ao policial militar abaixo mencionado, por ter seguido viagem 
para os municípios de abaetetuba e Salinópolis/Pa, a serviço do 
Governo do Estado.

NoME Mf cPf PErÍodo diáriaS

1° SGT PM rG 12971 
oTaVio EValdo TriNdadE 

BarroS
5019842/1 259.470.442-

34

21 a 
22/02/2017

1,0 
(completas)

25 a 
28/02/2017

3,0 
(alimentação)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 13 de março de 2017
CÉSAR MaUrÍcio dE aBrEU MEllo – TEN cEl QoPM rG 21133
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 155017

.

.

VICE-GOVERNADORIA DO 
ESTADO

.

PORTARIA Nº 025/2017-GVG  DE 13 DE MARÇO DE 2017
fundamento legal: lei 5.119, de 16 de maio de 1984.
a cHEfE dE GaBiNETE da VicE-GoVErNadoria do ESTado, 
no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes diárias 
correspondentes, como colaboradores eventuais, aos senhores 
abaixo relacionados para cobrir despesas com viagem a serviço 
da Vice-Governadoria do Estado.
cidadE: coNcEiÇÃo do araGUaia, SÃo fÉliX do XiNGU e 
TUcUMÃ/Pa

Nome Matrícula cPf Período diárias
alexandre augusto 

Pantoja cidon  574.035.972-49 13 a 
19/03/2017 5 ½ )

Eraldo da Silva Sousa  834.079.012-91 13 a 
19/03/2017 5 ½ )

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
ELLEN MOREIRA
chefe de Gabinete
PORTARIA Nº 024/2017-GVG  DE 13 DE MARÇO DE 2017
fundamento legal: lei 5.119, de 16 de maio de 1984.
a cHEfE dE GaBiNETE da VicE-GoVErNadoria do ESTado, 
no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes diárias 
correspondentes ao servidore abaixo relacionado para cobrir 

despesas com viagem a serviço da Vice-Governadoria do Estado.
cidadE: MaraBá/Pa

Nome Matrícula cPf Período diárias
MaJ PM fábio ricardo 
Valcácio dos Santos 5842255/1 511.881.122-87 04 a 

09/03/2017
06 
(alimentação)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
ELLEN MOREIRA
chefe de Gabinete
PORTARIA Nº 023/2017-GVG  DE 13 DE MARÇO DE 2017
fundamento legal: art. 145 da lei 5810, de 24 de janeiro de 
1994
a cHEfE dE GaBiNETE da VicE-GoVErNadoria do ESTado, 
no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes diárias 
correspondente ao servidor abaixo relacionado para cobrir 
despesas com viagem a serviço da Vice-Governadoria do Estado.
cidadE: MaraBá/Pa

Nome Matrícula cPf Período diárias
caP PM Marcelo Pereira 

de Holanda 5833167/1 658.903.372-20 12 a 
16/03/17 05 (alimentação)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
ELLEN MOREIRA
chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 022/2017-GVG  DE 13 DE MARÇO DE 2017
fundamento legal: lei 5.119, de 16 de maio de 1984.
o cHEfE dE GaBiNETE da VicE-GoVErNadoria do ESTado, 
no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes diárias 
correspondentes aos servidores abaixo relacionados para cobrir 
despesas com viagem a serviço da Vice-Governadoria do Estado.
cidadE: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa

Nome Matrícula cPf Período diárias
SGT PM Esequiel 
Guimarães Santos 5736501/1 489.501.652-87 13 a 

17/03/2017
05(alimentação)
04(pousada)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
ELLEN MOREIRA
chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 021/2017-GVG  DE 13 DE MARÇO DE 2017
fundamento legal: art. 145 da lei 5810, de 24 de janeiro de 
1994
a cHEfE dE GaBiNETE da VicE-GoVErNadoria do ESTado, 
no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes diária 
correspondente ao servidor abaixo relacionado para cobrir 
despesas com viagem a serviço da Vice-Governadoria do Estado.
cidadE: SÃo lUiS/Ma

Nome Matrícula cPf Período diárias
caP PM Marcelo Pereira 

de Holanda 5833167/1 658.903.372-20 11/03/17 01 (alimentação)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
ELLEN MOREIRA
chefe de Gabinete
PORTARIA Nº 020/2017-GVG  DE 13 MARÇO DE 2017.

fundamento legal: lei 5.119, de 16 de maio de 1984.
o cHEfE dE GaBiNETE da VicE-GoVErNadoria do ESTado, 
no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes diárias 
correspondentes aos servidores abaixo relacionados para cobrir 
despesas com viagem a serviço da Vice-Governadoria do Estado.
cidadE: MaraBá/Pa

Nome Matrícula cPf Período diárias
1º TEN PM cristiano de 

oliveira Pinheiro 5631084/1 450.754.762-87 23/02 a 
01/03/2017

06 
(alimentação)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
ELLEN MOREIRA
chefe de Gabinete

Protocolo: 155035
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

CONTRATO
.

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: 003/2017-PGE
Exercício: 2017
Pregão Eletrônico: nº 08/2016 – SEad/dGl/SrP
ata de registro de Preços nº 006/2016
data da assinatura: 13/03/2017
Vigência: 13/03/2017 a 13/03/2018
Valor Global: r$ 11.210,00 (onze mil, duzentos e dez reais),
funcional Programática: 25101.03.122.1297.8338 - Elemento 
de despesa: 339030 - fonte: 0101
objeto: o presente contrato tem como objeto o forNEciMENTo 
dE MaTErial dE EXPEdiENTE, em conformidade com as 
especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no 
Termo de referência - anexo i do Edital, consoante estabelecido 
no Processo licitatório nº. 08/2016
contratada: ALVES E SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP,
cNPJ: 13.407.975/0001-80
Endereço: Passagem Edízia, Nº233, Bairro: castanheira, cEP: 
66.645-125, Belém/Pa,
ordenador: ophir filgueiras cavalcante Junior – Procurador-
Geral do Estado do Pará

Protocolo: 154769

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO: 006/2017-PGE
Exercício: 2017
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 03/2015 - SEad
data da assinatura: 06/03/2017
Vigência: 06/03/2017 a 06/03/2018
Valor Global: r$ 484.043,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil 
e quarenta e três reais)
dotação orçamentária: funcional Programática: 
25101.03.122.1424.8237 – fonte: 0140 - Natureza da despesa: 449052
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento 
de móveis de escritório e divisórias, especificações dispostas na 
cláusula décima Terceira do presente contrato
contratada: HoMEofficE MoVEiS lTda
cNPJ: 66.455.593/0001-99
Endereço: rua Sandra Barros amorim, Nº 195, Bairro letícia, 
cEP: 31.640-000, Belo Horizonte-MG, cEP: 31.640-000
ordenador: oPHir filGUEiraS caValcaNTE JÚNior – 
Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 155104

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N.º 032, DE 13 DE MARÇO DE 2017.
o Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 
4.438, de 12 de dezembro de 1972 e pelo decreto n.º 1.636, de 
08 de junho de 2005;
considerando os autos do Processo 287/2016/ioE;
RESOLVE:
art. 1º. Tornar sem efeito a Publicação do contrato 045/2016/ioE 
(Protocolo 129527) e a publicação do Termo de apostilamento ao 
cTr 045/20216/ioE (Protocolo 150365), publicadas no diário 
Oficial do Estado, respectivamente nos dias 14 de dezembro de 
2016 e 24 de fevereiro de 2017;
 art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lUiS cláUdio rocHa liMa
Presidente

Protocolo: 154808

CONTRATO
.

contrato: 006/2017/ioE.
Exercício: 2017.
objeto: Prestação de serviço de sistema de gestão de 
abastecimento de combustível de unidades consumidoras, 
customizado e gerido pela administração Pública Estadual, com 
utilização de cartão Magnético e com fornecimento contínuo 
e ininterrupto de combustível, através de rede de postos 
credenciados de abastecimento para os entes do Estado
Valor: r$56.400,00 (cinquenta e Seis Mil e Quatrocentos reais).
data de assinatura: 17/03/2017.
Vigência: 17/03/2017a 16/03/2018.
Pregão Eletrônico N.º: 012/2016/SEad/dGl
orçamento:
Programa de Trabalho – 22.122.1297.4668;
Elemento de despesa – 33.90.30/33.90.39;
fonte – 0261.00.2169;
Plano interno – 420.000.4668c.
contratado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.
Endereço: rua Machado de assis, n.º50, Edifício 02, Bairro: 
Santa lucia
cEP: 93.700-000, campo Bom/rS
E-mail: licitações@embratec.com.br
Telefone: (51)3920-2200, ramal 8267/8273, fax: (51)3920-2200
ordenador: lUÍS cláUdio rocHa liMa.

Protocolo: 154913

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

Portaria nº 086 de 10 de março de 2017
coNcEdEr, a servidora GiSElE dE cáSSia alcÂNTara da 
cUNHa QUEiroZ, matrícula nº 5853095/4, Técnico em Saúde, 
lotada na daS/Gerência de assistência domociliar, de acordo 
com o art. 98 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, 30(trinta) dias de 
licença Prêmio, referente ao 1º triênio, período compreendido 
entre 2010/2013, para usufruto no período de 01/02/2017 a 
02/03/2017, devendo retornar ao serviço no dia 03/03/2017.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de 
fevereiro de 2017.         
José Moreira Sales
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 155007

ERRATA
.

ErraTa do EXTraTo do coNTraTo Nº 018/2017, PUBlicado 
No doE Nº.33330, dia 10/03/2017, ProTocolo Nº.153780.
oNdE SE lE: daTa aSSiNaTUra 20/03/2017
lEia-SE: daTa da aSSiNaTUra 02/03/2017
coNTraTo Nº 018/2017
coNTraTada: rUEla & MariNHo lTda-EPP (clÍNicaS 
rEUNidaS)
ordENador: iris ayres de azevedo Gama

Protocolo: 154910

CONTRATO
.

CONTRATO: 016/2017
Processo: 2015/528552
cHaMada PÚBlica n.º 035/2015
oBJETo: Prestação de serviço na área da saúde aos segurados 
titulares e dependentes do iaSEP.
data de assinatura: 10/03/2017
Vigência: 10/03/2017 a 10/03/2018
Projeto atividade: 8242
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: TUriEl & aMoUrY lTda-EPP (clÍNica diSaÚdE 

cENTro MÉdico)
cNPJ: 09.436.055/0001-13
Endereço: Q 10 folHa cS-i-32 SN, loTE 05, bairro NoVa 
MaraBá, município MaraBá/Pa,  cEP:68.508-100
ordenador: ÍriS aYrES dE aZEVEdo GaMa
CONTRATO: 025/2017
Processo: 2017/37454
cHaMada PÚBlica n.º 002/2017
oBJETo: Prestação de serviço na área da saúde aos segurados 
titulares e dependentes do iaSEP.
data de assinatura: 10/03/2017
Vigência: 10/03/2017 a 10/03/2018
Projeto atividade: 8242
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: HoSPiTal dE olHoS S/S lTda - EPP,
cNPJ nº.01.671.927/0001-16
Endereço: rua antonio Barreto nº 719
Telefone: (91) 3224-4614
ordenador: iris ayres de azevedo Gama

CONTRATO: 026/2017
Processo: 2017/333490
cHaMada PÚBlica n.º002/2017
oBJETo: Prestação de serviço na área da saúde aos segurados 
titulares e dependentes do iaSEP.
data de assinatura: 10/03/2017
Vigência: 10/03/2017 a 10/03/2018
Projeto atividade: 8242
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: NUTrir PrESTadora dE SErViÇoS S/S lTda – EPP.
cNPJ: nº.02.854.649/0001-03
Endereço: rua domingos Marreiros nº 979, bairro Umarizal, 
cEP:66.055-210,
Telefone: (91) 3224-4614
ordenador: iris ayres de azevedo Gama

CONTRATO: 027/2017
Processo: 2017/30038
cHaMada PÚBlica n.º002/2017
oBJETo: Prestação de serviço na área da saúde aos segurados 
titulares e dependentes do iaSEP.
data de assinatura: 10/03/2017
Vigência: 10/03/2017 a 10/03/2018
Projeto atividade: 8242
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada dESPorTiVa SErViÇoS dE fiSioTEraPia lTda-
EPP.
cNPJ: nº. 07.209.200/0001-06
Endereço: rua Boaventura da Silva, nº.1535,bairro Umarizal, 
município BElÉM/Pa,  cEP:66.60-060,
Telefone: (91) 3184-8054
ordenador: iris ayres de azevedo Gama

CONTRATO: 028 /2017
Processo: 2017/24805
cHaMada PÚBlica n.º002/2017
oBJETo: Prestação de serviço na área da saúde aos segurados 
titulares e dependentes do iaSEP.
data de assinatura: 10/03/2017
Vigência: 10/03/2017 a 10/03/2018
Projeto atividade: 8242
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: aMaral coSTa MEdiciNa diaGNÓSTicaS S.E 
lTda.
cNPJ nº.04.572.038/0001-90
Endereço: na rua antônio Barreto, nº.325,bairro Umarizal, 
município BElÉM/Pa,  cEP:66.055-050,
Telefone: (91) 4005-5000
ordenador: iris ayres de azevedo Gama

Protocolo: 154814
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TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
Termo aditivo: 2º
data da assinatura: 13/03/2017.
Vigência: 13/03/2017 a 13/03/2018
Justificativa: PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
contrato: 005
Exercício: 2015
dotação orçamentária: 8242- 0261 - 339039
contratada: iNSTiTUTo fraNciSco PErEZ (HoSPiTal diViNa 
ProVidENcia )
cNPJ nº. 07.277.622/0004-53
Endereço: av. João Paulo ii, nº. 71, cEP: 67.200-000,  BElÉM/Pa
ordenador: iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa

Protocolo: 154911

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

Portaria nº 063 de 21 de fevereiro de 2017
Prazo para aplicação 60(sessenta) dias
Prazo para Prestação de contas 15(quinze) dias
Nome do Servidor cargo do Servidor             Matrícula           lotação
JANIO DOS SANTOS PARENTE         assistente administrativo     
5063043/1     iaSEP/abaetetuba                                                                                                      
recurso(s):
Programa de Trabalho      fonte do recurso    Natureza da despesa               Valor
08122129783380000         0261000000                 339030                          200,00                                                                   
08122129783380000         0261000000                 339039                    200,00                                                                   
ordenador: iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa
Portaria nº 064 de 21 de fevereiro de 2017
Prazo para aplicação 60(sessenta) dias
Prazo para Prestação de contas 15(quinze) dias
Nome do Servidor cargo do Servidor             Matrícula           lotação
JORGE SENA DIAS                             assistente administrativo     
3152391/1     iaSEP/castanhal                                                                                                      
recurso(s):
Programa de Trabalho      fonte do recurso    Natureza da despesa               Valor
08122129783380000         0261000000                 339030                          200,00                                                                   
08122129783380000         0261000000                 339039                          200,00                                                                   
ordenador: iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa

Portaria nº 065 de 21 de fevereiro de 2017
Prazo para aplicação 60(sessenta) dias
Prazo para Prestação de contas 15(quinze) dias
Nome do Servidor                                   cargo do Servidor             
Matrícula           lotação
MARIA JUCENIRA SOUSA DA SILVA    assistente 
administrativo   3157946/1     iaSEP/oriximiná                                                                                                     
recurso(s):
Programa de Trabalho      fonte do recurso    Natureza da despesa               Valor
08122129783380000         0261000000                 339030                          200,00                                                                   
08122129783380000         0261000000                 339039                          200,00                                                                   
ordenador: iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa

Portaria nº 066 de 21 de fevereiro de 2017
Prazo para aplicação 60(sessenta) dias
Prazo para Prestação de contas 15(quinze) dias
Nome do Servidor                                                 cargo do 
Servidor               Matrícula      lotação
ANTONIA LAILSA VICENTE DO NASCIMENTO    Supervisor 
administrativo   5888859/1    iaSEP/capitão Poço                                                                                                     
recurso(s):
Programa de Trabalho      fonte do recurso    Natureza da despesa               Valor
08122129783380000         0261000000                 339030                          400,00                                                                   
ordenador: iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa

Portaria nº 067 de 21 de fevereiro de 2017
Prazo para aplicação 60(sessenta) dias
Prazo para Prestação de contas 15(quinze) dias
Nome do Servidorcargo do Servidor Matrícula      lotação
MARCIA BATISTA DE MENEZES            assistente 
administrativo         3157652/1    iaSEP/altamira                                                                                                     

recurso(s):
Programa de Trabalho      fonte do recurso    Natureza da despesa               Valor
08122129783380000         0261000000                 339030                          600,00                                                                   
ordenador: iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa

Protocolo: 155063

.

.

DIÁRIA
.

Portaria nº 087 de 13 de março de 2017
coNcEdEr, 1/2(meia) diária aos servidores, EdY cElia 
PaNToJa BoGEa, matrícula nº 3155722/1, ocupante do cargo de 
Procurador autárquico, lotada na Procuradoria e lUiS rocHa da 
SilVa, matricula nº 3157377/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado na daf/Gerência de administração e Serviços de acordo 
com a lei Nº 5.810 de 24/01/1994, art. 127 inciso iii, para fazer 
face as despesas com alimentação, no município de abaetetuba, 
no dia 16/03/2017, a fim de participar de Audiência no processo 
judicial nº. 0000042-73.2010.814.0070.
a presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 16 de março 
de 2017.
iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa
Presidente

Portaria nº 088 de 13 de março de 2017
coNcEdEr, 1/2(meia) diária aos servidores, aNGla SiViE 
fiGUEira MariNHo, matrícula nº 57233112/1, ocupante do 
cargo de Técnico em Saúde, lotada na daS/Gerência de análise 
Técnica, daNiEl aracaTY loBaTo, matrícula nº 57195689/2, 
ocupante do cargo de Técnico em Saúde, lotado na daS/
Gerência de análise Técnica e aNToNio fErNaNdES dE liMa, 
matrícula nº 14338/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado 
na daf/Gerência de administração e Serviços, de acordo com a 
lei Nº 5.810 de 24/01/1994, art. 127 inciso iii, para fazer face 
as despesas com alimentação, no município de castanhal, no 
dia 15/03/2017, a fim de realizar Vistoria Técnica em serviços 
de saúde.
a presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 15 de março 
de 2017.
iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa
Presidente

Protocolo: 155085

Portaria nº 089 de 13 de março de 2017
coNcEdEr, 4 e 1/2(quatro e meia)diárias ao servidor EVaNdro 
fErNaNdES doS SaNToS, matrícula nº 57209398/1, Motorista, 
lotado na daf/Gerência de administração de Serviços, de 
conformidade com a lei Nº 5.810 de 24/01/1994,  art. 127 inciso 
iii, para fazer face as despesas com alimentação e hospedagem, 
nos municípios de Castanhal, Capanema e Bragança/PA, no 
período de 20 a 24/03/2017, a serviço deste iaSEP.
a presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 20 de março 
de 2017.
iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa
Presidente

Protocolo: 155081

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

Portaria nº 076 de 02 de março de 2017
coNcEdEr ao servidor ValENTiM lUcaS dE oliVEira, 
matrícula Nº 3159140/1, assistente administrativo, licença 
para atividade Política, de acordo com a lei nº 5.810/94, em 
seu art. 94, parágrafo único, inciso ii, em virtude de ter sido 
eleito Prefeito do município de Salvaterra, no dia 1º de janeiro 
de 2017, fazendo opção pelo pagamento de sua remuneração 
da Prefeitura.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 01 de 
janeiro de 2017.
iriS aYrES dE aZEVEdo GaMa
Presidente         

Protocolo: 155037

INSTITUTO DE GESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo Aditivo: 04
contrato: 9912346601
data da assinatura: 02/03/2017
Vigência: 12/3/2017 a 12/03/2018
objeto: o presente termo aditivo prorrogação da vigência do 
contrato original por mais 12 meses.
Unidade orçamentária: 84201
Elemento da despesa: 339039
Programa de trabalho: 1297 – Manutenção de Gestão
fonte: 0261
Valor: R$ 715.000,00
Contratado: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS
Endereço: avenida Presidente Vargas nº489 2º andar, Bairro 
campina cep: 66.017-900  Belém/Pa
ordenador de despesa: Eudézia Martins d’angelo

Protocolo: 154914

.

.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
.

o iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará, por sua comissão Permanente de licitação, comunica o 
resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2017,
homologado em 13/03/2017, cujo objeto é aquisição de Gêneros 
alimentícios. Tendo como vencedora a empresa STar coMÉrcio 
dE arTiGoS dE PaPElaria -
cNPJ: 23.146.066/0001-90, com valor de global r$ 12.292,80 
(doze mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).
Patricia Pinheiro - Pregoeira
cPl – iGEPrEV.

Protocolo: 154999

OUTRAS MATÉRIAS
.

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA PS Nº 0261 DE 03 DE MARÇO DE 2017
FUNDAMENTAÇÃO : Retificar a Portaria nº 042 de 02 de janeiro 
de 2017, em relação a grafia do nome do ex-segurado para que 
passe a constar JUlio orlaNdo alMEida liMa, permanecendo 
inalterados os itens referentes a concessão do beneficio abaixo 
transcritos.
ORDENADOR: allaN GoMES MorEira

Protocolo: 155101
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
DOE Nº 33329, DE 09/03/2017.
PORTARIA RET AP Nº 302 DE 09 DE MARÇO DE 2016
Proc. nº 2016/67696
Assunto:
Retificar a Portaria RET AP nº 277, de 03 de fevereiro de 2016, 
que revogou a Portaria rET aP nº 1960, de 22 de outubro de 
2015, bem como corrigiu a Portaria aP nº 1264, de 17 de junho 
de 2013, alterando a regra de aposentadoria do art. 6º, incisos i, 
ii, iii e iV, da Emenda constitucional nº 41/2003 para a regra do 
art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda constitucional nº 41/2003 
combinado com o art. 40, §5º, da constituição federal de 1988, 
bem como o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 
40% para 50% e, por conseguinte, a sua fundamentação legal, 
passando a constar: art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 combinado com o art. 40. §5º, da 
constituição federal de 1988 e com os arts. 2º e 5º da Emenda 
constitucional nº 47/2005 e art. 54-a, incisos i, ii, iii, iV da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas 
pela lei complementar nº 49/2005; art. 37, §2º, da lei nº 
5.351/1986; art. 32, caput, da lei nº 7.442/2010 combinado 
com o art. 35, caput, da lei nº 5.351/1986; art. 131, §1º, inciso 
Viii, da lei nº 5.810/1994 combinado com o parágrafo único, do 
art. 36, da lei nº 5.351/1985.
Beneficiário (a): MARIA NEVES DO ROZÁRIO
Matricula: 758310/1
cargo: Professor Classe Especial, Nível I
Órgão: Secretaria de Estado de Educação – SEDUC
Valor dos Proventos: R$ 2.999,24          
Presidente: ALLAN GOMES MOREIRA
Onde se lê: PorTaria rET aP Nº 302 dE 09 dE MarÇo dE 
2016
Leia-se: PorTaria rET aP Nº 302 dE 09 dE MarÇo dE 2017
Belém, 14 de março de 2017
ordenador: allan Gomes Moreira

Protocolo: 154996
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..

SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA

.

TERMO AJUSTE DE CONTAS: 001/2017/SEFA
objeto do Termo: quitação de contas entre as partes, em 
decorrência da prestação de serviços de transmissão de dados, 
voz e imagem, através de uma rede de comunicação de dados, 
objeto do contrato n° 013/2016/SEfa, referente ao período 
de janeiro e fevereiro de 2017, conforme consta nos autos do 
Processo nº 002017730003932-1/SiaT/SEfa.
Valor do Termo: r$473.386,08
data de assinatura: 13/03/2017
dotação orçamentária: 17101.04.126.1424.8238
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica  
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
Partes: Secretaria de Estado da fazenda e a empresa claro S/a, 
inscrita no cNPJ/Mf nº 40.432.544/0001-47, inscrição estadual 
nº 114.814.878.119, com sede na rua florida, no 1970, Bairro 
cidade Monções, São Paulo/SP, cEP 04.565-001, estabelecida 
nesta cidade de Belém(Pa), na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 
1186, Bairro de Nazaré, cEP nº 66.053-240.
ordenadoras: Maria rUTE ToSTES da SilVa e RUTILENE DE 
FÁTIMA DA FONSECA GARCIA.

Protocolo 155163

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 2017330001693, de 10 de março de 2017
MOTIVO: conceder a imunidade de iPVa relativo a veículo para 
o ano de 2017.
BASE LEGAL: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constiuição 
federal, do decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da 
instrução Normativa nº 0009, de 20 de junho de 2007.
INTERESSADO: SErViÇo Social da iNdUSTria.
CNPJ: 03.768.023/0006-43.
EXERCÍCIO      CHASSI              MARCA/MODELO
2017           9Bd119609d1108141   fiaT/doBlo ESSENcE 1.8

PORTARIA Nº 2017330001691, de 10 de março de 2017
MOTIVO: conceder a imunidade de iPVa relativo a veículo para 
o ano de 2017.
BASE LEGAL: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constiuição 
federal, do decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da 
instrução Normativa nº 0009, de 20 de junho de 2007.
INTERESSADO: SErViÇo Social da iNdUSTria - SESi.
CNPJ: 03.768.023/0004-81.
EXERCÍCIO      CHASSI              MARCA/MODELO
2017           9Bd119609d1108140   fiaT/doBlo ESSENcE 1.8

PORTARIA Nº 2017330001694, de 10 de março de 2017
MOTIVO: conceder a imunidade de iPVa relativo a veículo para 
o ano de 2017.
BASE LEGAL: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constiuição 
federal, do decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da 
instrução Normativa nº 0009, de 20 de junho de 2007.
INTERESSADO: SErViÇo Social da iNdUSTria - SESi.
CNPJ: 03.768.023/0008-05.
EXERCÍCIO      CHASSI              MARCA/MODELO
2017           9Bd119609d1108127   fiaT/doBlo ESSENcE 1.8

PORTARIA Nº 2017330001692, de 10 de março de 2017
MOTIVO: conceder a imunidade de iPVa relativo a veículo para 
o ano de 2017.
BASE LEGAL: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constiuição 
federal, do decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da 
instrução Normativa nº 0009, de 20 de junho de 2007.
INTERESSADO: SESi - SErViÇo Social da iNdUSTria.
CNPJ: 03.768.023/0007-24.
EXERCÍCIO      CHASSI              MARCA/MODELO
2017           9Bd119609d1108139   fiaT/doBlo ESSENcE 1.8

Protocolo: 154733

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 544, 09 DE MARÇO DE 2017
a SUBSEcrETária da adMiNiSTraÇÃo TriBUTária e a 
dirETora dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,
no uso das atribuições que lhes foram delegadas pela Portaria 
nº 1.597/2016-GS de 23.09.2016,publicada no doE nº 33.220, 
de 27.09.2016 e
considerando o Mem. nº 15/2017 – CERAT - TUCURUÍ
RESOLVE:

coNcEdEr ao (a) servidor (a) ROSEMEIRE DO SOCORRO 
DE SOUZA MARTINS, cargo assistente Técnico, matrícula nº 
0325154301, portador do cPf nº 223435802-78,
Suprimento de fundos no valor total de R$ 1.000,00 (Mil 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1424.8251-GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDÁRIA
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: R$ 1.000,00 (Mil 
Reais)
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da 
CERAT-TUCURUI, não subordinadas ao processo normal de 
aplicação,
referente ao mês de MARÇO do exercício corrente, e deverão 
ser aplicados 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil 
após o período de aplicação.
Maria rute Tostes da Silva
Subsecretária da administração Tributária
Rutilene de Fátima da Fonseca Garcia
diretora de administração

Protocolo: 154993

DIÁRIA
.

a SUBSEcrETária da adMiNiSTraÇÃo TriBUTária e a 
dirETora dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso das atribuições que lhes foram delegadas pela 
Portaria nº 1.597/2016-GS de 23.09.2016, publicada no doE nº 
33.220, de 27.09.2016. considerando o disposto no art. 145 § 
1º da lei nº 5810, de 24 de janeiro de 1994, o decreto nº 2.819 
de 06.09.94
Maria rute Tostes da silva.
Subsecretária da administração Tributária
rutilene de fatima da fonseca Garcia
diretora de administração - dad
PorTaria N.º577 de 13 de março de 2017, aUToriZar 1 e 1/2 
diárias servidor Maria rUTE ToSTES da SilVa, nº 0555289301, 
aUdiTor -c, SEcrETária adJUNTa dE rEcEiTaS dE ESTado 
da faZENda, objetivo de representar o sr. Secretário de Estado 
da fazenda na reunião dos Secretários da fazenda, promovida 
pelos presidentes do confaz e comsefaz, no período de 
14.03.2017 a 15.03.2017, no trecho Belém - Brasília - Belém.

Protocolo: 155044

.

.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – CEEAT  DE IPVA/ITCD
a ima. Sra. dra. irENE raiol doS SaNToS
cordenadora Executiva Especial de iPVa/iTcd, desta Secretaria 
de Estado da fazenda.

faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por 
qualquer outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado 
Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF, contra o contribuinte 
abaixo relacionado, decorrente de ação fiscal de rotina ou pontual. 
ficando o mesmo NoTificado no prazo de 15 (quinze) dias 
após a data da publicação deste edital, a efetuar o recolhimento 
do crédito Tributário ou interpor impugnação, no prazo de 30 
(trinta) dias, junto a esta coordenação localizada na avenida 
Gentil Bitencourt, 2566, entre José Bonifácio e castelo Branco 
- São Braz, findo o qual,  sujeitar-se-á à cobrança executiva do 
crédito tributário, conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, 
de 30 de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 
58, de 03 de agosto de 2006.

aiNf raZÃo Social i.E/cNPJ/cPf

192017510000015-3 fraNciSco carloS 
rodriGUES da SilVa 584.420.492-15

               
Belém,  14  de março de 2017.
irENE  raiol doS SaNToS
coordenadora  Exec .Especial de administ. Tributária do iPVa/iTcd

Protocolo: 154782
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CERAT CASTANHAL
o coordenador  Executivo regional de administração  Tributária  
e não Tributária de castanhal, desta Secretaria de Estado da 
fazenda.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por 
qualquer outro meio tomarem conhecimento de que foi lavrado 
o Auto de Infração e Notificação Fiscal, abaixo relacionado,  
decorrente da ordem de Serviço nº 022016820000186-0 - 
ação fiscal de rotina ou Pontual referente ao período 01/2015 
até 11/2015. o prazo para efetuar o recolhimento do crédito 
tributário ou apresentar impugnação é de 30(trinta) dias, 
contados a partir do 15º dia da publicação desta Notificação, de 
acordo com o que estabelece a lei nº6.182, de 30 de dezembro 
de 1998,  alterada pela lei nº7.078, de 28 de dezembro de 2007, 
o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação 
localização na Rua Paes de Carvalho nº1128 – Centro, findo o 
qual  sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário.
CONTRIBUINTE: AGROPECUARIA RIO BRANCO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.088.684-5
AINF: 022017510000155-0
TERMO DE CONCLUSÃO DE FISCALIZAÇÃO: 
022016820000186-0
AUDITOR AUTUANTE: CLOVIS PEREIRA BANDEIRA
GERDEN FERREIRA VIDA
Coordenador Fazendário-CERAT Castanhal

Protocolo: 154923
CERAT  Santarém  -  Termo de Início
a ilma. Sra. NADMA MARIA DOS SANTOS BRAGA, 
coordenadora fazendária de Santarém, desta Secretaria de 
Estado da fazenda,
faZ SaBEr, aos titulares ou representantes legais dos 
contribuintes abaixo relacionados, a abertura das respectivas 
ORDENS DE SERVIÇO com NOTIFICAÇÕES FISCAIS, ficando 
NoTificadoS, na forma do disposto pelo art. 14, inciso iii, da 
lei nº 6.182, de 30.12.98, a APRESENTAREM o documento 
abaixo relacionados no prazo de 15 dias corridos, a contar 
de 15 dias após a data de publicação deste edital, na sede da 
cEraT, situada à avenida Mendonça furtado, Nº 2.797, fátima, 
Santarém – Pa , ressaltando que o não atendimento no prazo 
estabelecido ensejará a adoção de medidas cabíveis em defesa 
do Erário Estadual.
DOCUMENTO
01- livro registro de utilização de termos de ocorrências;
Arnaldo Rodrigues Botelho Chaves
auditor fiscal de receitas Estaduais
raZÃo Social            : SilVa & oZaMi coMErcio lTda
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.228.430-3
ordEM dE SErViÇo    : 042016820001233-8
PErÍodo                    : 01/2009 a 12/2011    
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
raZÃo Social            : SilVa & oZaMi coMErcio lTda
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.228.430-3
ordEM dE SErViÇo    : 042016820001236-2
PErÍodo                    : 01/2009 a 12/2011    
>>>>>>>>>><<<<<<<<<
NADMA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Coordenadora - CERAT  Santarém
>>>>>>>>>><<<<<<<<<

CERAT  Santarém  -  Termo de Início
a ilma. Sra. NADMA MARIA DOS SANTOS BRAGA, 
coordenadora fazendária de Santarém, desta Secretaria de 
Estado da fazenda,
faZ SaBEr, aos titulares ou representantes legais dos 
contribuintes abaixo relacionados, a abertura das respectivas 
ORDENS DE SERVIÇO com NOTIFICAÇÕES FISCAIS, ficando 
NoTificadoS, na forma do disposto pelo art. 14, inciso iii, da 
lei nº 6.182, de 30.12.98, a APRESENTAREM o documento 
abaixo relacionados no prazo de 30 dias corridos, a contar 
de 15 dias após a data de publicação deste edital, na sede da 
cEraT, situada à avenida Mendonça furtado, Nº 2.797, fátima, 
Santarém – Pa , ressaltando que o não atendimento no prazo 
estabelecido ensejará a adoção de medidas cabíveis em defesa 
do Erário Estadual.

DOCUMENTO
01- comprovante de Exportação;
02- comprovante de importação;
03- declaração completa do imposto de renda Pessoa Jurídica;
04- declaração de Exportação;
05-recibo de Entrega do arquivo da Efd;
06-registros de Exportação averbados Vinculados aos atos 
concessórios de             drawback;
07-arquivo Efd do Período;
08-comprovante de Entrega da diEf;
09-comprovante de Entrega da diEf comercio exterior;
10-comprovante de Entrega de Sintegra;
11-contrato Social e alterações;
12-cupom de leitura X, Emitido logo após o de redução Z, 
Visualizando o GT;
13-declaração de Exportação;
14-declaração de importação;
15-fatura internacional;
16-laudo Técnico Vigilância Sanitária;
17- livro caixa;
18-livro de controle do estoque e produção;
19-livro de registro de apuração icms;
20-livro de registro de entradas;
21-livro de registro de inventário;
22-livro registro de saídas;
23-livro registro de utilização de termos de ocorrências;
24-memorando exportação;
25-nota fiscal de entrada de veículo;
26-nota fiscal de venda a consumidor – modelo 2;
27- notas fiscais de entradas;
28-notas fiscais de saída;
29-notas fiscais de saídas – canceladas;
30-registro de exportação;
31-último termo de conclusão de fiscalização em profundidade;
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Arnaldo Rodrigues Botelho Chaves
auditor fiscal de receitas Estaduais
raZÃo Social            : M J NoVaES dE liMa & cia lTda
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.281.543-0
ordEM dE SErViÇo    : 002016480000609-9
PErÍodo                    : 01/2015 a 12/2015    
NADMA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Coordenadora - CERAT  Santarém
>>>>>>>>>><<<<<<<<<
CERAT  Santarém  -  Termo de Início
a ilma. Sra. NADMA MARIA DOS SANTOS BRAGA, 
coordenadora fazendária de Santarém, desta Secretaria de 
Estado da fazenda,
faZ SaBEr, aos titulares ou representantes legais dos 
contribuintes abaixo relacionados, a abertura das respectivas 
ORDENS DE SERVIÇO com NOTIFICAÇÕES FISCAIS, ficando 
NoTificadoS, na forma do disposto pelo art. 14, inciso iii, da 
lei nº 6.182, de 30.12.98, a APRESENTAREM o documento 
abaixo relacionados no prazo de 30 dias corridos, a contar 
de 15 dias após a data de publicação deste edital, na sede da 
cEraT, situada à avenida Mendonça furtado, Nº 2.797, fátima, 
Santarém – Pa , ressaltando que o não atendimento no prazo 
estabelecido ensejará a adoção de medidas cabíveis em defesa 
do Erário Estadual.

DOCUMENTO
01- declaração completa do imposto de renda Pessoa Jurídica;
02-recibo de Entrega do arquivo da Efd;
03-certificado de registro de licenciamento do veículo;
04- certificado de registro do veículo;
05-comprovante de Entrega da diEf;
06-comprovante de Entrega de Sintegra;
07-comprovante de entrega do arquivo Efd do período;
08-conhecimentos de Transporte;
09-contrato Social e alterações;
10-cupom de leitura X, Emitido logo após o de redução Z, 
Visualizando o GT;
11-cópia do termo de credenciamento em vigor - ecf
12-daes de recolhimento de icMS;
12-daes de recolhimento de iPVa;
13-diEf/GiEf;
14-GNrEs do período;
15-livro caixa;
16-livro de registro de apuração icms;
17-livro de registro de entradas;
18-livro de registro de inventário;
19-livro registro de saídas;
20-livro registro de utilização de termos de ocorrências;
21-Nota fiscal de Aquisição do Veículo;
22- notas fiscais de entradas;
23-notas fiscais de saída;
24-pedido/cessação de uso de Ecf;
25-último termo de conclusão de fiscalização em profundidade;
Arnaldo Rodrigues Botelho Chaves
auditor fiscal de receitas Estaduais
.
raZÃo Social            : NorTE coM VarEJiSTa E TraNP dE 
caMiNHÕES lTda
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.287.135-7
ordEM dE SErViÇo    : 002016480000733-8
PErÍodo                    : 01/2015 a 12/2015    
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
NADMA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Coordenadora - CERAT  Santarém
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

CERAT  Santarém  -  Termo de Início
a ilma. Sra. NADMA MARIA DOS SANTOS BRAGA, 
coordenadora fazendária de Santarém, desta Secretaria de 
Estado da fazenda,
faZ SaBEr, aos titulares ou representantes legais dos 
contribuintes abaixo relacionados, a abertura das respectivas 
ORDENS DE SERVIÇO com NOTIFICAÇÕES FISCAIS, ficando 
NoTificadoS, na forma do disposto pelo art. 14, inciso iii, da 
lei nº 6.182, de 30.12.98, a APRESENTAREM o documento 
abaixo relacionados no prazo de 30 dias corridos, a contar 
de 15 dias após a data de publicação deste edital, na sede da 
cEraT, situada à avenida Mendonça furtado, Nº 2.797, fátima, 
Santarém – Pa , ressaltando que o não atendimento no prazo 
estabelecido ensejará a adoção de medidas cabíveis em defesa 
do Erário Estadual.

DOCUMENTO
01- declaração completa do imposto de renda Pessoa Jurídica;
02- arquivo Efd do Período;
03-atestado de invervençao;
04-Certificado de Registro do veículo;
05-comprovante de Entrega da diEf;
06-comprovante de Entrega de Sintegra;
07-comprovante de entrega do arquivo Efd do período;
08-conhecimentos de Transporte;

09-contrato Social e alterações;
10-cupom de leitura X, Emitido logo após o de redução Z, 
Visualizando o GT;
11-cópia do termo de credenciamento em vigor - ecf
12-daes de recolhimento de icMS;
12-daes de recolhimento de iPVa;
13-diEf/GiEf;
14-GNrEs do período;
15-livro caixa;
16-livro de controle do estoque e produção;
17-livro de movimentação de combustíveis;
18-livro de registro de apuração icms;
19-livro de registro de entradas;
20-livro de registro de inventário;
21-livro registro de saídas;
22-manifesto de carga;
23-Nota fiscal de Aquisição do Veículo;
24-nota fiscal de entrada de veículo;
25- notas fiscais de entradas;
26-notas fiscais de saída;
27-notas fiscais de saída canceladas;
28-notas fiscais de serviço;
29-regime especial;
30-último termo de conclusão de fiscalização em profundidade;
Arnaldo Rodrigues Botelho Chaves
auditor fiscal de receitas Estaduais

raZÃo Social            : coMErcio dE aliMENToS rio GaMa 
lTda
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.223.317-2
ordEM dE SErViÇo    : 002016480000822-9
PErÍodo                    : 01/2011 a 12/2013    
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
NADMA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Coordenadora - CERAT  Santarém

Protocolo: 154970

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – CEEAT  DE IPVA/ITCD
a ima. Sra. dra. irENE raiol doS SaNToS
cordenadora Executiva Especial de iPVa/iTcd, desta Secretaria 
de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por 
qualquer outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado 
Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF, contra o contribuinte 
abaixo relacionado, decorrente de ação fiscal de rotina ou pontual. 
ficando o mesmo NoTificado no prazo de 15 (quinze) dias 
após a data da publicação deste edital, a efetuar o recolhimento 
do crédito Tributário ou interpor impugnação, no prazo de 30 
(trinta) dias, junto a esta coordenação localizada na avenida 
Gentil Bitencourt, 2566, entre José Bonifácio e castelo Branco 
- São Braz, findo o qual,  sujeitar-se-á à cobrança executiva do 
crédito tributário, conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, 
de 30 de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 
58, de 03 de agosto de 2006.

aiNf raZÃo Social i.E/cNPJ/cPf
192017510000017-
0

aNTÔNio liNdoMar do roSário 
raMoS 921.541.232-87

               
Belém,  14 de  março de 2017
irENE  raiol doS SaNToS
coordenadora  Exec .Especial de administ. Tributária do iPVa/
iTcd

Protocolo: 154789

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – CEEAT  DE IPVA/ITCD
a ima. Sra. dra. irENE raiol doS SaNToS
cordenadora Executiva Especial de iPVa/iTcd, desta Secretaria 
de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por 
qualquer outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado 
Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF, contra o contribuinte 
abaixo relacionado, decorrente de ação fiscal de rotina ou pontual. 
ficando o mesmo NoTificado no prazo de 15 (quinze) dias 
após a data da publicação deste edital, a efetuar o recolhimento 
do crédito Tributário ou interpor impugnação, no prazo de 30 
(trinta) dias, junto a esta coordenação localizada na avenida 
Gentil Bitencourt, 2566, entre José Bonifácio e castelo Branco 
- São Braz, findo o qual,  sujeitar-se-á à cobrança executiva do 
crédito tributário, conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, 
de 30 de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 
58, de 03 de agosto de 2006.

aiNf raZÃo Social i.E/cNPJ/cPf
192017510000016-1 WaGNEr  dE SoUZa GUrGEl 029.239.974-09
                  
     Belém,  14 de  março de 2017
irENE  raiol doS SaNToS
coordenadora  Exec .Especial de administ. Tributária do iPVa/
iTcd

Protocolo: 154793

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- CEEAT- IPVA/ITCD
a coordenadora Executiva Especial de administração Tributária 
de iPVa/iTcd, no uso de suas atribuições, NoTifica o 
contribuinte abaixo relacionado, nos termos do artigo 11 da 
lei nº 6.182/98 e dos artigos 11 e 12 da lei nº 6.017/96, a 
apresentar os documentos a seguir relacionados, objeto da ação 
fiscal de rotina ou pontual nº192017850000013-9 no prazo 
de 15 ( quinze  dias), contados da data em que se considera 
notificado o Contribuinte, na forma do artigo 14, § 3º , III da Lei 
6.182/98, alterada pelo artigo 4º , iX da lei complementar nº 
58 , de 03 de agosto de 2006.
coNTriBUiNTE : l a S de lemos-ME
cNPJ/cPf:  07000063/0001-97
auditor fiscal solicitante : antonio da rocha Marinho Neto
documento solicitado : daE  iPVa  01/2014 até 12/2014
Veículo Placa : NSr-9594
outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta 
ação fiscal.
Período a ser fiscalizado :  01/2014 até 12/2014
local para entrega da documentação : SEfa- av. Gentil 
Bittencourt nº 2566 , 4º andar , entre José Bonifácio e castelo 
Branco – Belém-Pá . fone 30398556.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo 
estipulado, determinará a imediata aplicação das penalidades 
cabíveis, nos termos do artigo 18, inciso iii, alínea, da lei nº 
6.017/96, ficando ciente, desde logo, que a presente medida 
caracteriza o inicio da ação fiscal pertinente, visando ao interesse 
do Erário Pública Estadual.
Belém-Pará, 13 de  março de 2017.
irENE raiol doS SaNToS
coord. Exec. Esp. de adm. Tributária do iPVa/iTcd

Protocolo: 154873

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- CEEAT- IPVA/ITCD
a coordenadora Executiva Especial de administração Tributária 
de iPVa/iTcd, no uso de suas atribuições, NoTifica o 
contribuinte abaixo relacionado, nos termos do artigo 11 da 
lei nº 6.182/98 e dos artigos 11 e 12 da lei nº 6.017/96, a 
apresentar os documentos a seguir relacionados, objeto da ação 
fiscal de rotina ou pontual nº192017850000036-8 no prazo 
de 15 ( quinze  dias), contados da data em que se considera 
notificado o Contribuinte, na forma do artigo 14, § 3º , III da Lei 
6.182/98, alterada pelo artigo 4º , iX da lei complementar nº 
58 , de 03 de agosto de 2006.
coNTriBUiNTE :  Elizangela da Silva Souza
cNPJ/cPf: 774197822-53
auditor fiscal solicitante : antonio da rocha Marinho Neto
documento solicitado : daE  iPVa  01/2016 até 12/2016
Veículo Placa : JVG-2382
outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta 
ação fiscal.
Período a ser fiscalizado :  01/2016 até 12/2016
local para entrega da documentação : SEfa- av. Gentil 
Bittencourt nº 2566 , 4º andar , entre José Bonifácio e castelo 
Branco – Belém-Pá . fone 30398556.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo 
estipulado, determinará a imediata aplicação das penalidades 
cabíveis, nos termos do artigo 18, inciso iii, alínea, da lei nº 
6.017/96, ficando ciente, desde logo, que a presente medida 
caracteriza o inicio da ação fiscal pertinente, visando ao interesse 
do Erário Pública Estadual.
Belém-Pará, 10 de  março de 2017.
irENE raiol doS SaNToS
coord. Exec. Esp. de adm. Tributária do iPVa/iTcd

Protocolo: 154760
Edital  -  CERAT  Santarém  -  AINF
a ilma. Sra. NADMA MARIA DOS SANTOS BRAGA, 
coordenadora fazendária de Santarém, desta Secretaria de 
Estado da fazenda,
faZ SaBEr aos titulares ou representantes legais das 
contribuintes abaixo relacionadas que foram lavrados os 
respectivos AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, 
ficando elas NOTIFICADAS, na forma do disposto pelo art. 
14, inciso iii, da lei nº 6.182, de 30.12.98, a PAGAREM ou 
APRESENTAREM impugnação, no prazo de 30 dias, a contar 
de 15 dias após a data de publicação deste Edital, na sede da 
cEraT, situada à avenida Mendonça furtado, Nº 2.797, bairro 
de fátima, Santarém/Pa, ressaltando que o não atendimento, no 
prazo estabelecido, ensejará a adoção de medidas cabíveis em 
defesa do Erário Estadual.
Guilherme F O Mello
auditor fiscal de receitas Estaduais
RAZÃO SOCIAL          : SHOP DO CARTÃO LTDA - EPP
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.292.574-0
ordEM dE SErViÇo    : 042016820000822-5
a.i.N.f.  Nº                 : 042017510000327-5
a.i.N.f.  Nº                 : 042017510000328-3
a.i.N.f.  Nº                 : 042017510000329-1
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
RAZÃO SOCIAL          : L J SILVA DE LIMA EIRELI - ME
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.292.397-7
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ordEM dE SErViÇo    : 042016820000818-7
a.i.N.f.  Nº                 : 042017510000324-0
>>>>>>>>>><<<<<<<<<
RAZÃO SOCIAL          : COOPERATIVA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE SANTARÉM - COOPRUSAN
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.281.699-2
ordEM dE SErViÇo    : 042016820000767-9
a.i.N.f.  Nº                 : 042017510000302-0
a.i.N.f.  Nº                 : 042017510000303-8
a.i.N.f.  Nº                 : 042017510000304-6
a.i.N.f.  Nº                 : 042017510000305-4
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
NADMA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Coordenadora – CERAT  Santarém

Protocolo: 154935

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CERAT CASTANHAL
o coordenador  Executivo regional de administração  Tributária  
e não Tributária de castanhal, desta Secretaria de Estado da 
fazenda.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por 
qualquer outro meio tomarem conhecimento de que foi lavrado 
o Auto de Infração e Notificação Fiscal, abaixo relacionado,  
decorrente da ordem de Serviço nº 022016820000186-6 - 
ação fiscal de rotina ou Pontual referente ao período 01/2016 
até 08/2016. o prazo para efetuar o recolhimento do crédito 
tributário ou apresentar impugnação é de 30(trinta) dias, 
contados a partir do 15º dia da publicação desta Notificação, de 
acordo com o que estabelece a lei nº6.182, de 30 de dezembro 
de 1998,  alterada pela lei nº7.078, de 28 de dezembro de 2007, 
o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação 
localização na Rua Paes de Carvalho nº1128 – Centro, findo o 
qual  sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário.
CONTRIBUINTE: JOSE DA S SANTOS COMERCIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.510.043-2
AINF: 022017510000155-0
TERMO DE CONCLUSÃO DE FISCALIZAÇÃO: 
022016820000188-6
AUDITOR AUTUANTE: CLOVIS PEREIRA BANDEIRA
GERDEN FERREIRA VIDA
Coordenador Fazendário-CERAT Castanhal

Protocolo: 154924

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL – CERAT ALTAMIRA
o coordenador da cEraT altamira da Secretaria de Estado da 
fazenda do Pará, no uso de suas atribuições, faZ SaBEr, aos 
sócios ou representantes legais da empresa T.T. COMERCIO 
LTDA i.E. 15.260859-1, ficando NOTIFICADO nos termos do art. 
14, inciso iii, §§ 1º, 2º e 3º da lei nº 6.182/98, a apresentarem 
os documentos a seguir relacionados, objeto da aÇÃo fiScal 
PoNTUal, período de 01/2016 até 06/2016, conforme autorizado 
pela ORDEM DE SERVIÇO e NOTIFICAÇÃO FISCAL nº 
102017820000023-8 no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data em que se considera notificado o contribuinte, na forma 
do art. 37 da iN nº 24/10.
auditor fiscal Solicitante: David. Raphael Mateus de Almeida 
Gonçalves
Documentos solicitados:
- conhecimentos de Transporte
- d.a.E. (S) de recolhimento icMS
outros documentos poderão ser solicitados no decorrer da ação 
fiscal.
Prazo de entrega dos documentos: 15 dias
local para entrega dos documentos: rua otaviano Santos, 2296 - 
Sudam i, cEP 68371-288 fone: 0**93-3515-1348 - altamira-Pa.
ressaltando que o não comparecimento no prazo estabelecido 
enseja a adoção de medidas em defesa do Erário Estadual.
ANANISIO GOMES DE ANDRADE
Coordenador - CERAT Altamira

Protocolo: 154816

.

.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
.

o coordenador da cEraT Marabá, desta Secretaria de Estado da 
fazenda. faZ SaBEr ao sujeito passivo MANOELTON MOREIRA 
DOS SANTOS, cPf 660.213.672-00 que o auto de infração e 
Notificação Fiscal nº 032012510008296-5 foi julgado PELA 
NULIDADE DO AINF, declarando nulo o crédito tributário, 
ficando ciente da decisão após 15 dias da data de publicação 
deste Edital.
DERCELINO GONÇALVES DA COSTA
coordenador da cEraT Marabá
o coordenador da cEraT Marabá, desta Secretaria de Estado da 
fazenda. faZ SaBEr ao sujeito passivo RECUPERADORA DE 
TRUCKS MARABÁ LTDA EPP, Nova razão Social: RETRUMAR 
RECUPERADORA DE TRUCKS MARABA LTDA, CNPJ 
34.646.877/0001-76, que o Auto de Infração e Notificação 
fiscal nº 032012510002877-4 foi julgado PELA NULIDADE 
DO AINF, declarando nulo o crédito tributário, ficando ciente da 
decisão após 15 dias da data de publicação deste Edital.

DERCELINO GONÇALVES DA COSTA
coordenador da cEraT Marabá
o coordenador da cEraT Marabá, desta Secretaria de Estado da 
fazenda. faZ SaBEr ao sujeito passivo TONY COMERCIO DE 
TABACOS LTDA , Inscrição Estadual 15.297.812-7 que o 
Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032012510008296-5 
foi concluído PELO INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO SEM 
APRECIAÇÃO DO MÉRITO, ficando ciente da decisão após 15 
dias da data de publicação deste Edital.
DERCELINO GONÇALVES DA COSTA
coordenador da cEraT Marabá

Protocolo: 154819

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE ICMS – CAT
PORTARIA N.º201701000303 DE 13/03/2017 - PROC 

N.º 002017730003380/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do 
artigo 71 do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 
4676/01)
interessado: Miguel arcanjo de oliveira Bastos – cPf: 
055.651.972-87
Marca: fiaT/UNo SPorTiNG 1.3 8V flEX 4P Tipo: Pas/automóvel
PORTARIAS DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT

PORTARIA N.º201704000799, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004536/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: daniel da Silva Tavares – cPf: 483.303.452-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6/Pas/automovel/9BWaB05U6BP066188

PORTARIA N.º201704000801, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004894/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Maria de Nazare Silva de Menezes – cPf: 
105.395.652-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/
automovel/9BrB29BT0G2112142

PORTARIA N.º201704000803, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004793/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Jose livanildo de arruda Gomes – cPf: 
833.411.454-00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/
automovel/9BGJc69X0EB226340

PORTARIA N.º201704000805, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004798/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Hildeberto ribeiro Pinho – cPf: 263.133.832-49
Marca/Tipo/chassi
HYUNdai/HB20S 1.0M coMf/Pas/
automovel/9BHBG41cafP377571

PORTARIA N.º201704000807, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004809/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Maria de Nazare da Silva ferreira – cPf: 
410.946.202-97
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El flEX/Pas/automovel/9Bd372111B4003332

PORTARIA N.º201704000809, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004974/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: orlando Gomes feitosa filho – cPf: 154.408.932-
53
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/
automovel/9BGJc69V0HB174990

PORTARIA N.º201704000811, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004897/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017

Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Joval cardoso Botelho – cPf: 360.925.092-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/PUNTo aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd11818MG1342590

PORTARIA N.º201704000813, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004572/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: carlos Sousa lieuthier – cPf: 032.027.712-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG239773

PORTARIA N.º201704000815, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004786/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Edilberto Modesto Bessa – cPf: 237.555.632-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/9Bd37217MG4061131

PORTARIA N.º201704000817, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004849/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: ocimar Souza de oliveira – cPf: 250.979.622-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/
automovel/9Bd197132d3068438

PORTARIA N.º201704000819, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004116/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: ozeas de cristo Moraes Junior – cPf: 850.709.202-
00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/PriSMa 1.4l lT/Pas/
automovel/9BGrP69X0cG314418

PORTARIA N.º201704000821, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004841/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: rubens Silva da Encarnacao – cPf: 081.188.682-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB75Z0dB216146

PORTARIA N.º201704000823, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004870/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Paulo fernando ferreira Gonçalves – cPf: 
147.907.932-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG240597

PORTARIA N.º201704000825, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004562/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: raimundo dario Tavares d carvalho – cPf: 
159.064.342-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG240625

PORTARIA N.º201704000827, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730003876/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Edson Pinheiro Sodre – cPf: 638.291.772-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE WaY/Pas/automovel/9Bd17144lf7506742

PORTARIA N.º201704000829, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 132017730000483/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: luis Gonzaga de araujo – cPf: 188.138.362-87
Marca/Tipo/chassi
GM/corSa SEdaN PrEMiUM/Pas/
automovel/9BGXM19P0Bc171989
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PORTARIA N.º201704000831, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004850/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
Interessado: Helbe Rufino Soares de Almeida – CPF: 
563.647.842-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE Tl MB S/Pas/automovel/9BWdB45U2fT060616

PORTARIA N.º201704000833, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004686/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Valdenir Gomes da costa – cPf: 629.131.312-04
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciVic EX cVT/Pas/automovel/93Hfc2640HZ117898

PORTARIA N.º201704000835, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 132017730000486/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: João Bosco cordeiro – cPf: 706.364.788-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd37415Tf5073608

PORTARIA N.º201704000837, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004679/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: carlos alberto freire Nascimento – cPf: 
055.531.722-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT GraPH a/Pas/
automovel/9BGJG69E0fB232724

PORTARIA N.º201704000839, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004672/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Helton Jones dos Santos Brito – cPf: 440.178.552-
53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lT/Pas/automovel/9BGKS69r0fG334735

PORTARIA N.º201704000841, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004590/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Benedito Miranda de Souza – cPf: 069.509.902-78
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa ElX flEX/Pas/automovel/9Bd13561382081342

PORTARIA N.º201704000843, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004661/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Mylena Vania de Miranda rotterdan – cPf: 
426.037.572-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/
automovel/9Bd19713MG3291798

PORTARIA N.º201704000845, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 132017730000487/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Manoel francisco lopes filho – cPf: 258.099.702-
49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.8 lTZ/Pas/
automovel/9BGJc69E0fB210936

PORTARIA N.º201704000847, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004304/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: lucival oliveira Gomes – cPf: 095.246.062-91
Marca/Tipo/chassi

cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/
automovel/9BGJc6930fB210785

PORTARIA N.º201704000849, DE 13/03/2017 - PROC 
N.º 2017730004788/SEFA

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 
2017
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: luis carlos Martins Barbosa – cPf: 212.698.402-82
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0fG292670

PORTARIAS DE REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO DE IPVA - CAT
Portaria n.º201704000798, de 13/03/2017 - Proc n.º 
0420177300022385/SEfa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 
01/01/2016 a 31/12/2016
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 
revogação decorrente de mudança de categoria em veículo 
beneficiado, placa nsk9421.
interessado: antonio Jorge Pereira cantaneide – cPf: 
138.609.092-15
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El flEX/Pas/automovel/8aP17202la2097743

Protocolo: 154967

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO Nº: 02
daTa dE aSSiNaTUra:  08.03.17
Valor: r$-21.263,01 (Vinte e um mil duzentos e sessenta e três 
reais e um centavo).
ViGÊNcia:  09.03.17 a 08.03.18
claSSificaÇÃo do oBJETo: outros
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo
coNTraTo Nº: 001
EXErcÍcio: 2015
coNTraTado: Stratec informática ltda.
ENdErEÇo: rua dos Guajajaras Nº 1596 6º andar Sala 601 – 
Barro Preto
cEP:  30180-101      Belo Horizonte/MG
TElEfoNE: (31) 3568 7260
ordENador: augusto Sérgio amorim costa

Protocolo: 154843

TERMO ADITIVO Nº: 03
DATA DE ASSINATURA: 09.03.2017
VALOR: r$- 852.136,46 (oitocentos e cinquenta e dois mil cento 
e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 10/03/2017 a 09/03/2018
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: outros
JUSTIFICATIVA: Prorrogação de prazo
CONTRATO Nº: 027
EXERCÍCIO: 2014
CONTRATADO: ParadiGMa BUSiNESS SolUTioNS S/a
ENDEREÇO: rod. José carlos daux nº 8.600 Sala 102 Bloco 04 
central Empresarial, bairro: Santo antônio de lisboa.
cEP: 88050-000                      florianópolis/Sc
TELEFONE: (48) 2106-7800
ORDENADOR: augusto Sérgio amorim costa

Protocolo: 154832

TERMO ADITIVO Nº: 03
daTa dE aSSiNaTUra:  09.03.17
Valor: r$-18.031,98 (dezoito mil, trinta e um reais e noventa 
e oito centavos)
ViGÊNcia:  10.03.17 a 09.03.18
claSSificaÇÃo do oBJETo: outros
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo
coNTraTo Nº: 026
EXErcÍcio: 2014
coNTraTado: coNSUlToria loPES filHo & aSSociadoS
ENdErEÇo: rua araujo Porto alegre, Nº 36, 8º andar – Bairro: 
centro
cEP:   20030-011                   rio de Janeiro/rJ
TElEfoNE: (21) 2272 9600
ordENador: augusto Sérgio amorim costa

Protocolo: 154841

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 12, DE 07/03/2017 - DIOR                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                           
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo, usando de suas 
atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da lei nº 8.458, 
de 28 de dezembro de 2016 - lei orçamentária anual - loa 
2017.
                                                                                                                                                                                                           
rESolVE:                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                           
i - alterar a Modalidade de aplicação e o(s) elemento(s) de 
despesa no valor de r$ 147.009,40 (cento e Quarenta e Sete 
Mil, Nove reais e Quarenta centavos), na(s) dotação(ões) do(s) 
elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
conforme o(s) inciso(s) ii do art. 16 da loa 2017, da forma 
abaixo discriminada(s):
                                                                                                                                                                                                        
r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

151011339214448420 - 
SEcUlT 0101 335041 147.009,40

  ToTal 147.009,40
                                                                                                                                                                                                           
ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de 
aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) 
da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):
                                                                                                                                                                                                        
r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

151011339214448420 - 
SEcUlT 0101 339030 147.009,40

  ToTal 147.009,40
                                                                                                                                                                                                           
iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                           
registre-se, publique-se e cumpra-se

                                                                                                                                                                                                           
Maria criSTiNa MaUÉS da coSTa
Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

Protocolo: 154774

PORTARIA Nº 14, DE 10 DE MARÇO DE 2017 - DIOR

o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo, usando das 
atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) decreto(s) 
nos 1673 e 1674, ambos de 2 de janeiro de 2017, que aprovam 
a Programação orçamentária e o cronograma Mensal de 
desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, para 
o primeiro quadrimestre do exercício de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                           
rESolVE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                          

i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e 
no cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e 
da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 
2017, 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,

Maria criSTiNa MaUÉS da coSTa  
Secretária de Estado de Planejamento, em exercício 
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ANEXO A PORTARIA Nº 14, DE 10 DE MARÇO DE 2017                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                

árEa/UNidadE orÇaMENTária/ 
GrUPo dE dESPESa/SUBGrUPo dE dESPESa foNTE

1º QUadriMESTrE - 2017
JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

dEfESa Social          
  cPc         
     investimentos   0,00 0,00 402.060,38 0,00 402.060,38
      Equipamentos e Material Permanente        
                 0660 0,00 0,00 209.571,13 0,00 209.571,13
                 0661 0,00 0,00 192.489,25 0,00 192.489,25
  SUSiPE         
     outras despesas correntes   0,00 0,00 51,03 0,00 51,03
      despesas ordinárias        
                 0661 0,00 0,00 51,03 0,00 51,03
dESENVolViMENTo SÓcio-EcoNÔMico          
  codEc         
     inversões financeiras   0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00
      outras despesas        
                 0661 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00
     investimentos   0,00 0,00 1.290.000,00 1.290.000,00 2.580.000,00
      obras e instalações        
                 0661 0,00 0,00 1.290.000,00 1.290.000,00 2.580.000,00
     outras despesas correntes   0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
      contrato Global        
                 0661 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
  SETUr         
     outras despesas correntes   0,00 0,00 397.000,00 0,00 397.000,00
      contrato Estimativo        
                 0106 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
      contrato Global        
                 0101 0,00 0,00 282.000,00 0,00 282.000,00
      dEa        
                 0101 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
iNfra-ESTrUTUra E TraNSPorTE          
  SEdoP         
     investimentos   0,00 0,00 4.976.139,10 0,00 4.976.139,10
      obras e instalações        
                 6101 0,00 0,00 16.777,68 0,00 16.777,68
       dESTaQUE rEcEBido do(a) SETUr       
                 0301 0,00 0,00 4.959.361,42 0,00 4.959.361,42
  SETraN         
     investimentos   0,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
      obras e instalações        
                 0101 0,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
PolÍTica Social          
  SESPa         
     investimentos   0,00 0,00 166.499,95 0,00 166.499,95
      dEa        
       dESTaQUE rEcEBido do(a) fES       
                 0330 0,00 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00
      Equipamentos e Material Permanente        
       dESTaQUE rEcEBido do(a) fES       
                 0330 0,00 0,00 125.999,95 0,00 125.999,95
PolÍTica SÓcio-cUlTUral          
  fcG         
     investimentos   0,00 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
      obras e instalações        
                 0261 0,00 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
  fcP         
     investimentos   0,00 0,00 844.442,41 444.442,41 1.288.884,82
      reforma        
                 0101 0,00 0,00 844.442,41 444.442,41 1.288.884,82
  SEcUlT         
     investimentos   0,00 0,00 292.896,26 0,00 292.896,26
      Equipamentos e Material Permanente        
                 0101 0,00 0,00 292.896,26 0,00 292.896,26
     outras despesas correntes   0,00 0,00 0,00 2.136.500,00 2.136.500,00
      despesas ordinárias        
                 0101 0,00 0,00  2.136.500,00 2.136.500,00
                 0101   0,00   
  SEdUc         
     investimentos   0,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00
      Equipamentos e Material Permanente        
                 0304 0,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00
     outras despesas correntes   0,00 0,00 852.604,75 0,00 852.604,75
      contrato Estimativo        
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                 0304 0,00 0,00 609.170,05 0,00 609.170,05
                 0327 0,00 0,00 243.434,70 0,00 243.434,70
  SEEl         
     investimentos   0,00 0,00 2.118.000,00 0,00 2.118.000,00
      Equipamentos e Material Permanente        
                 0101 0,00 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00
      obras e instalações        
                 0101 0,00 0,00 1.138.000,00 0,00 1.138.000,00
     outras despesas correntes   0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
      despesas ordinárias        
                 0101 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

ProGraMa/ÓrGÃo foNTE
1º QUadriMESTrE - 2017
JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

cUlTUra   0,00 0,00 1.260.338,67 2.580.942,41 3.841.281,08
  fcG        
                0261 0,00 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00
  fcP        
                0101 0,00 0,00 844.442,41 444.442,41 1.288.884,82
  SEcUlT        
                0101 0,00 0,00 292.896,26 2.136.500,00 2.429.396,26
EdUcaÇÃo BáSica   0,00 0,00 1.204.604,75 0,00 1.204.604,75
  SEdUc        
                0304 0,00 0,00 961.170,05 0,00 961.170,05
                0327 0,00 0,00 243.434,70 0,00 243.434,70
ESPorTE E laZEr   0,00 0,00 2.198.000,00 0,00 2.198.000,00
  SEEl        
                0101 0,00 0,00 2.198.000,00 0,00 2.198.000,00
GoVErNaNÇa Para rESUlTadoS   0,00 0,00 16.777,68 0,00 16.777,68
  SEdoP        
                6101 0,00 0,00 16.777,68 0,00 16.777,68
iNdÚSTria, coMÉrcio E SErViÇoS   0,00 0,00 1.690.000,00 1.440.000,00 3.130.000,00
  codEc        
                0661 0,00 0,00 1.690.000,00 1.440.000,00 3.130.000,00
MaNUTENÇÃo da GESTÃo   0,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
  SETraN        
                0101 0,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
  SETUr        
                0101 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
SaÚdE   0,00 0,00 166.499,95 0,00 166.499,95
  SESPa        
     dESTaQUE rEcEBido do(a) fES       
                0330 0,00 0,00 166.499,95 0,00 166.499,95
SEGUraNÇa PÚBlica   0,00 0,00 402.111,41 0,00 402.111,41
  cPc        
                0660 0,00 0,00 209.571,13 0,00 209.571,13
                0661 0,00 0,00 192.489,25 0,00 192.489,25
  SUSiPE        
                0661 0,00 0,00 51,03 0,00 51,03
TUriSMo   0,00 0,00 5.256.361,42 0,00 5.256.361,42
  SEdoP        
     dESTaQUE rEcEBido do(a) SETUr       
                0301 0,00 0,00 4.959.361,42 0,00 4.959.361,42
  SETUr        
                0101 0,00 0,00 282.000,00 0,00 282.000,00
                0106 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

foNTE
1º QUadriMESTrE - 2017

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                        0,00 0,00 3.877.338,67 2.580.942,41 6.458.281,08

0106 - rEcUr.ProV.dE TraNSf.coNVENioS E oUTroS.                   0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

0261 - rEc.ProP.dirETaMENTE arrEc.PElo orG.adM.iNdir              0,00 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 4.959.361,42 0,00 4.959.361,42

0304 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Estadual 0,00 0,00 961.170,05 0,00 961.170,05

0327 - aplicicação no Mercado financeiro Salário Educação 0,00 0,00 243.434,70 0,00 243.434,70

0330 - operações de crédito internas 0,00 0,00 166.499,95 0,00 166.499,95

0660 - recursos Provenientes de Transferências de convênios e outros 0,00 0,00 209.571,13 0,00 209.571,13

0661 - recursos Próprios diretamente arrecadado pela administração indireta 0,00 0,00 1.882.540,28 1.440.000,00 3.322.540,28

6101 - recursos de contrapartida de convênios 0,00 0,00 16.777,68 0,00 16.777,68

ToTal 0,00 0,00 12.454.693,88 4.020.942,41 16.475.636,29

Protocolo: 154776
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SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAÚDE PÚBLICA

.

PORTARIA N° 144 DE 09 DE MARÇO DE 2017
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 
de Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2017/53075.
R E S O L V E:
REVOGAR, a contar de 01/04/2017, os efeitos da Portaria 
nº 913 de 31/08/2005, publicada no doE nº 30.524 de 
19/09/2005, que cedeu à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE BRAGANÇA, a servidora PATRICIA DE SOUZA 
CORREA, matrícula n° 5687519/1, cargo ENfErMEiro, lotada 
no HoSPiTal rEGioNal – SaliNÓPoliS.

PORTARIA N° 145 DE 09 DE MARÇO DE 2017
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 
de Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2017/87090.
R E S O L V E:
REVOGAR, a contar de 09/03/2017, os efeitos da Portaria nº 
260 de 28/03/2014, publicada no doE nº 32.613 de 01/04/2014, 
que cedeu à fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, o servidor CLAUDIO DOS SANTOS DA SILVA, matrícula 
n° 5181534/1, cargo aGENTE dE PorTaria, lotado no GaBiNETE 
do SEcrETário.

PORTARIA N° 146 DE 09 DE MARÇO DE 2017
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 
de Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2017/8439.
R E S O L V E:
CEDER, à FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E 
HEMATOLOGIA DO PARÁ, a servidora MARIA DO SOCORRO 
CARVALHO DE BRITO, matrícula n° 57174669/2, cargo 
TEcNico dE ENfErMaGEM, lotada no 9º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE - SaNTarÉM, com ônus para o órgão de destino.

PORTARIA N° 151 DE 10 DE MARÇO DE 2017
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 
de Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2017/20852.
R E S O L V E:
CEDER, a contar de 15.03.2017, à SECRETARIA DE ESTADO 
DE TURISMO, a servidora ELIANE CORRÊA DE OLIVEIRA, 
matrícula n° 57174228/1, cargo aGENTE dE PorTaria, lotada 
na diViSÃo dE coNTrolE dE carGoS, com ônus para o órgão 
de destino.

PORTARIA N° 152 DE 10 DE MARÇO DE 2017
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, 
incisos ii e V da constituição Estadual e,
CONSIDERANDO o teor do Processo de nº 2017/2212.
R E S O L V E:
DESIGNAR SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA o servidor ANDRÉ DE OLIVEIRA MELO, matrícula 
nº 54189077/1, lotado no 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE 
- BElÉM, para responder pelo cargo comissionado de CHEFE 
DE UNIDADE MISTA / DAS-3, no período de 01.02.2017 
a 02.03.2017, em substituição a titular MARILDA BRITO 
FERNANDES, matrícula nº 54188365/2, que se encontra em 
gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
10.03.2017.
VITOR MANUEL JESUS MATEUS
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 154958
TORNAR SEM EFEITO
a PUBlicaÇÃo No doE N° 33.331 dE 13/03/2017, rEfErENTE 
a PorTaria Nº 147 dE 10/03/2017, QUE cESSoU a fUNÇÃo 
GraTificada da SErVidora MÁRCIA NASCIMENTO 
GONÇALVES, MaTrÍcUla Nº 57190705/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
13.03.2017.                                               
VITOR MANUEL JESUS MATEUS
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa

Protocolo: 154966
Portaria SESPa Nº 177, de 09 de Março de 2017.
o Secretário de Estado de Saúde Publica, no uso de suas 
atribuições legais, estabelecidas na constituição Estadual e na 
legislação vigente do Sistema Único de Saúde e,
- Considerando o decreto nº 7.508, de 28/06/2011 que 

regulamenta a lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências.
- Considerando o regimento interno da comissão intergestores 
Bipartite – ciB/Pa, aprovado pela resolução ciB/Pa nº. 186, 
de 19/10/2011, em especial, o art. 3º - § 2º que estabelece 
que os representantes, titulares e suplentes, do coSEMS/Pa 
serão indicados mediante oficio do Presidente do COSEMS/PA, 
encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde Pública.
- Considerando o ofício coSEMS/Pa Nº 15/2017 que indica 
os seus representantes, titulares e suplentes para compor a 
comissão intergestores Bipartite – ciB/Pa.
Resolve:
art. 1 º - Nomear os representantes, titulares e suplentes, do 
segmento coSEMS/Pa (colegiado de Secretários Municipais de 
Saúde do Estado do Pará), abaixo relacionados, para comporem 
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde 
do Pará – ciB-SUS-Pa.
Titular: charles cezar Tocantins de Souza – Secretário de 
cametá;
Suplente: Eugênia Janis chagas Teles – SMS de Barcarena ;
Titular: Sergio de amorim figueiredo – SMS de Belém;
Suplente: carmem célia Pinheiro andré – SMS de Belém;

Titular: cleide Mendes Moreira arruda - SMS de redenção;
Suplente: Janaina Pereira ferreira – SMS de Xinguara;

Titular: Marcone Walvernaque Nunes leite – SMS de Marabá;
Suplente: claudete Maria rinaldi – SMS de São domingos do 
araguaia;

Titular: amaury de Jesus Soares da cunha – SMS de Breves;
Suplente: Socorro de fátima figueiredo athar oliveira – SMS de 
cachoeira do arari ;

Titular: Mário ribeiro da Silva Junior – SMS de Bragança;
Suplente: Valderez Pena Torres fortunato – SMS de Viseu;

Titular: Kátia lopes fernandes – SMS de altamira;
Suplente: danilo lopes da Silva – SMS de Medicilândia;

Titular: Edson alves ferreira filho – SMS de Santarém;
Suplente: Paulo fernando da Silva Monteiro – SMS de alenquer;

Titular: Paulo Saint Jean Trindade campos– SMS de ananindeua;
Suplente: iamax Prado custodio – SMS itaituba;

Titular: Silvan francisco da Silva – SMS de castanhal;
Suplente: Vago

Titular:  flávio dos Santos Garajau – SMS de Paragominas ;
Suplente:– ana cláudia de aquino araújo ramos - SMS de 
Goianésia do Pará;

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETária dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Belém, 09 de Março de 2017.

Vitor Manuel  Jesus Mateus.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 155025

PORTARIA Nº 179, DE 13 DE MARÇO DE 2017
 o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo parágrafo único, incisos 
i e ii do art. 138 da constituição Estadual e considerando as 
exigências da lei federal nº 10.520/2002, o disposto no artigo 
5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto federal 
nº 5.450/2005 e do decreto Estadual nº 2.069/2006.
 rESolVE:
 i – designar como Pregoeiro o servidor claUdio doS 
SaNToS SilVa, matrícula nº 5181534-1, para realização dos 
procedimentos licitatórios pelo prazo de 01 (um) ano.
 ii – designar os servidores: JoVEliNa Maria SoUSa MaToS, 
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira, fraNciSco oScar 
coSTa dE carValHo, EdilZa fariaS aZEVEdo, roSiVEl 
NUNES fErrEira, aldENiSE SilVa da SilVa, e ValQUiria 
faZZi diaS, para comporem a comissão de apoio aos 
procedimentos de pregão conforme as necessidades e indicação 
da pregoeira.
 iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.

ViTor MaNUEl JESUS MaTEUS
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 154987

ERRATA
fica rETificado Na PorTaria N° 142 dE 07/03/2017, 
PUBlicada No doE Nº 33.330 dE 10/03/2017, QUE coNcEdEU 
licENÇa Para aTiVidadE PolÍTica ao SErVidor DURBIRATAN 
DE ALMEIDA BARBOSA, MaTrÍcUla Nº 720402/1, o SEGUiNTE;
ONDE SE LÊ: 31/12/2020.
LEIA-SE: 30/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
10.03.2017.
VITOR MANUEL JESUS MATEUS
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 154992

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO 
NA SAÚDE
GERÊNCIA DE DIREITOS E VANTAGENS 
LICENÇA SAÚDE
LAUDO MÉDICO Nº. 184252A/23.01.2017.
NoME: iraci BriTo da SilVa
MaTricUla: 54194148/1
carGo: aGENTE dE PorTaria
PErÍodo: 13.01.2017 a 11.02.2017

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE
LAUDO MÉDICO Nº. 184397A/01.02.2017.
NoME: MiTHia Tallia laUriENE GUrJÃo aMaral
MaTricUla: 57198253/1
carGo: aGENTE dE PorTaria
PErÍodo: 19.01.2017 a 23.01.2017

LAUDO MÉDICO Nº.  184631A/13.02.2017
NoME: KEllY criSTiNa fErrEira dE MENEZES
MaTricUla: 55589807/1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
PErÍodo: 28.11.2017 a 02.12.2017

LICENÇA ASSISTENCIA

LAUDO MÉDICO Nº.  2666/31.01.2017
NoME: lEidE aNNE MaToS Mafra
MaTricUla: 57191646/2
carGo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
PErÍodo: 23.01.2017 a 06.02.2017

LAUDO MÉDICO Nº.  184374A/30.01.2017
NoME: THaiS MoNTENEGro dE aNdradE
MaTricUla: 5893236/1
carGo: farMacEUTico
PErÍodo: 10.01.2017 a 31.01.2017

LAUDO MÉDICO Nº.  183733A/28.12.2016
NoME: PriScila GoMES SErfaTY GUZZo
MaTricUla: 5857821/4
carGo: TEraPEUTa ocUPacioNal
PErÍodo: 28.11.2016 a 16.12.2016

LAUDO MÉDICO Nº.  183786A/29.12.2016
NoME: faBricio EdUardo rodriGUES dUarTE
MaTricUla: 57202526/1
carGo: TÉcNico EM EdUcaÇÃo fiSica
PErÍodo: 02.12.2016 a 23.12.2016

LAUDO MÉDICO Nº. 183793A/29.12.2016.
NoME: ElZa cUSTodio doUrado
MaTricUla: 8013780/3
carGo: NUTricioNiSTa
PErÍodo: 30.11.2016 a 13.01.2017

LAUDO MÉDICO Nº.  183754A/28.12.2016
NoME: clEia dE NaZarÉ rodriGUES dE oliVEira
MaTricUla: 5118107/2
carGo: MEdico
PErÍodo: 24.11.2016 a 01.12.2016

LAUDO MÉDICO Nº.  184291A/24.01.2017
NoME: aNa SHEYla falcÃo ModESTo
MaTricUla: 5446350/5
carGo: ENfErMEiro
PErÍodo: 23.12.2016 a 20.02.2017

LAUDO MÉDICO Nº.  184125A/17.01.2017
NoME: MaXilENE ciPriaNo dE SoUZa BarBoSa
MaTricUla: 54188940/1
carGo: TÉcNico dE laBoraTÓrio
PErÍodo: 14.12.2016 a 21.12.2016
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LAUDO MÉDICO Nº.  184190A/19.01.2017
NoME: claUdia rEGiNa NaVaS PErEira loUrEiro
MaTricUla: 5763541/3
carGo: ENfErMEiro
PErÍodo: 14.12.2016 a 20.12.2016
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 
13.03.2017
SiMoNE GaBBaY do NaSciMENTo
diretora  de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/GaB/
SESPa– Em exercício.

Protocolo: 155042

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 178 DE 09 DE MARÇO DE 2017.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas 
atribuições legais, e
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a 
execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 
58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; e os termos 
da cláusula Sétima do contrato nº. 002/2014, e os autos do 
Processo nº 2016/266865;
r E S o l V E: designar os servidores aliaNE dE MESQUiTa 
QUiNTaS araÚJo, matrícula nº 5898474/1 e EdMarco dE JESUS, 
matrícula n° 57198229/1, lotados no daS/SESPa, para acompanhar 
e fiscalizar a execução dos serviços constantes no Contrato abaixo, 
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 dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica-
ViTor MaNUEl JESUS MaTEUS.

Protocolo: 154821

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

3º Termo aditivo ao contrato: 002/2016, Processo nº 2017/96382. 
objeto: o presente instrumento tem por objetivo, prorrogar por 
mais 12 (doze) meses, de 10/03/2017 a 09/03/2018, o contrato 
nº 002/2016.
Valor do Termo aditivo: r$ 35.131.620,72
data de assinatura: 10/03/2017
dotação orçamentária: atividade funcional: 1030214276705; 
Elemento de despesa: 335043; fonte: 0103
contratado: oSS iNdSH - iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo 
Social E HUMaNo
Endereço: rua cristiano otoni, nº 233, Pedro leopoldo – MG, 
cEP: 33.600-000.
ordenador: ViTor MaNUEl JESUS MaTEUS - Secretário de 
Estado de Saúde Pública

Protocolo: 154933
2º Termo aditivo ao contrato: 003/2016, Processo nº 2017/96372. 
objeto: o presente instrumento tem por objetivo, prorrogar por 
mais 12 (doze) meses, de 10/03/2017 a 09/03/2018, o contrato 
nº 003/2016.
Valor do Termo aditivo: r$ 12.377.600,00
data de assinatura: 10/03/2017
dotação orçamentária: atividade funcional: 1030214276705; 
Elemento de despesa: 335043; fonte: 0103
contratado: oSS iNdSH - iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo 
Social E HUMaNo
Endereço: rua cristiano otoni, nº 233, Pedro leopoldo – MG, 
cEP: 33.600-000.
ordenador: ViTor MaNUEl JESUS MaTEUS - Secretário de 
Estado de Saúde Pública

Protocolo: 154934

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/
SESPA/2017
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu 
Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo “MENor PrEÇo GloBal”, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação 
dos serviços de limpeza, higiene e conservação predial, pelo 
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades 
das Unidades administrativas do 6º crS (Barcarena), 10ºcrS 
(altamira), 11ºcrS (Marabá) e 13ºcrS, (cametá) do interior do 
Estado da Secretaria Estadual de Saúde pública – SESPa.
DATA DA ABERTURA: 24/03/2017.
Horário: 10:00 hs. (Horário de Brasília).
local: www.comprasnet.gov.br.
UaSG: 925856

ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital 
nos sítios: www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.
pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com 
o pregoeiro responsável, através do fone (91) 4006-4835/4006-
4834 ou através dos email cpl@sespa.pa.gov.br ou cpl.sespa@
gmail.com.
Belém (Pa), 13 de Março de 2017.
claUdio doS SaNToS SilVa
PrEGoEiro/SESPa

Protocolo: 155052

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/
SESPA/2017

oBJETo: aquisição do medicamento oMaliZUMaBE 150MG, para 
atendimento de paciente através da demanda administrativa da 
SESPa.
firMa VENcEdora:
BSB coM Ércio dE ProdUToS HoSPiTalarES S/a, cNPJ Nº 
777.772/0001-58,  foi a vencedora do certame  pelo critério de 
menor preço, no valor de r$ 69.890,76 (sessenta e nove mil, 
oitocentos e noventa reais e setenta e seis centavos).

Valor total do Pregão Eletrônico nº 004/SESPa/2017:  r$ 
69.890,76 (sessenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e 
setenta e seis centavos).
Belém (Pa), 13/03/2017.
ViTor MaNUEl JESUS MaTEUS
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 154997

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO 
NA SAÚDE
GERÊNCIA DE DIREITOS E VANTAGENS

LICENÇA PATERNIDADE

PORTARIA Nº 414 DE 13 DE MARÇO DE 2017

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº039/03.04.1996, publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 
e
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 91 da 
lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação 
do registro civil de Nascimento nº 0685690155201610028718
0006866077;
RESOLVE:
I - CONCEDER ao servidor EdUardo SoUZa NoVaES, id. 
funcional nº 57224791 / 1 ocupante do cargo de, TEcNico 
dE ENfErMaGEM, lo tado no(a) 10º centro regional de Saúde 
- altamira - SESPa, 10 (dez) dias de licença à paternidade, no 
período de 25 de Novembro de 2016 a 04 de dezembro de 2016.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a data de 25 de Novembro de 2016.

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  
13.03.2017
SiMoNE GaBBaY do NaSciMENTo
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na 
SaÚdE – EM EXErcÍcio

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 009 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

CONCEDER a servidora DANIELE ALMEIDA RODRIGUES, id. 
funcional nº 73504329 / 1, ocupante do cargo de TEcNico dE 
ENfErMaGEM, lo tada na Unidade de referência Especializada 
- Santarém - SESPa, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no 
período de 01 de Março de 2017 a 29 de abril de 2017, referente 
ao triênio 19 de Julho de 2012 a 18 de Julho de 2015.
PORTARIA Nº 010 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017
CONCEDER a servidora ODEIZE OLIVEIRA FEIO, id. funcional 
nº 5575087 / 2, ocupante do cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM, 
lo tada no 9º centro regional de Saúde - Santarém - SESPa, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio no período de 01 de Março de 
2017 a 30 de Março de 2017, referente ao triênio 15 de outubro 
de 2012 a 14 de outubro de 2015.

PORTARIA Nº 401 DE 06 DE MARÇO DE 2016

CONCEDER a servidora FERNANDA PAIVA DE SOUSA, id. 
funcional nº 57220869 / 3, ocupante do cargo de cH.cENTro 
SaUdE, lo tado no departamento de administração e Serviços - 
SESPa, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 01 de 
Março de 2017 a 30 de Março de 2017, referente ao triênio 01 de 
Maio de 2011 a 30 de abril de 2014.
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  
13.03.2017
SiMoNE GaBBaY do NaSciMENTo
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na 
SaÚdE – EM EXErcÍcio

APOSTILA

Fica retificada na Portaria n° 307/ 09.06.2015, publicada no DOE 
n°33.904/12.06.2015, de coNcEdEr licença Prêmio, referente 
ao servidor ROBERVAL LUIZ FEIO FARIAS, matrícula 
n°5180678/2, o triênio:

Onde se lê: Triênio de 15.07.2008 a 14.07.2011
Leia-se: Triênio de 01.03.2006 a 28.02.2009

Fica retificada na Portaria n° 143/ 16.02.2016, publicada no 
doE n°33.073/23.02.2016, de dETErMiNar licença Prêmio, 
referente ao servidor ROBERVAL LUIZ FEIO FARIAS, matrícula 
n°5180678/2, o triênio:

Onde se lê: Triênio de 15.07.2008 a 14.07.2011
Leia-se: Triênio de 01.03.2006 a 28.02.2009

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  
13.03.2017
                                                  SiMoNE GaBBaY do NaSciMENTo
          dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo 
Na SaÚdE – EM EXErcÍcio

LICENÇA SEM VENCIMENTOS

PORTARIA N°. 314 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo 
Na SaÚdE/dGTES, no uso da competência delegada através 
da Portaria nº. 050/17.01. 2006, publicada no doE nº 
30.605/19.01.2006, e considerando os termos do Processo nº 
2017/3253.

R E S O L V E:
conceder licença Sem Vencimentos a servidora CLAUDIA 
MARQUES SANTA ROSA MALCHER, Matrícula n° 5638089/1, 
ocupante do cargo de farmacêutico Bioquímico, lotada na 
diretoria Técnica, por um  período de (02) dois anos, a contar 
de 03.04.2017.

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  
13.03.2017
                                                  SiMoNE GaBBaY do NaSciMENTo
          dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo 
Na SaÚdE – EM EXErcÍcio

Protocolo: 155047
CHAMADA PÚBLICA 002/2017
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, considerando 
a necessidade de atendimento a população, CONVOCA 
pessoas jurídicas para prestação de Serviços de Exames 
Diagnósticos Especializados em Cardiologia de Média 
Complexidade, pelo período de 12 (doze) meses. segundo 
especificações e valores contidos na tabela do Sistema de 
Gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos 
e OPM do SUS- SIGTAP, os valores com Gerenciamento da 
tabela de procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS- 
SIGTAP. a proposta e documentos deverão ser destinados à 
comissão Permanente de licitações da SESPa, e entregues no 
Protocolo Geral da SESPa, no endereço TV. Padre Eutíquio nº 
1300, Batista campos, Belém-Pa, cEP 66.023.710, de segunda 
à sexta-feira no horário de 8h às 14h. retirada do Edital no 
site: www.compraspara.pa.gov.br. Eventuais esclarecimentos 
poderão ser solicitados à comissão Permanente de licitações da 
SESPa através do email cpl.sespa@gmail.com e telefones (91) 
4006-4362.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SESPA

Protocolo: 154504
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Hospital Materno Infantil de Barcarena
o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública/SESPa, cNPJ: 05054929/0001-17, torna público 
que RECEBEU da Secretaria de Estado de Meio ambiente 
E dESENVolViMENTo EcoNoMico-SEMadE, a licença de 
operação Nº016/2017, emitida em 08/03/2017 com validade até 
08/03/2018, do HoSPiTal MaTErNo iNfaNTil de Barcarena, 
situado na rua José Pinheiro rodrigues, S/N, no Município de 
Barcarena-Pa.

Protocolo: 154857

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ESCOLA TÉCNICA DO SUS DO PARÁ – “DR. MANUEL 

AYRES”
PORTARIA: Nº 003 de 08 de Março de 2017
o dirETor da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas 
atribuições legais.
Considerando as determinações que regulamenta a lei nº 
6.555, de 3 de julho de 2003, que dispõe sobre a alienação, por 
doação, para fins de uso de interesses exclusivamente social, 
de bens móveis, considerados inservíveis, pelos órgãos da 
administração Pública Estadual direta, indireta e fundacional do 
Estado do Pará, e dá outras providências;
 Considerando o disposto no art. 20 da constituição Estadual 
combinado com o art. 17, inciso ii, alínea “a”, da lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 , intitulada lei das licitações 
Públicas, o qual prevê a baixa de bens inservíveis;
Considerando que esta Escola Técnica do SUS “dr. Manuel 
ayres” possui bens móveis inservíveis, os quais possuem mais 
de 5 anos de vida útil e estão danificados;
 Considerando que nestes casos a Secretaria de Estado de 
administração, por meio da diretoria de Patrimônio Estadual, 
orienta criar comissão para catalogar estes Bens inservíveis e 
dar destinação ao Pátio de inservíveis da SEad e para doação;
 RESOLVE:
 DESIGNAR a comissão inventariante de Bens Móveis desta 
ETSUS-Pa, com vigência, até a data de 29/06/2017, conforme 
anexos.
 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 RAIMUNDO NONATO BITENCOURT DE SENA
Diretor da ETSUS/PA

ANEXO I
Integrantes da Comissão- Portaria nº 003 /2017 – ETSUS 

PErfil SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf foNE E-Mail

MEMBro

Eliana do 
Socorro 
Jardim 
Gomes

comissionado 8014408/1 212.505.962-20 (91)983686548
elianaajardim@hotmail.
com

MEMBro lucilene Pinto 
Neves
 

comissionado 5888351/1 517.560.802-91 (91)981562344
lene_neves90@yahoo.
com.br

PrESidENTE Gmax da 
Silva costa

agente de 
Portaria 54189389/2 792.944.212-87 (91)981693799 gmaxcosta@gmail.com

Protocolo: 154701

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO PARÁ

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 72 DE 13/03/2017
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: CONDUZIR OS SERVIDORES NELSON ROGER 
NASCIMENTO E CRISTIANE MOTA DA COSTA, QUE IRÃO 
REAIZAR CAPACITAÇÃO DO GAL, MODULOS BIOLOGIA 
MEDICA E ANIMAL PARA SERVIDORES DO 12ºCRS NO 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

Período da viagem: 01/04 a 09/04/2017.
Quantidade: 8 e ½ (oito e meia) diárias.
origem: Belém – Pa
destino (s): conceição do araguaia – Pa
Servidor:  PAULO MANOEL DE SOUZA / Mat. 5168333-1 / 
MOTORISTA.
ordenador: Sebastião licínio lira dos Santos.

Protocolo: 154965

PORTARIA Nº 71 DE 13/03/2017
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: CONDUZIR SERVIDORES DA DAP QUE IRÃO 
REALIZAR COLETA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 
ENTORNO DO ATERRO SANITARIO DE MARITUBA.
Período da viagem: 07/03/2017.
Quantidade: ½ (Meia) diária.
origem: Belém – Pa
destino (s): MARITUBA /PA.
Servidor: CORIOLANO SILVA MONTEIRO JUNIOR / Mat. 
57173276-1/ MOTORISTA        
ordenador: Sebastião licínio lira dos Santos.

Protocolo: 154964

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

CONTRATO
.

Contrato n°: 03
Exercício: 2017
Processo n°: 2016/447384
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa coM 
fiM dE aTENdEr o 1º crS E SUaS UNidadES dE aBraNGÊNcia 
PElo PErÍodo dE 12 meses.
Valor Total: r$ 133.242,88 (cENTo E TriNTa E TrÊS Mil 
dUZENToS E QUarENTa E doiS rEaiS E oiTENTa E oiTo 
cENTaVoS)
data da assinatura: 09/03/2017
Vigência: 09/03/2017 à 09/03/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico
licitação n°: 002/2017
orçamento
    Programa de Trabalho: 908288
    Natureza da despesa: 3390-30
    fonte do recurso: 0132
    origem do recurso: Estadual
contratado: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPaElaria lTda 
EirEli - EPP.
cNPJ: 19.518.277/0001-39
Endereço: aV. dUQUE dE caXiaS, 1179, lETra a – Bairro: 
Marco, cEP. 66.093-029, BElÉM –Pa.
cEP. 66.093-029
Telefone: (91) 3216-0106

ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo: 155019

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
1° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
LICENÇA PRÊMIO

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a portaria n°120 do dia 03 de fevereiro 
de 2017, publicada no doE de n°33.039 do dia 17.02.17 
que determinava 30 dias de licença prêmio para o servidor 
JEFFERSON JACKSON CARDOSO PANTOJA, Matrícula 83623-
1, no período de 02.03.17 a 31.03.17. referente ao triênio de 
07.11.11 a 06.11.14. Processo 16/439839, devido matrícula 
errada.

Protocolo: 154844

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 001 DE 13 DE MARÇO DE 2017

               A Diretora do 4º Centro Regional de Saúde, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram 
conferidas através da Portaria nº 035 de 01/02/2017, publicada 
now Diário Oficial do Estado n° 33.307 de 03/02/2017, e;

               CONSIDERANDO, o despacho da assessoria Jurídica 
da SESPa nos autos do processo nº 2016/166760;
          
               RESOLVE:

               I – instaurar Processo administrativo disciplinar 
na forma do artigo nº 199 da lei nº 5.810/94, composta pelos 
servidores, Diná Ferreira da Costa, Enfermeira, matrícula nº 
57174866-1, Ester Nunes Peixoto Gonçalves, Enfermeira, 
matrícula nº 57191240-1, Jefferson Bentes de Carvalho, 
Médico Veterinário, matrícula nº 54188877-1, para sob a 
presidência da primeira, comporem a comissão de Processo 
administrativo, matrícula nº 1635-1 e como Secretária “ad hoc”, 
a servidora Maria Lúcia Gomes ferreira, agente administrativo 
a fim de apurar transgressões dispostas no artigo 177, VI, 178, I 
e XVii, artigo 190, Xii e art. 191 da lei nº 5.810/94, cometidas 
pelo servidor fernando cassiano da costa, matrícula 107999-
1, cargo agente administrativo, conforme descrito nos autos do 
processo acima referido.

               II – a comissão deverá concluir os trabalhos com 
apresentação do relatório final dentro do prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, prorrogável por igual período, desde que por 
motivo fundamentado.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PATRICIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA
Diretora do 4º Centro Regional de Saúde, em exercício

Protocolo: 154943

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 034/2017

Fundamento Legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: Participar de Reunião Técnica sobre o fluxo de 
declarações de Óbitos oriundas do iMl de castanhal.
Período da viagem: 14/03/2017.
Quantidade: 0,5 (meia diária)                                    
Origem: São Miguel do Guamá – Pa    
Destino(s): castanhal – Pa.
Servidor (es):

Nome Matricula cargo/função

Salomão lira da Silva 572061311 chefe de divisão

Ordenador: Marileide do Nascimento daniels

Protocolo: 155108
PORTARIA Nº 030/2017

Fundamento Legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: Participar da 2ª Etapa do Projeto  “Gestão para 
Educação Permanente dos Profissionais da Rede Atenção às 
Urgências – GEPPraU”
Período da viagem: 14 a 16/03/2017.
Quantidade: 3,0 (três meias diárias)                         
Origem: São Miguel do Guamá – Pa    
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Destino(s): castanhal – Pa.
Servidor (es):

Nome Matricula cargo
Marileide do Nascimento 
daniels 51499671 diretora do 5º crS

Ordenador: Marileide do Nascimento daniels
Protocolo: 155107

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

DIÁRIA
PORTARIAS: 026 DE 16 DE jANEIRO DE 2017

obj: Participar de treinamento do Sistema e-diário que será 
realizado no auditório Elmiri Nogueira TcE/Pa
origem: Barcarena/Pa
destino: Belém
Período: 19/01/2017.
Servidores:
ana alice Gomes da Silva costa/ Mat.57193983-1
denize Trindade Guimarães/ Mat.54191353-1
ordenador de despesa
carlos alberto Paccini dos Santos
diretor do 6º crS/SESPa

Protocolo: 155084
DIÁRIA

PORTARIAS: 038 E 039 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017
obj: Participar da capacitação/ atualização de Testes rápido em 
HIV/AIDS, sífilis e hepatites virais voltado para os profissionais 
dos cTas, Maternidades, UBS/ESf - rede cegonha e digitador do 
sistema de informação SiSloGlaB.
origem: Barcarena/Pa
destino: abaetetuba
Período: 15 a 17/02/2017.
Servidores:
Genilda Macedo Martins/ Mat.57193095-2
carlos alberto Paccinidos Santos/ Mat.57197320-1
cíntia cardoso da Trindade/ Mat.57190537-1
Maria francinete carvalho lobato/ Mat.5147255-4
Edilson alves e Silva/ Mat.57207629-1
ordenador de despesa
carlos alberto Paccini dos Santos
diretor do 6º crS/SESPa

Protocolo: 155096
DIÁRIA

PORTARIAS: 064 A 066 DE 07 DE MARçO DE 2017
obj: Participar da operação carnaval 2017 com ações Educativas 
de Mobilização e combate ao mosquito aedes aegypti.
origem: Barcarena/Pa
destino: Municípios de abrangência do 6º crS
Período: 25 a 28/02/2017
Servidores:
adriana Baia Pereira/ Mat.57210072-1
Manoel lobato dos Santos/ Mat.0498576
antonio aldemir Pereira/ Mat.5918375-1
Natalina de Jesus Pantoja Menezes/ Mat.5469619-1
rosana Sosinho furtado Margalho/ Mat.54190022-1
ordenador de despesa
carlos alberto Paccini dos Santos
diretor do 6º crS/SESPa

Protocolo: 155040

DIÁRIA
PORTARIAS: 063 DE 07 DE MARçO DE 2017

obj: realizar avaliação das Metas Qualitativas dos indicadores 
de Gestão de Saúde do hospital contratualizado dr. afonso 
rodrigues e Julia Sefer para que osmesmos possam receber os 
repasses federais
origem: Barcarena/Pa
destino: abaetetuba e igarapé Miri
Período: 24 e 25/01/2017.
Servidores:
admilson Silva correa/ Mat.5130859-1
Maria Helena ferreira Vasconcelos/ Mat. 575390-2
isabel Paulino Esteves Pereira/ Mat.54190142-1
rita rodrigues Bitencourt/ Mat.8375
Edilson alves e Silva/ Mat.57207629-1
ordenador de despesa
carlos alberto Paccini dos Santos
diretor do 6º crS/SESPa

Protocolo: 155026

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 32 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 
1994.
oBJETiVo: realizar supervisão e monitoramento nas ações 
de controle da malária nas áreas endêmicas do município de 
alenquer.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período: 06/03/2017 a 10/03/2017/ N° de diária: 4,5 (quatro 
diárias e meia)
Servidor (a):
Lázaro Brito Nogueira
cPf: 039.947.082-49
Matrícula: 0498614
cargo: agente de Saúde
ordenador: Mara lUcia MoraES doS SaNToS

Protocolo: 154813
PORTARIA Nº 34 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 
1994.
oBJETiVo: desenvolver atividades de supervisão, monitoramento 
e assessoramento nos Programas do liraa/PEcd e controle 
Químico na equipe do Programa de controle da dengue.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 21/03/2017 a 24/03/2017/ N° de diária: 3,5 (Três 
diárias e meia)
Servidor (a):
Nesildo Oliveira Pinto
cPf: 195.236.532-53
Matrícula: 0505382
cargo: agente de Saúde
Raimundo da Costa e Silva Junior
cPf: 133.764.542-72
Matrícula: 0505514
cargo: Guarda de Endemias
ordenador: Mara lUcia MoraES doS SaNToS

Protocolo: 154828
PORTARIA Nº 35 DE 06 DE MARÇO DE 2017

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 
1994.
oBJETiVo: realizar vistoria técnica em caráter de urgência no 
Hospital de Monte alegre.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 06/03/2017 a 10/03/2017/ N° de diária: 4,5 (quatro 
diárias e meia)
Servidor (a):
Irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Jorge Eymar de Matos Silva
cPf: 109.606.192-91
Matrícula: 945791
cargo: Engenheiro Sanitarista
ordenador: MarcEla GioVaNa GUSMÃo TolENTiNo dE 
MaToS.

Protocolo: 154871
PORTARIA Nº 29 DE 03 DE MARÇO DE 2017

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 
1994.
OBJETIVO: Acompanhar e assessorar a Intensificação da Febre 
amarela no município de rurópolis.
 origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis/ Pa – Brasil
Período: 03/03/2017 a 06/03/2017/ N° de diária: 3,5 (três 
diárias e meia)
Servidor (a):
Claudenice Ferreira Pereira Cardoso
cPf: 670.769.632-72
Matrícula: 735043441
cargo: Técnico de Enfermagem
ordenador: Mara lUcia MoraES doS SaNToS

Protocolo: 154779
PORTARIA Nº 30 DE 03 DE MARÇO DE 2017

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 
1994.
oBJETiVo: Participar do curso sobre o regimento Jurídico único 
do Estado, ofertado pela Escola de Governo.
 origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil

Período: 13/03/2017 a 17/03/2017/ N° de diária: 4,5 (quatro 
diárias e meia)
Servidor (a):
Cristiana Pinto Oliveira
cPf: 625.230.902-87
Matrícula: 541963281
cargo: agente administrativo
Andrea Karina Correa de Sousa Santos
cPf: 789.319.912-15
Matrícula: 541928651
cargo: agente administrativo
ordenador: Mara lUcia MoraES doS SaNToS

Protocolo: 154792
PORTARIA Nº 33 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 
1994.
oBJETiVo: Participar das investigações Epidemiológicas 
juntamente com as equipe de saúde local voltadas para a 
suspeita de Epizootia de Primatas não – humanos (macacos) 
com óbitos notificados.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período: 21/02/2017 a 24/02/2017/ N° de diária: 3,5 (Três 
diárias e meia)
Servidor (a):
Alberto Soares da Silva
cPf: 267.477.232-87
Matrícula: 0478194
cargo: agente de Saúde
ordenador: Mara lUcia MoraES doS SaNToS

Protocolo: 154825
PORTARIA Nº 31 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 
1994.
oBJETiVo: atuar como condutor do que servirá de apoio para a 
equipe que realizará supervisão e monitoramento no município 
de alenquer. origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período: 06/03/2017 a 10/03/2017/ N° de diária: 4,5 (quatro 
diárias e meia)
Servidor (a):
Valdinei Gomes Lopes
cPf: 178.807.422-04
Matrícula: 504888
cargo: Motorista
ordenador: Mara lUcia MoraES doS SaNToS

Protocolo: 154803
PORTARIA Nº 36 DE 06 DE MARÇO DE 2017

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 
1994.
oBJETiVo: Transportar técnicos do 9º crS/SESPa, como 
objetivo de realizar vistoria técnica em caráter de urgência no 
Hospital de Monte alegre.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 06/03/2017 a 10/03/2017/ N° de diária: 4,5 (quatro 
diárias e meia)
Servidor (a):
Edinaldo de Souza Alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: MarcEla GioVaNa GUSMÃo TolENTiNo dE 
MaToS.

Protocolo: 154881

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 046 de 06 de Março de 2017
Objetivo de: Realizar avaliação e verificação de inconsistência 
dos agravos endêmicos (leishmaniose e doença de chagas) 
registrado no Sistema de informações de agravos de 
Notificações-SINAN.
fundamento legal: lei 5.810/1994 - art. 145(rJU)
origem: caMETá – Pa
destino(s): liMoEiro do aJUrU– Pa
Servidor(es):
57206623-1 / laiSE daYaNa GoNÇalVES QUadroS 
(Enfermeira)
/ 2,5 diárias (completa) / de 13/03/2017 a 15/03/2017.
Ordenador de Despesa
JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS
Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo: 154918



 diário oficial Nº 33332  21Terça-feira, 14 de MARÇO de 2017

PORTARIA Nº 039 de 02 de Março de 2017
objetivo de: reunir com a nova gestão para sensibilização e 
orientação quanto ao funcionamento da ouvidoria do SUS no 
município, além do preenchimento do questionário da rede 
estadual.
fundamento legal: lei 5.810/1994 - art. 145(rJU)
origem: caMETá – Pa
destino(s): liMoEiro do aJUrU – Pa
Servidor(es):
57190531-1 / aNToNia dENiZE cardoSo daMaScENo (agente 
administrativo)
/ 2,5 diárias (completa) / de 06/03/2017 a 08/03/2017.
Ordenador de Despesa
JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS
Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo: 154845

PORTARIA Nº 036 de 23 de Fevereiro de 2017
objetivo de: Supervisionar e avaliar os laboratórios de 
diagnóstico de Malária e controle de Qualidade de lâminas e de 
preparação de produtos químicos.
fundamento legal: lei 5.810/1994 - art. 145(rJU)
origem: caMETá – Pa
destino(s): oEiraS do Pará – Pa
Servidor(es):
0500997 / SidNEY alfrEdo GoNZaGa alBUQUErQUE (Guarda 
de Endemias)
/ 3,5 diárias (completa) / de 07/03/2017 a 10/03/2017.
Ordenador de Despesa
JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS
Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo: 154854

PORTARIA Nº 032 de 23 de Fevereiro de 2017
objetivo de: implementar ações de Média complexidade no 
Hospital Maria do carmo Gomes.
fundamento legal: lei 5.810/1994 - art. 145(rJU)
origem: caMETá – Pa
destino(s): MocaJUBa – Pa
Servidor(es):
57205402-2 / faBiaNE TocaNTiNS SoUZa doS SaNToS 
(assistente Social)
5908089-1 / SiMoNE dE NaZarÉ liSBoa clariNdo (chefe da 
doca)
/ 2,5 diárias (completa) / de 01/03/2017 a 03/03/2017.
Ordenador de Despesa
JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS
Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo: 154915

PORTARIA Nº 035 de 23 de Fevereiro de 2017
objetivo de: realizar levantamento do estoque de inseticidas e 
EPi’S, e supervisão do sistema de insumos estratégicos-SiES/
ENdEMiaS.
fundamento legal: lei 5.810/1994 - art. 145(rJU)
origem: caMETá – Pa
destino(s): MocaJUBa – Pa
Servidor(es):
57200855-2 / fraNciSco alVES da SilVa NETo (agente 
administrativo)
/ 3,5 diárias (completa) / de 07/03/2017 a 10/03/2017.
Ordenador de Despesa
JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS
Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo: 154833

PORTARIA Nº 038 de 02 de Março de 2017
objetivo de: Participar da capacitação sobre os Programas de 
alimentação e Nutrição (PBf, PNSVit, a, PNSferro, Nutrisus, 
SiSVaN, PSE, Guia alimentar e Programa academia da Saúde) 
e reunião de Trabalho para planejamento das ações do ano de 
2017.
fundamento legal: lei 5.810/1994 - art. 145(rJU)
origem: caMETá – Pa
destino(s): BElÉM – Pa
Servidor(es):
5482640 / raQUEl doS SaNToS MorEira (odontóloga)
5108420-014 / fraNciSca SolaNGE alENcar SaNToS (agente 
administrativo)
5913159-1 / roSElETE ProGÊNio MiraNda (agente 
administrativo)
/ 4,5 diárias (completa) / de 05/03/2017 a 09/03/2017.
Ordenador de Despesa
JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS
Diretor do 13º CRS/SESPA

Protocolo: 154902

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº. 216 DE 07 DE MARÇO DE 2017 – GAB/
DG/HOL

a dirEToria GEral do HoSPiTal oPHir loYola, No USo dE 
SUaS aTriBUiÇÕES lEGaiS E;
            considerando a necessidade de garantir efetividade as 
normas internas desta casa de Saúde, em especial a Portaria nº 
215/2017;
considerando a necessidade de conscientizar o corpo de 
servidores que atuam no Hospital ophir loyola, quanto à 
importância da observância aos princípios éticos, morais, às leis 
e regulamentos, em consonância com as disposições do art. 177, 
inciso Vi, da lei nº 5.810/1994;
a diretoria Geral desta autarquia estabelece:
Art. 1º Compete as Chefias de Cada Departamento e Divisão desta 
casa de Saúde dar publicidade aos atos normativos internos que 
estabeleçam regras gerais de observância obrigatória por todos 
os servidores deste Hospital.
Parágrafo Primeiro: As Chefias deverão cientificar os servidores 
que lhe são subordinados quanto aos atos normativos editados 
pela diretoria deste Hospital, devendo os citados servidores 
tomar ciência por meio de assinatura e data de ciência nos 
documentos respectivos.
Parágrafo Segundo: Compete as Chefias realizar a guarda 
dos citados documentos de cientificação em local próprio, no 
respectivo Setor.
art. 2º os atos normativos, em regra, entram em vigor na data 
em que são editados, entretanto para possibilitar a divulgação 
dos mesmos e a adequação dos servidores às novas regras será 
estabelecido um prazo de 30 (trinta) dias para adaptação,salvo 
disposição em contrário do próprio ato normativo, a partir do 
momento em que será cobrado o cumprimento integral das 
regras editadas. No entanto a cobrança só será iniciada após 
ampla divulgação das mesmas.
art. 3º após o prazo de adequação estabelecido no art. 2º desta 
Portaria, compete as chefias imediatas exigir o cumprimento 
integral das regras pelos servidores que lhe são subordinados.
art. 4º Havendo descumprimento das normas e regulamentos 
internos pelos servidores desta Casa de Saúde, a Chefia 
respectiva deverá convocá-lo para uma breve reunião educativa, 
na qual ressaltará a necessidade de observância das normas 
e regulamentos desta casa de Saúde, visando à proteção do 
servidor e dos pacientes aqui atendidos e apontando a norma 
que foi descumprida pelo mesmo, esclarecendo-o que caso 
haja reincidência no descumprimento, o servidor poderá ser 
submetido a Processo administrativo disciplinar ou Sindicância 
administrativa disciplinar, dos quais poderão advir a aplicação 
das penalidades de repreensão, suspensão ou demissão.
Parágrafo Primeiro: a reunião Educativa deverá ser registrada 
em ata na qual conste, no mínimo, os seguintes elementos:
data da infração disciplinar;
Norma transgredida pelo servidor;
data da reunião;
Esclarecimentos prestados ao servidor;
Assinatura da Chefia que coordenou a reunião educativa;
assinatura do servidor que cometeu a infração;
assinatura de 02 (dois) servidores aleatoriamente escolhidos 
para participar da reunião como testemunhas.
Parágrafo Segundo: caso o servidor infrator negue-se a assinar 
a ata da reunião, os 02 (dois) servidores citados na alínea “g” 
do Parágrafo Primeiro serão testemunhas de que a reunião 
educativa se realizou e que o servidor foi esclarecido de seus 
deveres e das possíveis conseqüênciasdecorrentes das faltas 
disciplinares.
art. 5ºcaso, mesmo após a realização da Primeira reunião 
Educativa,o servidor continue a transgredir as normas e 
regulamentos internos, a Chefia Imediata realizará uma 
Segunda reunião Educativa, visando conscientizar o servidor da 
importância e necessidade de cumprimento dos normativos.
art. 6º Mantendo o servidor a atitude inadequada de não 
observância dos regulamentos internos, a chefia imediata 
elaborará documento na qual realizará um breve relato dos 
acontecimentos, juntará cópia das 02 (duas) reuniões educativas 
realizadas, as quais não obtiveram sucesso, tendo em vista que 
o servidor continuou a transgredir as normas e regulamentos 
internos e os encaminhará a diretoria de área.
art. 7º a diretoria de área, de posse dos documentos enumerados 
no art. 6º, convocará o servidor para reunião Educativa, nos 
mesmos moldes da reunião Prevista no art. 4º desta Portaria, da 

qual deverão participar: o diretor ou um assessor da diretoria, 
a Chefia Imediata, o servidor que cometeu a infração e 02 (dois) 
servidores aleatoriamente escolhidos.
Parágrafo Único: a Terceira reunião Educativa também deverá 
ser registrada em ata, da qual deverão constar no mínimo os 
seguintes elementos:
data das 03 infrações disciplinares;
Norma transgredida pelo servidor;
data da Terceira reunião Educativa;
Esclarecimentos prestados ao servidor;
assinatura do diretor de área ou do assessor de diretoria que 
participou da reunião;
Assinatura da Chefia que participou da reunião;
assinatura do servidor que cometeu a infração;
assinatura de 02 (dois) servidores aleatoriamente destacados 
para participar da reunião como testemunhas.
Art. 8º Os documentos serão devolvidos a Chefia do servidor após 
o término da Terceira reunião Educativa, a qual será responsável 
por observar o comportamento do mesmo.Mantendo o servidor 
a conduta inadequada, o processo deverá ser encaminhado ao 
departamento de recursos Humanos para instrução funcional, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
art. 9º Posteriormente o departamento de recursos Humanos 
deverá encaminhar o Processo a diretoria de área, a qual 
submeterá o mesmo a diretoria Geral, que determinará a 
abertura de Processo administrativo disciplinar, Sindicância 
Administrativa Disciplinar ou Processo Simplificado, conforme o 
caso, para apuração da responsabilidade do servidor e aplicação 
das penalidades cabíveis.
art. 10º as disposições desta Portaria aplicam-se aos servidores 
efetivos, comissionados, temporários e celetistas desta 
autarquia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
lUiZ cláUdio loPES cHaVES
Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 155054
PORTARIA Nº. 216 DE 07 DE MARÇO DE 2017 – GAB/

DG/HOL
a dirEToria GEral do HoSPiTal oPHir loYola, No USo dE 
SUaS aTriBUiÇÕES lEGaiS E;
            considerando a necessidade de garantir efetividade as 
normas internas desta casa de Saúde, em especial a Portaria nº 
215/2017;
considerando a necessidade de conscientizar o corpo de 
servidores que atuam no Hospital ophir loyola, quanto à 
importância da observância aos princípios éticos, morais, às leis 
e regulamentos, em consonância com as disposições do art. 177, 
inciso Vi, da lei nº 5.810/1994;
a diretoria Geral desta autarquia estabelece:
Art. 1º Compete as Chefias de Cada Departamento e Divisão desta 
casa de Saúde dar publicidade aos atos normativos internos que 
estabeleçam regras gerais de observância obrigatória por todos 
os servidores deste Hospital.
Parágrafo Primeiro: As Chefias deverão cientificar os servidores 
que lhe são subordinados quanto aos atos normativos editados 
pela diretoria deste Hospital, devendo os citados servidores 
tomar ciência por meio de assinatura e data de ciência nos 
documentos respectivos.
Parágrafo Segundo: Compete as Chefias realizar a guarda 
dos citados documentos de cientificação em local próprio, no 
respectivo Setor.
art. 2º os atos normativos, em regra, entram em vigor na data 
em que são editados, entretanto para possibilitar a divulgação 
dos mesmos e a adequação dos servidores às novas regras será 
estabelecido um prazo de 30 (trinta) dias para adaptação,salvo 
disposição em contrário do próprio ato normativo, a partir do 
momento em que será cobrado o cumprimento integral das 
regras editadas. No entanto a cobrança só será iniciada após 
ampla divulgação das mesmas.
art. 3º após o prazo de adequação estabelecido no art. 2º desta 
Portaria, compete as chefias imediatas exigir o cumprimento 
integral das regras pelos servidores que lhe são subordinados.
art. 4º Havendo descumprimento das normas e regulamentos 
internos pelos servidores desta Casa de Saúde, a Chefia 
respectiva deverá convocá-lo para uma breve reunião educativa, 
na qual ressaltará a necessidade de observância das normas 
e regulamentos desta casa de Saúde, visando à proteção do 
servidor e dos pacientes aqui atendidos e apontando a norma 
que foi descumprida pelo mesmo, esclarecendo-o que caso 
haja reincidência no descumprimento, o servidor poderá ser 
submetido a Processo administrativo disciplinar ou Sindicância 
administrativa disciplinar, dos quais poderão advir a aplicação 
das penalidades de repreensão, suspensão ou demissão.
Parágrafo Primeiro: a reunião Educativa deverá ser registrada 
em ata na qual conste, no mínimo, os seguintes elementos:
data da infração disciplinar;
Norma transgredida pelo servidor;
data da reunião;
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Esclarecimentos prestados ao servidor;
Assinatura da Chefia que coordenou a reunião educativa;
assinatura do servidor que cometeu a infração;
assinatura de 02 (dois) servidores aleatoriamente escolhidos 
para participar da reunião como testemunhas.
Parágrafo Segundo: caso o servidor infrator negue-se a assinar 
a ata da reunião, os 02 (dois) servidores citados na alínea “g” 
do Parágrafo Primeiro serão testemunhas de que a reunião 
educativa se realizou e que o servidor foi esclarecido de seus 
deveres e das possíveis conseqüênciasdecorrentes das faltas 
disciplinares.
art. 5ºcaso, mesmo após a realização da Primeira reunião 
Educativa,o servidor continue a transgredir as normas e 
regulamentos internos, a Chefia Imediata realizará uma 
Segunda reunião Educativa, visando conscientizar o servidor da 
importância e necessidade de cumprimento dos normativos.
art. 6º Mantendo o servidor a atitude inadequada de não 
observância dos regulamentos internos, a chefia imediata 
elaborará documento na qual realizará um breve relato dos 
acontecimentos, juntará cópia das 02 (duas) reuniões educativas 
realizadas, as quais não obtiveram sucesso, tendo em vista que 
o servidor continuou a transgredir as normas e regulamentos 
internos e os encaminhará a diretoria de área.
art. 7º a diretoria de área, de posse dos documentos enumerados 
no art. 6º, convocará o servidor para reunião Educativa, nos 
mesmos moldes da reunião Prevista no art. 4º desta Portaria, da 
qual deverão participar: o diretor ou um assessor da diretoria, 
a Chefia Imediata, o servidor que cometeu a infração e 02 (dois) 
servidores aleatoriamente escolhidos.
Parágrafo Único: a Terceira reunião Educativa também deverá 
ser registrada em ata, da qual deverão constar no mínimo os 
seguintes elementos:
data das 03 infrações disciplinares;
Norma transgredida pelo servidor;
data da Terceira reunião Educativa;
Esclarecimentos prestados ao servidor;
assinatura do diretor de área ou do assessor de diretoria que 
participou da reunião;
Assinatura da Chefia que participou da reunião;
assinatura do servidor que cometeu a infração;
assinatura de 02 (dois) servidores aleatoriamente destacados 
para participar da reunião como testemunhas.
Art. 8º Os documentos serão devolvidos a Chefia do servidor após 
o término da Terceira reunião Educativa, a qual será responsável 
por observar o comportamento do mesmo.Mantendo o servidor 
a conduta inadequada, o processo deverá ser encaminhado ao 
departamento de recursos Humanos para instrução funcional, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
art. 9º Posteriormente o departamento de recursos Humanos 
deverá encaminhar o Processo a diretoria de área, a qual 
submeterá o mesmo a diretoria Geral, que determinará a 
abertura de Processo administrativo disciplinar, Sindicância 
Administrativa Disciplinar ou Processo Simplificado, conforme o 
caso, para apuração da responsabilidade do servidor e aplicação 
das penalidades cabíveis.
art. 10º as disposições desta Portaria aplicam-se aos servidores 
efetivos, comissionados, temporários e celetistas desta 
autarquia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
lUiZ cláUdio loPES cHaVES
Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 155074

PORTARIA N° 164/2017 – GAB/DG/HOL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo decreto 
publicado no doE nº 32.873 de 27/04/2015;
coNSidEraNdo denúncias contidas no Processo nº 2016/447331 
de 03/11/2016.
coNSidEraNdo o que diz o art. 199 da lei Estadual n° 5.810/94 
– regime Jurídico Único;
coNSidEraNdo ainda, o Parecer da diretoria Geral 
deste Hospital, que determinou a instauração de Processo 
administrativo, para apurar responsabilidades de possível 
infração disciplinar da servidora daNiEllE dE fáTiMa dUTra.
rESolVE:
 iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar com fundamentos 
no art. 199 da lei Estadual n° 5.810/94 – rJU, constituído pelos 
servidores NEYlla caroliNE MarTiNS SaNToS (presidente), 
Terapeuta ocupacional, matricula nº 57202220/2, roSEaNE 
BEUTHNEr (membro), Nutricionista, matricula nº 57197536/1 
e criSTiaNa GUErra MaToS (membro), Tec. adm. e finanças 
(Biblioteconomia), matrícula nº 57217868/2; para apurar 
responsabilidade(s) sobre a denúncia constante no processo 
supracitado, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para 
apresentação de relatório conclusivo.
os servidores nomeados através desta portaria deverão 

estar a disposição em tempo integral para a elaboração e 
conclusão dos trabalhos da comissão, devendo para isso se 
desincompatibilizarem de suas funções até o encerramento dos 
trabalhos no termo do art. 208, § 1°, do R.J.U., e desde já ficam 
cientes que em caso de não conclusão no tempo legal estarão 
sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do mesmo diploma 
legal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola.
Em, 07 de março de 2017.
lUiZ cláUdio loPES cHaVES
diretor Geral do Hol

Protocolo: 155068

PORTARIA N° 213/2017-DG/HOL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo decreto 
publicado no doE nº 32.873 de 27/04/2015;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2016/ 
511208 de 15/12/2016.
coNSidEraNdo o que diz o art. 199 da lei Estadual n° 5.810/94 
– regime Jurídico Único;
rESolVE:
i – rEcoNdUZir, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a comissão de 
Processo administrativo, designada pela portaria nº 1076/2016 
de 20/12/2016, para a apuração e conclusão de que trata o 
processo nº 2016/511208 de 15/12/2016.
ii – Manter em vigor os demais termos da Portaria n° 1076/2016-
GaB/dG/Hol.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola.
Em, 06 de março de 2017.
lUiZ claUdio loPES cHaVES
diretor Geral do Hol

Protocolo: 155083

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

 
Pregão Eletrônico N°044/2017 - Hol 
objeto: Fornecimento de fios de sutura 
data da abertura: 05/04/2017 
Horário: 09h (Horário de Brasília) 
local: www.comprasnet.gov.br 
ordenador responsável: lUiZ claUdio loPES cHaVES 
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.
gov.br/www.compraspara.pa.gov.br 
Belém, 13 de março de 2017 
lorena leão de castro 
Pregoeira cPl-Hol

Protocolo: 154952

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2017
Processo: 2016/319303
objeto: Aquisição de Medicamento Quimioterápico.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o 
aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor 
da empresa:
MaJEla MEdicaMENToS lTda
Valor Total da licitação: r$ 677.808,00
Belém, 10 de março de 2017
ordenador: lUiZ claUdio loPES cHaVES.

Protocolo: 154712

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE00300
Valor: r$ 257.544,00
data de emissão: 06/03/2017
Processo nº 2015/271756
origem: Pregão Eletrônico nº 09/2016 (SrP)
objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
QUIMIOTERÁPICO
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 fonte: 0103
contratado: NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
ordenador: lUiZ claUdio loPES cHaVES

Protocolo: 155061

FUNDAçÃO SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

ERRATA
.

ERRATA DE PORTARIA
PORTARIA Nº 10/2017 – GAPE/FSCMPA, PUBLICADA 
NO DOE Nº 33.291, DE 13/01/2017. referente às férias 
da servidora LUCIANA FLAVIA MACEDO LOPES, Médico, 
Matrícula Nº 57201166/1, lotada na Gerência de Neonatologia.
ONDE SE LÊ: 01/02/2017 a 02/03/2017
LEIA-SE: 06/02/2017 a 07/03/2017

Belém – Pa, 23 de fevereiro de 2017.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da fScMP

Protocolo: 155036

.

.

CONTRATO
.

Contrato: 080/2017/FSCMP
Exercício: 2017
objeto: serviço de manutenção nos setores da antiga enfermaria 
Maria Goreth, Sala de Gerência de Ensino, sala de assessoria 
de Qualidade, sala de marcação de consulta, ambulatório de 
cirurgia e Protocolo.
Valor: r$ 169.831,52
data assinatura: 10/03/2017
Vigência: 10/03/2017 a 09/03/2018
Pregão Eletrônico SEad/dGl/SrP nº 014/2015
orçamento:
funcionais Programáticas: 10.302.1427.8288 e 
10.122.1297.8338; Elemento de despesa: 339039; fontes: 
0103, 0269 e 0269003264.
contratado: LÍDER ENGENHARIA LTDA.
Endereço:  Travessa rui Barbosa, 1569, Térreo, Nazaré, Belém/
Pa, cEP: 66.035-220, fone: (91) 3222-7479
ordenador: rosângela Brandão Monteiro
Presidente da fScMP

Protocolo: 155060

Contrato: 077/2017/FSCMP
Exercício: 2017
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviço de sistema de gestão de abastecimento de 
combustível de unidades consumidoras.
Valor: r$ 1.106.065,85
data assinatura: 06/03/2017
Vigência: 06/03/2017 a 05/03/2018
Pregão Eletrônico SEad/dGl/SrP n.º 012/2016
orçamento:
funcional Programática: 10.122.1297.4668; Elementos de 
despesa: 339030 e 339039; fonte: 0103002169.
contratado:TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
Endereço: rua Machado de assis, nº 50, Edifício 02, Bairro Santa 
lúcia, campo Bom/rS, cEP: 93.700-000, telefone: (51) 3920-
2200
ordenador: rosângela Brandão Monteiro
Presidente da fScMP

Protocolo: 154722

Contrato: 081/2017/FSCMP
Exercício: 2017
Objeto: reforma da Agência Transfusional e reparo em infiltrações 
no almoxarifado da fScMP.
Valor: r$ 200.660,28
data assinatura: 10/03/2017
Vigência: 10/03/2017 a 09/03/2018
Pregão Eletrônico SEad/dGl/SrP nº 014/2015
orçamento:
funcionais Programáticas: 10.302.1427.8288 e 
10.122.1297.8338; Elemento de despesa: 339039; fontes: 
0103, 0269 e 0269003264.
contratado: ECL EMPRESA DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.
Endereço:  rodovia arthur Bernardes, Pass. Santo antônio, nº 
29, Pratinha, Belém/Pa, cEP: 66.825-140, fone: (91) 3115-
5556
ordenador: rosângela Brandão Monteiro
Presidente da fScMP

Protocolo: 155064
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DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

dispensa: 02/2017
data: 02/03/2017
Valor: r$ 9.000,00
objeto:compra de material técnico-hospitalar - Sonda em PVc 
para aspiração traqueal nº 6, (15.000 unidades), solicitados pela 
Gerência de almoxarifado - GalM.
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei 
federal n.º 8.666/93 e Parecer n.º 337/2016/Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 02/03/2017
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1427.8288; fonte de recurso: 
0669; Elemento de despesa: 339030
contratado: E. R. TRINDADE (TRIMED)
Endereço: av. da república, nº 1525, Bairro centro, Santa isabel 
do Pará-Pa,
cEP: 68.790-000, Telefone: (91)3263-4563
ordenador: rosângela Brandão Monteiro
Presidente da fScMP

Protocolo: 154700

.

.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

ato: 02
Número da dispensa: 02/2017
data: 02/03/2017
ordenador: rosângela Brandão Monteiro
Presidente da fScMP

Protocolo: 154702

.

.

APOSTILAMENTO
.

apostilamento
Número: 1
data de assinatura: 10/03/2017
Justificativa: Alteração da Fonte de Recurso 0269 para a fonte 
de recurso 0149006654, consoante permite o § 8º do artigo 
65 da lei 8.666/93.
contrato: 183/2016/fScMP
contratado: OLIVER EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI-ME
ordenador: rosângela Brandão Monteiro
Presidente da fScMP

Protocolo: 154707

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA Nº121/2017 – GAPE/GP/FSCMP
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto do dia 27/02/2015, publicado 
no doE n° 32.836,
 CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 673/2016-
GEQP/fScMP, de 19/12/2016,
R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 809/2016-GaPE/GP/fScMP, 
de 26/12/2016, publicada no doE nº 33.280, de 28/12/2016 
que designou o servidor RAPHAEL DOS SANTOS RODRIGUES, 
id. funcioal nº 57234003/1, assistente administrativo, para 
responder pela Gerência de infraestrutura no período de 
02/01/2017 à 31/01/2017, em virtude do afastamento do 
títular do cargo – aNTENor SaNdrES dE oliVEira filHo, id. 
funcional 5907350/2 – estar respondendo pela Gerência físico 
funcional e Patricmônio.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 08 de março de 2017.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da fScMP

Protocolo: 154976

PORTARIA Nº120/2017 – GAPE/GP/FSCMP
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto do dia 27/02/2015, publicado 
no doE n° 32.836,
 CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 673/2016-
GEQP/fScMP, de 19/12/2016,
R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 808/2016-GaPE/GP/
fScMP, de 26/12/2016, publicada no doE nº 33.281, de 
29/12/2016 que designou o servidor ANTENOR SANDRES 
DE OLIVEIRA FILHO, id. funcioal nº 5907350/2, Gerente, 
para responder pela Gerência de Estrutura fisico funcional e 

Patrimônio no período de 02/01/2017 à 31/01/2017, em virtude 
do afastamento do títular do cargo – flaVio alTaMiraNo, id. 
funcional nº 59247110/1 – estar em gozo de férias.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 08 de março de 2017.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da fScMP

Protocolo: 154974
PorTaria Nº 129/2017 – GaPE/GP/fScMP
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto do dia 27/02/2015, publicado 
no doE n° 32.836,
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 17/2017-GENf/
fScMP, de 20/02/2017,
R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO, a contar de 01/03/2017, Gratificação 
de Tempo integral concedido à servidora LILA ROSANA AVIS 
DIAS, id. funcional nº 57196547/1, agente de artes Praticas, 
lotado na Gerência de Enfermagem, através da Portaria nº 
605/2013-GP/fScMP, 13/06/2013, publicada no doE nº 32.416, 
de 13/06/2013.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 09 de março de 2017.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da fScMP

Protocolo: 154978

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

Instrumento Substitutivo de Contrato
Nota de Empenho da despesa: 2017NE00100
Valor: r$ 9.000,00
data: 07/02/2017
Vigência: 07/02/2017 a 07/05/2017
objeto: compra de material técnico-hospitalar - Sonda em PVc 
para aspiração traqueal nº 6, (15.000 unidades), solicitados pela 
Gerência de almoxarifado - GalM.
dispensa de licitação: 02/2017
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1427.8288; despesa: 339030; 
fonte: 0669
contratado: E. R. TRINDADE (TRIMED)
Endereço: av. da república, nº 1525, Bairro centro, Santa isabel 
do Pará-Pa, cEP: 68.790-000, Telefone: (91)3263-4563
ordenador: rosângela Brandão Monteiro
Presidente da fScMP

Protocolo: 154703

.

.

FUNDAçÃO CENTRO DE 
HEMOTERAPIA E
HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

Portaria nº141/2017 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 10 de 
março de 2017.

a Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
fundação HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,

considerando o laudo Médico nº 28404/2017- SEad/Perícia 
Médica,

RESOLVE,

            i - Conceder Licença Definitiva a servidora Rosilene 
dos Santos Brandão, auxiliar de administração, matrícula nº 
7000022/1, lotado na Gerência de documentação e informação, 
desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, a contar de 01 de janeiro de 2017, laudo Pericial nº 
28404/2017.

            ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,  
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – fundação HEMoPa, em 10 de março de 2017.

Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundação HEMOPA.

Protocolo: 154949

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

Portaria nº 142/2017 – GEAPE/HEMOPA, 10 de março de 
2017.
a Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
fundação HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 19508.
RESOLVE,
         I – Conceder Licença Saúde (o) servidor (a) Adriana 
Nazaré Motta de Souza, matricula n° 5883989/2, cargo: 
operador de computador, lotada (o) na (o), Gerência 
de Tecnologia da informação, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 28 
de janeiro de 2017 a 11 de fevereiro de 2017, laudo Nº 19508.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – fundação HEMoPa, em 10 de março de 2017.
Dra Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundação HEMOPA

Protocolo: 154944
Portaria nº 140/2017 – GEAPE/HEMOPA, 09 de março de 
2017.
a Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
fundação HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 9906-17.

RESOLVE,

         I – Conceder Licença Saúde (o) servidor (a) Irene de 
Oliveira Almeida, matricula n° 5140005/3, cargo: Técnico em 
Patologia clínica, lotada (o) na (o), coordenação do Hemocentro 
regional de Marabá, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 22 de fevereiro de 
2017 a 28 de fevereiro de 2017, laudo Nº 9906-17.
         ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – fundação HEMoPa, em 09 de março de 2017.
Dra Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundação HEMOPA

Protocolo: 154946
Portaria nº 143/2017 – GEAPE/HEMOPA, 10 de março de 
2017.
a Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
fundação HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 19508.
RESOLVE,
         I – Conceder Licença Saúde (o) servidor (a) Lucilene 
da Conceição Rabelo Ribeiro, matricula n° 5121752/3, cargo: 
Técnico de Patologia clínica, lotada (o) na (o), Gerência de 
Triagem de doenças Transmissíveis Pelo Sangue, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a 
contar de 17 de fevereiro de 2017 a 08 de março de 2017, laudo 
Nº 19508.
       ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – fundação HEMoPa, em 10 de março de 2017.
Dra Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundação HEMOPA

Protocolo: 154950

.

.

ERRATA
.

Errata da Publicação da Portaria Nº 107/2017 de 
21/02/2017 DOE Nº 33.322 de 24/02/2017

ONDE LÊ-SE:
P o r t a r i a nº. 107/2017 – GEAPE/HEMOPA, 21 de 
fevereiro de  2017.
a Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará - HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o requerimento da servidora Bruna Silva almeida;
                R E S O L V E:
            I - Conceder Licença Maternidade, a servidora, Bruna 
Silva Almeida, cargo: Tecnico de Enfermagem, matrícula nº. 
57174659/1, lotada no (a) Gerência de coleta em doadores, 
desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, de acordo com o que dispõe o artigo 88, da lei 5.810 
de 24 janeiro de 1994, e Emenda constitucional nº 44 de 09 de 
março de 2009, a contar de 20 de janeiro de 2017 a  18 de julho 
de 2017.
                dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará-HEMoPa, em 21 de fevereiro de  2017.
Dra Ana Luisa Langanke Pedroso Meireles
Presidente da Fundação HEMOPA, em exercício
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LEIA-SE:

P o r t a r i a nº. 107/2017 – GEAPE/HEMOPA, 21 de 
fevereiro de  2017.
a Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará - HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o requerimento da servidora Bruna Silva almeida;
R E S O L V E:
            I - Conceder Licença Maternidade, a servidora, Bruna 
Silva Almeida, cargo: Tecnico de Enfermagem, matrícula nº. 
57174659/1, lotada no (a) Gerência de coleta em doadores, 
desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, de acordo com o que dispõe o artigo 88, da lei 5.810 
de 24 janeiro de 1994, e Emenda constitucional nº 44 de 09 de 
março de 2009, a contar de 20 de fevereiro de 2017 a 18 de 
agosto de 2017.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do  Pará-HEMoPa, em 21 de fevereiro de  2017.
Dra Ana Luisa Langanke Pedroso Meireles
Presidente da Fundação HEMOPA, em exercício

Protocolo: 154860
Errata da Portaria nº. 16/2017-GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
de 10 de janeiro de 2017, publicada no DOE nº 33.301 de 
27 de janeiro de 2017
ONDE LÊ:
              DESIGNAR a servidora Ana Luisa Langanke 
Pedroso Meireles, diretora Técnica, matrícula nº 55588315/2, 
para substituir a servidora Ana Suely Leite Saraiva, Presidente 
da fundação Hemopa, matrícula nº 2019086/1, que estará em 
gozo de férias no período de 02 de fevereiro de 2017 a  02 
de  março de 2017.
LEIA-SE:
DESIGNAR a servidora Ana Luisa Langanke Pedroso 
Meireles, diretora Técnica, matrícula nº 55588315/2, para 
substituir a servidora Ana Suely Leite Saraiva, Presidente da 
fundação Hemopa, matrícula nº 2019086/1, que estará em gozo 
de férias no período de 01 de fevereiro de 2017 a  02 de  
março de 2017.           
ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará - HEMoPa, em 10 de  janeiro  de  2017.   
Ana Suely Leite Saraiva
Presidente da Fundação HEMOPA.

Protocolo: 154951

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017
oBJETo: aquisição de insumos para testes de Hemostasia 
e Trombose por Metodologia automatizada, com cessão de 
Equipamento em regime de comodato sem Ônus à fundação 
HEMoPa.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.
br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.
UASG da Fundação HEMOPA: 925452
SESSÃO PÚBLICA: 27/03/2017
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade Orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302142782880000
Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000 / 
0103000000
Natureza de Despesa: 339030
Ordenador da despesa: Ana Suely Leite Saraiva

Protocolo: 154956

.

.

FUNDAçÃO PÚBLICA
ESTADUAL HOSPITAL DE
CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 100, DE 03 DE MARÇO DE 2017
a Presidente em exercício da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar, nomeada pela portaria nº 042 de 
06 de fevereiro de 2017, publicada no d.o.E. nº 33311 de 09 de 
fevereiro de 2017.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro 
de 2013,
RESOLVE:
DESIGNAR, a servidora HELENA LUCIA FERREIRA PERES 
(Matrícula – 5520240/ 2), para acompanhar e fiscalizar os 
seguintes contratos:

CONTRATO Nº 27/2017 – MARIA HELENA DE AVEIRO – ME
CONTRATO Nº 28/2017 – APOLO COMERCIAL LTDA - EPP
CONTRATO Nº 29/2017 – S. DA LUZ COM. E SERV
CONTRATO Nº 30/2017 – F CARDOSO E CIA LTDA
CONTRATO Nº 31/2017 – NEW MEDICA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CONTRATO Nº 32/2017 – J BRILHANTE COMERCIAL LTDA 
- EPP
CONTRATO Nº 33/2017 – V F C BRANCO – ME
CONTRATO Nº 34/2017 – EDILENA DOS S FERREIRA - ME
CONTRATO Nº 46/2017 – LANCE NORTE DISTRIBUIDORA 
DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP
OBJETO: o presente contrato tem por objeto a aquisição de 
Materiais dEScarTáVEiS para reposição, abastecimento e 
distribuição entre os serviços da Instituição, a fim de suprir as 
necessidades da FHCGV, conforme especificações contidas no 
anexo i do edital do Pregão Eletrônico n° 39/2016.
PROCESSO Nº 62900/2015
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 39/2016
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Dra. ALESSANDRA QUINTO BENTES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO – FHCGV

Protocolo: 154710

PORTARIA N° 081, DE 06 DE MARÇO DE 2017
a diretora Presidente em exercício da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas pela PorTaria N°.042, dE 06 dE fEVErEiro 
dE 2017, pulicada no doE N°. 33311 de 09/02/2017.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro 
de 2013,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor circlaYToN JoSÉ BorGES carNEiro, 
matrícula 5150060/4, para fiscalizar o seguinte Contrato:
Contrato nº. 049/2017 – Inexigibilidade de Licitação nº. 
005/2017
CONTRATADO: H STRATTNER E CIA LTDA
objeto: contratação de serviço especializado de manutenção 
corretiva em equipamento médico hospitalar GErador 
UlTraSSÔNico, Marca: Karl STorZ, pertencente a esta 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
dÊ-SE ciÊNcia , rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ALESSANDRA QUINTO BENTES
dirETora PrESidENTE EM EXErcÍcio – fHcGV

Protocolo: 154886

.

.

LICENÇA MATERNIDADE
.

laudo: 018/2017
Nome: CERES AUGUSTA DE SOUZA CASTRO
Matrícula: 54187977/ 1
cargo/lotação: iNSTrUMENTaliSTa cirUrGico/fPEHcGV
Período: 24/02/2017 a 22/08/2017
republicado por ter saído com incorreções no doE nº 33.327, 
de 07/03/2017.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 154761

.

.

CONTRATO
.

contrato : 049/2017
objeto: contratação de serviço especializado de manutenção 
corretiva em equipamento médico hospitalar GErador 
UlTraSSÔNico, Marca: Karl STorZ, pertencente a esta 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor: r$ 31.011,30
data de assinatura: 06/03/2017
Vigência: 06/03/2017 a 05/06/2017
inexigibilidade : 005/2017
orçamento:
Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0269 e/ou 0103
origem do recurso Estadual
contratado(s):
Nome: H STraTTNEr E cia lTda
Endereço: av. das águias, 228, Pedra Branca
cEP . 88137-280 – Palhoça-Sc
Telefone: (48) 3722-2200
E-mail: michele@strattner.com.br
ordenador: alESSaNdra QUiNTo BENTES

Protocolo: 154890

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

dispensa: 012/2017
Valor: r$ 55.382,32
objeto: aquisição de dMi para realização de procedimento de 
implante de marcapasso em paciente do SUS.
Data de Ratificação: 24/02/2017
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº. 8.666/93.
orçamento:
Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908289
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269 e/ou 0103
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: BioTroNiK coMErcial MEdica lTda
Endereço: rua apeninos, 222 – 3° andar - Bairro liberdade
cEP . 01.533-000 – São Paulo-SP
Telefone: (11) 3372-8900
E-mail: cotacao@biotronik.com.br
ordenador: aNa lYdia lEdo dE caSTro riBEiro caBEÇa

Protocolo: 154969

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

TORNAR SEM EFEITO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 
012/2017
Tornar sem efeito publicação n.151501
doE n.33325 de 03 de Março de 2017
Empresa: BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIEIRO CABEÇA
DIRETORA PRESIDENTE – FHCGV

Protocolo: 154960

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

.

.

.

ERRATA
.

Fica retificado na portaria nº 03 de 06/01/2017 publicada 
no doE nº 33.309, do dia 07.02.2017, da servidora LUCIENE 
MARTINS MENDES.
ONDE SE LÊ: período de 15/04/2017 a 15/05/2017;
LEIA-SE: período de 15/04/2017 a 14/05/2017.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
PATRÍCIA VIEIRA DE SENA
DIRETORA GERAL do HRT/SESPA
Portaria 287/2017/CCG

Protocolo: 154953
Fica retificado na portaria nº 01 de 04/01/2017 publicada no 
doE nº 33.287, do dia 09.01.2017.
ONDE LÊ-SE: período de 01/03/2017 a 29/04/2017;
LEIA-SE: período de 03/03/2017 a 01/05/2017.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
PATRÍCIA VIEIRA DE SENA
DIRETORA GERAL do HRT/SESPA
Portaria 287/2017/CCG

Protocolo: 154947

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE 
SALINÓPOLIS

.

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/HRS/2016
PROCESSO Nº 506755/2016
o diretor do Hospital regional de Salinópolis, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no inciso Vi, do art.43, da 
lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
RESOLVE:
HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico Nº 014/HrS/2016, do tipo Menor Preço, destinado à 
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aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL TÉCNICO 
DE CONSUMO HOSPITALAR, visando atender, pelo período de 
12 (doze) meses, as necessidades dos setores de internação 
Hospitalar, Urgência/Emergência, Bloco cirúrgico, farmácia 
HospitalarospitalaH do Hospital regional de Salinópolis.
EMPRESAS VENCEDORAS:
M S HOSPITALAR LTDA -ME
CNPJ Nº 15.224.444/0001-88
LOTE 2: r$   8.250,00 (oito mil e duzentos e cinquenta reais)
LOTE 3: r$ 21.594,00 (Vinte e um mil e quinhentos e noventa 
e quatro reais)
LOTE 5: r$ 32.405,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos e cinco 
reais)
LOTE 7: r$ 92.099,00 (Noventa e dois mil e noventa e nove 
reais)
LOTE 8: r$ 10.990,00 (dez mil e novecentos e noventa reais)
LOTE 9: r$ 336.205,60 (Trezentos e trinta e seis mil, duzentos 
e cinco reais e sessenta centavos)
LOTE 12: r$ 186.488,00 (cento e oitenta e seis mil e 
quatrocentos e oitenta e oito reais)
LOTE 13: r$ 161.580,00 (cento e sessenta e um mil e 
quinhentos e oitenta reais)
LOTE 15: r$ 74.221,50 (Setenta e quatro mil, duzentos e vinte 
e um reais e cinquenta centavos)
LOTE 16: r$ 92.580,00 (Noventa e dois mil e quinhentos e 
oitenta reais)
LOTE 17: r$ 29.044,50 (Vinte e nove mil, quarenta e quatro 
reais e cinquenta centavos)
CIRURGICA ALSTYN EIRELI-ME
CNPJ Nº: 23.141.314/0001-00
LOTE 1: r$ 37.208,50 (Trinta e sete mil, duzentos e oito reais e 
cinquenta centavos)
LOTE 4: r$ 26.990,00 (Vinte e seis mil e novecentos e noventa 
reais)
LOTE 6: r$ 1.312,00 (Um mil e trezentos e doze reais)
LOTE 10: r$ 183.065,80 (cento e oitenta e três mil, sessenta e 
cinco reais e oitenta centavos)
LOTE 14: r$ 50.121,00 (cinquenta mil e cento e vinte e um 
reais)
CRISTALFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO IMP. E 
EXP.
CNPJ Nº 05.003.408/0001-30
LOTE 11: r$ 92.785,40 (Noventa e dois mil, setecentos e 
oitenta e cinco reais e quarenta centavos)

ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
ELETRONICOS EIRELI-EPP
CNPJ Nº 20.274.219/0001-96
ITEM 12: r$ 7.449,00 (Sete mil e quatrocentos e quarenta e 
nove reais)
VALOR TOTAL DO PREGÃO: R$ 1.444.389,30 (UM 
MILHÃO E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E 
TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E  CENTAVOS)
Salinópolis, 13 de março de 2017.

Valdecir Lutz
diretor
Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 154809

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES

.

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

laudo Médico nº 19667
assunto: iNcaPacidadE dEfiNiTiVa Para o TraBalHo
Nome: aNToNio carloS NUNES GoUVÊa
id. funcional: 3277518/1
lotação: dirPlaN
cargo: auxiliar Técnico
Vigência: 01/03/2017

Protocolo: 154875

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL
 Nº. do Termo de cessão de Uso: 002/2016 – Processo nº. 
2016/99216 Partes: (cedente) - Governo do Estado do Pará, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES 
- SETraN – cNPJ nº. 04.953.717/0001-09 / (cessionário) 
MUNicÍPio dE iTaiTUBa – cNPJ nº . 05.138.73/0001-77.
objeto: celebração de TErMo cESSÃo dE USo dE BEM MÓVEl 
do carro contraincêndio de aeródromo – cci, “do tipo 4, modelo 
aP2 fENiX, fabricado pela lavrita – Engenharia consultoria e 
Equipamentos industriais lTda, montado em chassi ScaNia 
P-440 cB4X4, com capacidade  para 6.100 litros de água, 
pertencente ao Estado do Pará, representado pela Secretaria de 
Estado de Transportes, ora cEdENTE em favor do cESSioNário 
Município de itaituba.
data da assinatura: 18/07/2016.
ordENador: KlEBEr fErrEira dE MENEZES - Secretário de 
Estado de Transportes

Protocolo: 154916

PORTARIA Nº 40 DE 10 DE MARÇO DE 2017
o Secretário adjunto de Transportes, usando das atribuições 
que lhes são delegadas pela Portaria nº 134 de 22.07.2015, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 32.935 de 24.07.2015, e
Considerando os termos do processo nº 2016/296303, firmado 
pelo Presidente da comissão de Sindicância, instaurada pela 
Portaria nº 07 de 06.01.2017, publicada no d.o.E nº 33.288 de 
10.01.2017;
considerando ainda, que, embora a dedicação da comissão 
designada, o processo não foi concluído no prazo legal;
rESolVE:
PRORROGAR, de acordo com o parágrafo único do artigo 201, 
da lei Estadual nº 5.810 de 24.01.94, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância 
a partir da sua publicação ao termo final do prazo originalmente 
concedido.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HÉLIO NUNES CARDOSO
Secretário adjunto de Transportes

PORTARIA Nº  41 DE 13 DE MARÇO  DE 2017
o Secretário de Estado de Transportes no uso de suas atribuições 
legais;
considerando as leis nº 10.520 de 17/07/2002 e 6.474 de 
06/08/2002, subsidiadas pela lei nº 8.666 de 21/06/1993, e 
ainda, os decretos nº 199 de 09/06/2003 e 2.069 de 20/02/2006, 
que estabelecem que seja adotada preferencialmente no âmbito 
da administração Pública Estadual a licitação na Modalidade 
Pregão;
R E S O L V E:                           
I – REVOGAR, a Portaria nº 14 de 23.02.2016, publicada no 
doE nº 33.075 de 25.02.2016.
II – DESIGNAR o servidor ErNaNi liSBoa coUTiNHo JUNior, 
id. funcional nº 3276767/1, como Pregoeiro responsável pelos 
trabalhos advindos da licitação na Modalidade Pregão no âmbito 
desta Secretaria, os servidores VÂNia do Socorro MarTiNS 
coElHo, id. funcional nº 2048434/1 e fraNciSco lEoNardo 
diaS ToMaZ id. funcional nº 5853079/5, como membros da 
equipe de apoio.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
KLEBER FERREIRA DE MENEZES
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 154930

EXTRATO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL
 Nº. do Termo de cessão de Uso: 003/2016 – Processo nº. 
2016/99216 Partes: (cedente) - Governo do Estado do Pará, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES 
- SETraN – cNPJ – nº. 04.953.717/0001-09 / (cessionário) 
MUNicÍPio dE rEdENÇÃo – cNPJ – nº 04.144.168/0001-21.
objeto: celebração de TErMo cESSÃo dE USo dE BEM MÓVEl 
do carro contraincêndio de aeródromo – cci, “do tipo 3, modelo 
ac4 agente combinado, fabricado pela TriEl-HT industrial e 
Participação S.a, montado em chassi ScaNia P-360 cB4X4, com 
capacidade  para 3.000 litros de água, pertencente ao Estado 
do Pará, representado pela Secretaria de Estado de Transportes, 
ora cEdENTE em favor do cESSioNário Município de redenção.
data da assinatura: 18/07/2016.
ordENador: KlEBEr fErrEira dE MENEZES - Secretário de 
Estado de Transportes

Protocolo: 154917

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo aditivo: 04
 data de assinatura: 10/03/2017
Valor: 899.404,00
Vigência: 13/03/2017 a 12/03/2018
Justificativa: Lei nº 8.666/93, Pregão Presencial n° 01/2014-CPH
 contrato: 03
 Exercício: 2014
 orçamento:
 Unidade orçamentária: 86201
 Programa de Trabalho: 26.784.1435.8496
 Natureza da despesa: 339037
 fonte do recurso: 0101000000 e 0261000000
 origem do recurso: Estadual e recursos Próprios
 contratado: Nome: SErliMP SErViÇoS dE liMPEZa lTda
 Endereço: rua Municipalidade n° 1298, Bairro - Umarizal, Belém – Pará
 ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 154785

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAçÃO 
E CONTROLE DE SERVIçOS PÚBLICOS

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 046/2017–ARCON-PA, DE 09 DE MARÇO DE 
2017.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços 
Públicos do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições 
conferidas pela lei Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e 
alterações introduzidas pela lei nº 6.838 de 20 de fevereiro de 
2006.
CONSIDERANDO Processo n.º 2017/67895;
RESOLVE:
i – ProrroGar cESSÃo da servidora raiMUNda criSTiNa 
riBEiro GoMES, Matrícula 54187716/1, ocupante do cargo de 
assistente Técnico em regulação de Serviços Públicos i, para 
a fundação HEMoPa, a contar de 14/03/2017, pelo prazo de 
01(um) ano, com ônus para o Órgão cessionário.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES
diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 153085

.

.

DIÁRIA
.

Portaria nº 068/CAF-Belém (PA), 21 de Fevereiro de 
2017. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e uma)  diária, ao 
beneficiário abaixo, José Santos Croelhas, Diretor de Controle 
financeiro e Tarifário/ 5788536/4, de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Marabá/PA, no período 23 
a 26/02/2017, com o objetivo de acompanhar a fiscalização 
operação carnaval/2017. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES.
Portaria nº 069/CAF-Belém (PA), 23  de Fevereiro de 
2017. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos 
beneficiários abaixo, José do Socorro Morais da Cruz, Supervisor 
ii 5632633/2; José Joaquim Bechir, agente fiscal/2026155-1; 
rildo Gonçalves de almada, agente fiscal/20260146-027; 
rosendo caetano de Sarges, agente fiscal/20260146-027, 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Acará, Abaetetuba e Barcarena/PA, no período de 23 a 
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28/02/2017, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
no Transporte rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES.
Portaria nº 070/CAF-Belém (PA), 02  de Março de 2017. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários 
abaixo, Eurico Santa Brigida de Souza, agente fiscal/3272540/1; 
Mauro Sergio de oliveira lardosa, controlador/5917927/1; 
raimundo celso rodrigues da cruz, Supervisor ii/379956/1, de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Cametá/
PA, no período de 02 a 05/03/2017, com o objetivo de realizar 
continuação operação carnaval/2017, serviços de fiscalização 
nos Transportes Hidroviários. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES.
Portaria nº 071/CAF-Belém (PA), 02  de Março de 2017. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
CONCEDER, 3 e ½ (Três e meia) diárias, aos beneficiários 
abaixo, José do Socorro rocha, agente fiscal/327455117; lucas 
amorim, agente fiscal/3272486/1; rivaldo de Pinho Barros, 
controlador/5820146/1; José ribamar damasceno dias, agente 
fiscal/3276368/1, de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a SOURE,SALVATERRA E CACHOEIRA DO ARARI/
PA, no período de 02 a 05/03/2017, com o objetivo de realizar 
continuação da operação carnaval/2017, serviço de fiscalização 
no Transporte rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES.
Portaria nº 072/CAF-Belém (PA), 02 de Março de 2017. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários 
abaixo, Martinha Maria andrade rocha, Gerente/589801/3; 
Paulo Sérgio Gonçalves, Téc.regulação ii/5089999/1; roberto 
ribeiro Mescouto/ aux.em regulação/54182030/1;roberto 
carlos Zaidan coelho, aux.em regulação/5862809/3; chistina 
ribeiro Santos, aux.em regulação/54188342/1, de   acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/PA, 
no período de 01 a 02/03/2017, com o objetivo de realizar 
continuação da operação carnaval/2017, serviço de fiscalização 
nos Transportes rodoviários. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES.
Portaria nº 073/CAF-Belém (PA), 03 de Março de 2017. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE: CONCEDER, 01 (uma) diária, ao beneficiário abaixo, 
fEliPE lEÃo fErrY, Gerente NUJUr/54189628/4, de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá/PA,no 
dia 07/03/2017, com o objetivo de Participar de reunião na 
arcoN Marabá/Pa.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES.
Portaria nº 074/CAF-Belém (PA), 03 de Março de 2017. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE: CONCEDER, 01 (uma) diária, ao beneficiário abaixo, 
lyvia Juliana de almeida Melo, Supervisora i/5917907/1, de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá/
PA, no periodo 07 a 07/03/2017, com o objetivo de Participar 
de reunião na arcoN de Marabá. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES.
Portaria nº 075/CAF-Belém (PA), 06 de Março de 2017. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, 
aos beneficiários abaixo, Karim Assad Zaidan, Diretor de 
Normatização e fiscalização/5910579-4; Mário de oliveira Neto, 
Motorista/54197141/1, de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Tailândia,Goinésia e Jacundá/PA, no 
período de 10 a 12/03/2017, com o objetivo de participar de 
fiscalização no Tranporte rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-
SE E cUMPra-SE. BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES.
Portaria nº 076/CAF-Belém (PA), 06 de Março de 2017. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários abaixo, Lairson da Cunha Faro, Coordenador 
administrador financeiro/57190527/3, de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Capanema/PA, no período 
de 11 a 12/03/2017, com o objetivo de participar de reunião 
administrativa. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES.

Protocolo: 154704

..

SECRETARIA DE ESTADO 
DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA

.

.

CONTRATO
.

contrato nº 002/2017-SEdaP
objeto: locação de veículos continuada e eventual, 
correspondentes aos Itens 01, 02 e 03, conforme especificações 
do Termo de referência do Edital de Pregão Eletrônico n° 
001/2017 – SEdaP.
Valor anual: r$ 100.880,00
dotação orçamentária: Projeto atividade 8338; Natureza da 
despesa 339033; fonte 0101.
data assinatura: 03/03/2017
Vigência: 03/03/2017 a 02/03/2018
contratado: M. T. da roSa - EPP.
Endereço: Travessa José Pio, n° 709, cEP: 66.050-240 – Belém/Pa
ordenador: GioVaNNi corrÊa QUEiroZ

Protocolo: 154942
DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº064 /2017
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145.
oBJETiVo: representar a regional de redenção no Seminário de 
diálogos para o desenvolvimento na microrregião de São felix 
do Xingu.
dESTiNo: São felix do Xingu /Pa
 PErÍodo:14/03 a 16/03/2017
Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia) diária
Valor:r$337,50(Trezentos e Trinta e Sete reais e cinquenta 
centavos)         .
BENEficiário: leonir rossetto
MaTrÍcUla:8002221       
carGo: Gerente da regional de redenção
oriGEM: redenção /Pa
ordENador: claudia Vinagre de Mello

Protocolo: 154986

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 188/2017
o Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º alínea “b” da lei 
Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
CONSIDERANDO o laudo Médico nº 185148a/1
r E S o l V E:
CONCEDER, de acordo com o art.81, da lei nº 5.810/94, 
15 (quinze) dias, de licença Saúde a servidora, GISELLE 
DO SOCORRO LUZ DE LIMA, Técnico em Gestão de 
desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 57213621/1, 
no período de 16 de fevereiro a 02 de março de 2017.                                   
Publique-se.
daniel Nunes lopes
Presidente
Gabinete da Presidência instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 
13 de março de 2017.

Protocolo: 155076
PORTARIA Nº0190/2017
 o Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea 
“b” da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
 CONSIDERANDO o despacho no verso das fls. 35, do Processo 
nº2016/279517, pela diretoria Jurídica.
  R E S O L V E:
 Art. 1º – SUBSTITUIR, a servidora Erivanda Barbosa de 
Oliveira Silva, Procurador autárquico, matrícula nº54187945/3, 
na Portaria nº0134/17, publicada no doE nº33.320 de 
22/02/2017, que constitui a comissão de Processo administrativo 
disciplinar - Pad, pela servidora Lílian  Kethlin da Silva Dias, 
cargo de Procurador autárquico, matrícula nº54193917/2.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
DANIEL NUNES LOPES
Presidente
  Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 
10 de março de 2017.

Protocolo: 155077

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

diSTraToS dE SErVidorES TEMPorário
ParTES: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa E
                 MarcoS ricardo SoUZa corrÊa
MaTricUla: 5917436/1
carGo: aSSiSTENTE dE iNforMáTica
daTa do diSTraTo: 01 dE MarÇo dE 2017
ordENador dE dESPES rESPoNSáVEl: daNiEl NUNES loPES 
- Presidente.

Protocolo: 154990

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 195, DE 13 DE MARÇO DE 2017.
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei 
Estadual n. 4.584, de 08 de outubro de 1975, e
CONSIDERANDO que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de 
novembro de 1987, atribui expressamente aos Estados-membros 
a faculdade de promover a arrecadação de terras públicas 
devolutas de seu domínio, observando, no que couberem, as 
disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de dezembro de 
1976;
CONSIDERANDO que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é 
o Órgão executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo 
quanto se referir às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da 
lei n. 4.584/75, cabendo-lhe, assim, dentre outras atribuições, 
a de extremar o patrimônio público do particular;
CONSIDERANDO que a diretoria de Gestão de desenvolvimento 
agrário e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade 
com os dados e mapas cadastrais do instituto, constataram o 
domínio do Estado do Pará sobre terras devolutas localizada nos 
Municípios de Maracanã e Marapanim, abrangendo uma área 
total de 24,7178ha;
CONSIDERANDO, os termos da instrução Normativa 
002/2009, do iTErPa, no que se refere à arrecadação de área 
total, com ressalva a possíveis retificações de área e averbações 
posteriores;
CONSIDERANDO por último, tudo o que consta do Processo 
administrativo autuado no iTErPa sob o n. 2013/452060.
RESOLVE:
I – ARRECADAR, área de terras devolutas, incorporando-a 
ao patrimônio do Estado do Pará, incluídas em poligonal com 
24,7178ha (vinte e quatro hectares, setenta e um ares 
e setenta e oito centiares), inserta nos Municípios de 
Maracanã, com 9,2051ha e Marapanim, com 15,5127ha, 
denominada “SÍTIO SÃO FRANCISCO II”, com limites, 
confrontações e demais especificações técnicas constantes 
em Memorial Descritivo elaborado pelo ITERPA, nos 
seguintes termos: “ inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice GEA-M-0060, de coordenadas N 9.891.072,7379m e E 
211.012,9750m;   ; deste, segue confrontando com ESPÓLIO 
DE ORMIRO DE CASTRO SOARES, com os seguintes azimutes 
e distâncias:  181°33’09” e 23,074 m até o vértice GEA-M-0061, 
de coordenadas N 9.891.049,6724m e E 211.012,3499m;  
184°36’35” e 12,388 m até o vértice GEA-M-0062, de 
coordenadas N 9.891.037,3245m e E 211.011,3543m;  
186°30’44” e 5,400 m até o vértice GEA-V-0001, de 
coordenadas N 9.891.031,9593m e E 211.010,7419m;  
186°30’44” e 472,311 m até o vértice GEA-M-0063, de 
coordenadas N 9.890.562,6959m e E 210.957,1758m;  ; 
deste, segue confrontando com Terra Publica do Estado, com 
os seguintes azimutes e distâncias:  183°31’27” e 512,968 m até 
o vértice GEA-M-0054, de coordenadas N 9.890.050,6976m 
e E 210.925,6445m;  276°41’06” e 199,829 m até o vértice 
GEA-V-0002, de coordenadas N 9.890.073,9599m e E 
210.727,1746m;  276°41’06” e 52,070 m até o vértice 
GEA-M-0056, de coordenadas N 9.890.080,0214m e E 
210.675,4582m;  ; deste, segue confrontando com ESPÓLIO 
DE ORMIRO DE CASTRO SOARES, com os seguintes azimutes 
e distâncias:  5°01’37” e 899,813 m até o vértice GEA-M-0057, 
de coordenadas N 9.890.976,3729m e E 210.754,3037m;  
348°40’50” e 9,483 m até o vértice GEA-M-0058, de 
coordenadas N 9.890.985,6714m e E 210.752,4424m;  
3°49’29” e 80,938 m até o vértice GEA-M-0059, de coordenadas 
N 9.891.066,4289m e E 210.757,8415m;   88°35’00” e 
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255,212 m até o vértice GEA-M-0060, ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir 
de coordenadas N m e E m, e encontram-se representadas no 
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00’, 
fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes 
e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção U T M.
II – DETERMINAR à diretoria Jurídica a adoção das medidas 
subsequentes com vistas à matrícula da área, em nome do 
Estado do Pará, junto aos cartórios de registros de imóveis das 
comarcas de Maracanã e Marapanim.
Daniel Nunes Lopes
Presidente                                   

Protocolo: 155000
PORTARIA Nº 193, DE 13 DE MARÇO DE 2017.
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei 
Estadual n. 4.584, de 08 de outubro de 1975, e
CONSIDERANDO que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de 
novembro de 1987, atribui expressamente aos Estados-membros 
a faculdade de promover a arrecadação de terras públicas 
devolutas de seu domínio, observando, no que couberem, as 
disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de dezembro de 
1976;
CONSIDERANDO que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é 
o Órgão executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo 
quanto se referir às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da 
lei n. 4.584/75, cabendo-lhe, assim, dentre outras atribuições, 
a de extremar o patrimônio público do particular;
CONSIDERANDO que a diretoria de Gestão de desenvolvimento 
agrário e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os 
dados e mapas cadastrais do instituto, constataram o domínio 
do Estado do Pará sobre terra devoluta localizada no Município 
de Benevides, abrangendo uma área de 5,6651ha;
CONSIDERANDO, os termos da instrução Normativa 
002/2009, do iTErPa, no que se refere à arrecadação de área 
total, com ressalva a possíveis retificações de área e averbações 
posteriores;
CONSIDERANDO por último, tudo o que consta do Processo 
administrativo autuado no iTErPa sob o n. 2014/493619.
RESOLVE:
I – ARRECADAR, área de terras devolutas, incorporando-a 
ao patrimônio do Estado do Pará, incluídas em poligonal com 
5,6651ha (cinco hectares, sessenta e seis ares e cinquenta 
e um centiares), inserta no Município de Benevides, 
conhecida como “SÍTIO BOM SOSSEGO”, com limites, 
confrontações e demais especificações técnicas constantes 
em Memorial Descritivo elaborado pelo ITERPA, nos 
seguintes termos: Partindo do marco BUM-M-B460, de 
coordenada N =  9.854.172,03m e E = 803.705,80m;   rio; 
deste, segue pela margem esquerda do rio BENfica, com a 
seguinte distância  60,89 m e azimute plano 139°09’21” até o 
marco BUM-P-B461, de coordenada N = 9.854.125,97m e E 
= 803.745,62m; 54,47 m e azimute plano 238°53’44” até o 
marco BUM-P-B462, de coordenada N = 9.854.097,83m e 
E = 803.698,98m; 96,38 m e azimute plano 230°44’36” até 
o marco BUM-P-B465, de coordenada N = 9.854.036,84m e 
E = 803.624,35m; 61,21 m e azimute plano 173°17’30” até 
o marco BUM-M-B464, de coordenada N = 9.853.976,05m 
e E = 803.631,50m;  ramal; deste, segue confrontando com 
o raMal S/d, com a seguinte distância  202,11 m e azimute 
plano 240°52’28” até o marco BUM-M-B463, de coordenada N 
= 9.853.877,68m e E = 803.454,95m;  Picada; deste, segue 
confrontando com lote ocupado por adalBErTo MENdES liMa, 
com a seguinte distância  30,78 m e azimute plano 346°01’53” 
até o marco BUM-M-A810, de coordenada N = 9.853.907,55m 
e E = 803.447,52m; 257,78 m e azimute plano 353°30’42” até 
o marco BUM-M-A809, de coordenada N = 9.854.163,68m e 
E = 803.418,39m; Picada; deste, segue confrontando com lote 
ocupado por MarTiNHa TElES da coNcEiÇÃo, com a seguinte 
distâncias 287,53 m e azimute plano 88°20’09” m até o marco 
BUM-M-B460, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir do Vétice BUM-
M-a807, de coordenada N 9853921,321m e E 803414,741m, e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum o 

SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção U T M.
II – DETERMINAR à diretoria Jurídica a adoção das medidas 
subsequentes com vistas à matrícula da área, em nome do 
Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis da 
comarca de Benevides.
Daniel Nunes Lopes
Presidente                                

Protocolo: 154971

PORTARIA Nº 194, DE 13 DE MARÇO DE 2017.
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei 
Estadual n. 4.584, de 08 de outubro de 1975, e
CONSIDERANDO que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de 
novembro de 1987, atribui expressamente aos Estados-membros 
a faculdade de promover a arrecadação de terras públicas 
devolutas de seu domínio, observando, no que couberem, as 
disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de dezembro de 
1976;
CONSIDERANDO que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é 
o Órgão executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo 
quanto se referir às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da 
lei n. 4.584/75, cabendo-lhe, assim, dentre outras atribuições, 
a de extremar o patrimônio público do particular;
CONSIDERANDO que a diretoria de Gestão de desenvolvimento 
agrário e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os 
dados e mapas cadastrais do instituto, constataram o domínio 
do Estado do Pará sobre terra devoluta localizada no Município 
de Maracanã, abrangendo uma área de 50,3408ha;
CONSIDERANDO, os termos da instrução Normativa 
002/2009, do iTErPa, no que se refere à arrecadação de área 
total, com ressalva a possíveis retificações de área e averbações 
posteriores;
CONSIDERANDO por último, tudo o que consta do Processo 
administrativo autuado no iTErPa sob o n. 2013/452060.
RESOLVE:
I – ARRECADAR, área de terras devolutas, incorporando-a 
ao patrimônio do Estado do Pará, incluídas em poligonal com 
50,3408ha (cinquenta hectares, trinta e quatro ares e oito 
centiares), inserta no Município de Maracanã, conhecida 
como “SÍTIO SÃO FRANCISCO”, com limites, confrontações 
e demais especificações técnicas constantes em Memorial 
Descritivo elaborado pelo ITERPA, nos seguintes termos: 
inicia-se a descrição deste perímetro no vértice GEA-M-0054, 
de coordenadas N 9.890.050,6976m e E 210.925,6445m;   ; 
deste, segue confrontando com Terra Publica do Estado, com 
os seguintes azimutes e distâncias:  95°35’22” e 499,215 m até 
o vértice GEA-M-0053, de coordenadas N 9.890.002,0754m 
e E 211.422,4865m;  ; deste, segue confrontando com 
Luis Ferreira Lima, com os seguintes azimutes e distâncias:  
95°18’47” e 646,931 m até o vértice GEA-M-0052, de 
coordenadas N 9.889.942,1709m e E 212.066,6382m;  ; 
deste, segue confrontando com Rodovia PA-395, com os 
seguintes azimutes e distâncias:  196°03’35” e 9,780 m até o 
vértice GEA-M-0064, de coordenadas N 9.889.932,7729m 
e E 212.063,9327m;  196°16’27” e 452,658 m até o vértice 
GEA-M-0051, de coordenadas N 9.889.498,2520m e E 
211.937,0823m;  ; deste, segue confrontando com Raimundo 
Silva Borcem, com os seguintes azimutes e distâncias:  
275°18’02” e 1.068,196 m até o vértice GEA-M-0055, de 
coordenadas N 9.889.596,9314m e E 210.873,4540m;   ; 
deste, segue confrontando com Terra Publica do Estado, com os 
seguintes azimutes e distâncias:  6°33’40” e 456,758 m até o 
vértice GEA-M-0054, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, a partir de coordenadas N m e E m, 
e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas 
ao Meridiano Central nº 45°00’, fuso-23, tendo como datum 
o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção U T M.
II – DETERMINAR à diretoria Jurídica a adoção das medidas 
subsequentes com vistas à matrícula da área, em nome do 
Estado do Pará, junto ao cartório de registros de imóveis da 
comarca de Maracanã.
Daniel Nunes Lopes
Presidente                               

Protocolo: 154989

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

CONTRATO
.

coNTraTo
 contrato n° 001/2017 – NGPr
data da assinatura: 14/02/2017
Vigência: de 14/02/2017 à 14/02/2018
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de Serviços especializada na prestação de serviços de 
sistema de gestão de abastecimento de combustível de unidades 
consumidoras.
Valor: r$- 60.000,00 (Sessenta mil reais)
dotação orçamentária: Natureza 339030 fonte 0101002169 
Plano interno 0000004668c
contrato: 001
Exercício: 2017
contratado: Ticket Soluções HdfGT S/a.
cNPJ: 03.506.307/0001-57
Endereço: rua Machado de assis, n°. 50, Edifício 02, bairro: 
Santa lúcia, cEP: 93.7000.000, campo Bom/rS.
ordenadora: frederico aníbal da costa Monteiro.

Protocolo: 154796

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRATA
.

ERRATA
PUBLICAÇÃO Nº 153223, DE 09/03/2017
PORTARIA N° 559/2017
Onde se lê: “PERIODO: 03/03/2017 A 07/03/2017”
Leia-se: “PERIODO: 03/04/2017 A 07/04/2017”

Protocolo: 154773

ERRATA
PUBLICAÇÃO Nº 153222, DE 09/03/2017
PORTARIA N° 558/2017
Onde se lê: “PERIODO: 03/03/2017 A 07/03/2017”
Leia-se: “PERIODO: 03/04/2017 A 07/04/2017”

Protocolo: 154772

.

.

CONTRATO
.

Contrato
contrato nº 07/2017
Processo: 2014/56631
objeto: contratação de agência para a prestação de serviço de 
conserto e Manutenção na rede elétrica da sede da adEPará.
data de assinatura:
Vigência: 6 meses- 22/03/2017 até 21/08/2017
fundamentação legal: lei nº 8.666/93 e alterações
Valor Global:  r$ 7.550,00 (Sete mil, quinhentos e cinquenta 
reais)
Projeto atividade: 928338
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 0261
função: 20- agricultura
contratante: aGENcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará- adEPará
contratada: M coSTa JUNior iNSTalaÇÕES EirEli
cNPJ:15.456.052/0001-44
Endereço: Passagem Santa lucia nº 49- fundos. Bairro: 
cremação. Belém-Pa.
 ordenador de despesas: LUCIANO GUEDES

Protocolo: 154713
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TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO: 03/2017 
contrato:96/2015
Processo: 2015/386807-adepará 
objeto: Prorrogação do contrato para mais 09 (Nove) Meses. 
Para o Município/localidade de rio Maria E SaPUcaia.
Vigência: 23/02/2017 até 22/11/2017 
data assinatura: 22/02/2017 
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei 8.666/93.
orçamento:
Valor Global: r$7.800,00 (Sete Mil e oitocentos reais)
Valor Termo aditivo$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
Valor mensal: 300,00 (trezentos reais)   
Projeto atividade: 928238
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0261
origem do recurso: Estadual 
contratado (a): r M dE oliVEira iNforMaTica
cNPJ:83.857.292/0001-00
Endereço: rua Brasil, nº 503- centro- Xinguara- Pa.
cEP:68.555-100
ordenador: LUCIANO GUEDES

Protocolo: 154709

SECRETARIA DE ESTADO
DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE

.

NoME: TiaGo riBEiro rocHa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE
PErÍodo: 14/03/2017 a 13/03/2018
doTaÇÃo orÇaMENTária: 27.101.18.122.1297.8339.31.90.04
aUToriZaÇÃo: ProcESSo Nº 2016/6375
ordENador: claUdio JorGE da coSTa liMa

Protocolo: 152576

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 0379/2017-GAB/SEMAS DE 13 DE MARÇO 
DE 2017
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo oficial.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, 
arT.145 a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/
Pa. PraZo Para ENTrEGa dE rElaTÓrioS dE ViaGEM: 05 
(ciNco) diaS aPÓS rETorNo dE ViaGEM.
oriGEM: BElÉM/Pa                                                                                                                               
dESTiNo: NoVo rEParTiMENTo/Pa
PEriodo: 21/12 a 22/12/2016 – (01 E ½) - diária
SErVidorES:
-5899213/2 - MaUro alEXaNdrE aGUiar - (MoToriSTa)
- 5929088/1 - GildEMar PErEira da SilVa - (MoToriSTa)
ordENador: claUdio JorGE da coSTa liMa

Protocolo: 155106

PORTARIA Nº 0363/2017-GAB/SEMAS DE 10 DE MARÇO 
DE 2017
oBJETiVo: ParTiciPar dE aÇÃo dE cUBaGEM, aValiaÇÃo 
E idENTificaÇÃo do ProdUTo florESTal No MUNicÍPio 
ciTado.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, 
arT.145 a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/
Pa. PraZo Para ENTrEGa dE rElaTÓrioS dE ViaGEM: 05 
(ciNco) diaS aPÓS rETorNo dE ViaGEM.
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: MoJU/Pa.
PEriodo: 27/12/2016 - (½) diária
SErVidorES:

- 5922318/1 - JorGE aNToNio dE liMa diaS - (coordENador)
- 5907162/1 - HUGo HENriQUE MoUra SilVa – (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo)
- 5928164/1 - allaN SilVa TEllES – (MoToriSTa)
ordENador: claUdio JorGE da coSTa liMa

Protocolo: 154669

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

CONTRATO
.

EXTRATO DOS CONTRATOS 020 E 021/2017
FUNDAMENTO LEGAL: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
2016/368386, Pregão Eletrônico Nº 34/2016, lei 8.666/93 e 
alterações, lei federal nº 10.520/02 e decreto nº 5450/05, lei 
Estadual nº 6.474/2002 e decreto nº 199/2003.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
18.543.1437.6784.0000, fonte de recurso 0656, Elemento de 
despesa - 33.90.30.
FISCALIZAÇÃO: KLEBER FARIAS PEROTES, Matrícula nº 
5533970-2 – IDEFLOR-BIO
PARTES: IDEFLOR-BIO E EMPRESAS ABAIXO:
Nº do contrato: 020/2017 – BENTEC COMÉRCIO DE 
SEMENTES LTDA.
itens: 1; 2 e 3, valor: R$ 162.818,55 (cento e sessenta e dois 
mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos);
Vigência: 10/03/2017 a 09/03/2018;
Nº do contrato: 021/2017 - WALLNOX DO BRASIL 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.
            item: 04, valor: R$ 112.019,84 (cento e doze mil 
dezenove reais e oitenta e quatro centavos);
            Vigência: 10/03/2017 a 09/03/2018;
ORDENADOR:
THIAGO VALENTE NOVAES
Presidente do IDEFLOR-BIO

Protocolo: 154762

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº. 153 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017
O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e 
da Biodiversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo decreto Estadual de 18 de abril de 2016, 
publicado no Diário Oficial nº. 33.111, de 19 de abril de 2016:
rESolVE:
i - conceder ao servidor Mauro da costa ferreira, matrícula 
nº.57196798, ocupante do cargo de assistente de infraestrutura, 
Suprimento de fundo, no valor de r$2.400,00 (dois Mil e 
Quatrocentos reais), para ser aplicado conforme abaixo 
prescrito:
7 9 8 3 3 8 . 1 8 . 1 2 2 . 1 2 9 7 . 8 3 3 8 0 0 0 0 -
3.33.90.30.....................................r$ 300,00
7 9 8 3 3 8 . 1 8 . 1 2 2 . 1 2 9 7 . 8 3 3 8 0 0 0 0 -
3.33.90.36.......................................r$2.100,00 o prazo para 
aplicação é de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento e a 
prestação de contas deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias 
após a realização da despesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo: 154982

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 67 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017
Objetivo: Operação de fiscalização na Unidade de Conservação 
aPa Triunfo do Xingu
fundamento legal: conforme Processo 2017/52078 e art 145 da 
lei Estadual n° 5.810 de 24/01/1994.
origem: Belém -Pa
destino: São félix do Xingu – Pa
Período: 06 a 17/02/2017 – 11,5 (onze e meia) diárias
Servidor:
5410690 – Marcos roberto dos Santos fagundes – investigador 
da Polícia civil – 5600847 – Pery Ubiratan da Silva Vasconcelos – 
agente de Polícia civil – 5331978 – ardilex Nazareno dos Santos 
Barra – investigador da Polícia civil – 5719368 – carlos Maia 
filho – investigador da Polícia civil
ORDENADOR: Thiago Valente Novaes

Protocolo: 154734

PORTARIA Nº. 155 DE 13 DE MARÇO DE 2017
Objetivo: conduzir veículo para transporte de servidores em 
atividade institucional .
fundamento legal: conforme processo n°. 2017/90394 e o 
art.145 da lei Estadual n°. 5.810 de 24/01/1994.
origem: Tucuruí –Pa
destino:  Novo repartimento, Goianésia do Pará, Jacundá e 
itupiranga – Pa
Período: 14 a 25/03/2017 – 11,5 (onze e meia) diárias
Servidor:
 15781-1 – Gustavo ribeiro fragoso – Motorista
 ordENador: THiaGo ValENTE NoVaES

PORTARIA Nº. 156 DE 13 DE FEVEREIRO  DE 2017                                                                                  
Objetivo: realizar atividades de implantação e treinamento do 
monitoramento de desembarque pesqueiro nos portos através 
das entidades representativas de classe.
Fundamento Legal: conforme o processo nº. 2017/90389 e o 
art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
origem: Belém – Pa
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Goianésia do Pará, Jacundá 
e itupiranga – Pa
Período: 12 a 25/03/2017 – 13,5 (treze e meia) diárias
Servidor:
5899717 – Mônica ferreira dos Santos – Técnica em Gestãio de 
Pesca e aquicultura.
ordENador: THiaGo ValENTE NoVaES

Protocolo: 155003

PORTARIA Nº. 152 DE 13 DE MARÇO DE 2017
Objetivo: Participar das reuniões de formação de conselho 
Gestor visando buscar subsídios para iniciar o diagnóstico 
rápido Participativo (drP) que antecede assistência técnica feita 
pela EMaTEr junto às comunidades.
fundamento legal: conforme processo n°. 2017/87538 e o 
art.145 da lei Estadual n°. 5.810 de 24/01/1994.
origem: Vitória do Xingu –Pa
destino: Senador José Porfírio-Pa
Período: 09 a 11/03/2017 – 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor:
 57210226 - raimundo Pereira Barbosa Neto - Extensionista 
rural –ii/EMaTEr
ordENador: THiaGo ValENTE NoVaES

PORTARIA Nº. 154 DE 13 DE FEVEREIRO  DE 2017                                                                                  
Objetivo: realizar atividades de implantação e treinamento do 
monitoramento de desembarque pesqueiro nos portos.
Fundamento Legal: conforme o processo nº. 2017/90384 e o 
art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
origem: Marabá – Pa
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Goianésia do Pará, Jacundá 
e itupiranga – Pa
Período: 12 a 23/03/2017 – 11,5 (onze e meia) diárias
Servidor:
5905131 - Mariana Bogéa de Souza - Gerente de Unidade de 
conservação
ordENador: THiaGo ValENTE NoVaES

Protocolo: 154975
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SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 08/2017 – GAB/IESP                             
MARITUBA/PA, 13 DE MARÇO DE 2017.

o TEN cEl QoPM alisson Gomes Monteiro, diretor do iESP, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 
127/2016- GaB/SEGUP de 27 de janeiro de 2016.
CONSIDERANDO o contido no art. 3, inciso i da lei nº 6.257 
de 17 de Novembro de 1999, que regulamenta o funcionamento 
deste instituto de Ensino de Segurança do Pará;
CONSIDERANDO a Portaria n.º 01/2014, que dispõe acerca 
de cadastro e recadastramento de docentes e instrutores para 
atender a demanda dos cursos deste instituto, publicados em 
doE n.º 32.597, de 10 de março de 2014;
RESOLVE:
art. 1º Prorrogar a vigência da Portaria n.º 01/2014, por mais 12 
meses corridos, a contar de 10 de março de 2017;
art. 2º Esta Portaria entrará vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 10 de março de 2017, revogando-se 
todas as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ALISSON GoMES MoNTEiro - TEN cEl QoPM
Prof. dr. diretor do iESP

Protocolo: 154945

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 236/2017-SAGA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017

Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: SaNdro dE SoUZa diaS
cargo do Servidor: (MaJ.Qo/PM)
Matrícula: 5509386/2
Programa de Trabalho: 218261
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339030. Valor: r$ 1.500,00
ordenador: JoSÉ EdMilSoN loBaTo JÚNior
SUPriMENTo dE fUNdo
PORTARIA Nº 230/2017-SAGA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017

Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: roSiValdo da coNcEiÇÃo SaNToS lira
cargo do Servidor: (SUB.TEN/PM)
Matrícula: 3390730/1
Programa de Trabalho: 218261
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339039. Valor: r$ 800,00
ordenador: JoSÉ EdMilSoN loBaTo JÚNior

Protocolo: 154961
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 006/2017 – CCC.
A DIRETORA DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA, no exercício de 
suas atribuições legais previstas no art. 30, da lei complementar 
nº 053 de 07 de fevereiro de 2006 e na Portaria 

Nº 006/2014 – GAB CMDO;
considerando o decreto estadual Nº. 870, de 04 de outubro 
de 2013 que dispõe sobre a supervisão, fiscalização e 
acompanhamento da execução dos contratos, convênios e 
Termos de Cooperação, firmados pelos Órgãos e Entidades do 
Poder Executivo do Estado do Pará;
RESOLVE:
art. 1º - Nomear o MaJ QoPM rG 27.268 MiGUEl ÂNGELO SoUSa 
corrÊa, FISCAL do Termo de cooperação Técnica nº 002/2017, 
celebrado entre a Polícia Militar do Estado do Pará e a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública – SEGUP/Pa, com prazo de vigência 
para o período de 22 de fevereiro de 2017 a 30 de dezembro de 
2017, cujo objeto é a cooperação mútua entre os partícipes visando 
o desenvolvimento de atividades integradas na área de ensino do 
Sistema de Segurança Pública, visando à realização do curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais da Policia Militar – CAO/2017, para a 
capacitação de Oficiais intermediários da PMPA.
Art. 2º - Cabe ao Oficial acima qualificado além das obrigações 
previstas na legislação pertinente:

i – acompanhar a execução do Termo de cooperação, conforme 
previsto nas cláusulas da cooperação e no seu Plano de Trabalho;
ii – apresentar ao centro de convênios e contratos, relatório 
de fiscalização bimestral sobre o cumprimento das obrigações 
das partes;
III – Apresentar ao final do Termo de Cooperação o relatório 
do cumprimento do objeto que comporá a prestação de contas;
iV – determinar o que for necessário a sua regular execução, 
solicitando aos seus superiores, em tempo hábil, caso necessário, 
providências que ultrapassem a sua competência, para adoção 
de medidas convenientes.
 art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 13 de Março de 2017.
RAQUEL MENdES fraNÇa – TEN cEl QoPM
diretora de apoio logístico da PMPa

Protocolo: 155008
NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 
015/2017 – DAL2, de 09 de março de 2017, que NoMEia o 
1º TEN QoPM rG 37970 Jairo daS cHaGaS do NaSciMENTo 
FILHO, como fiscal do Contrato Administrativo nº 009/2017, 
celebrado entre a PMPa e a Empresa KiENTro BraSil lTda, cujo 
objeto destina-se a “Aquisição de de materiais e equipamentos 
de adestramento de cães, para reposição imediata junto à 
Companhia Independente de Policiamento com Cães da Polícia 
Militar do Pará”.
RAQUEL MENDES FRANÇA – TEN CEL QOPM

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA
Protocolo: 154948

PORTARIA Nº 005/2017 – CCC.
A DIRETORA DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA, no 
exercício de suas atribuições legais previstas no art. 30, da lei 
complementar nº 053 de 07 de fevereiro de 2006 e na Portaria 
nº 006/2014 – GaB cMdo;
considerando o decreto estadual Nº. 870, de 04 de outubro 
de 2013 que dispõe sobre a supervisão, fiscalização e 
acompanhamento da execução dos contratos, convênios e 
Termos de Cooperação, firmados pelos Órgãos e Entidades do 
Poder Executivo do Estado do Pará;
RESOLVE:
art. 1º - Nomear o TEN cEl QoPM rG 16.198 MarcElo cHUVa 
SIMONETTI, FISCAL do Termo de cooperação Técnica nº 
001/2017, celebrado entre a Polícia Militar do Estado do Pará e 
a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SEGUP/Pa, com 
prazo de vigência para o período de 22 de fevereiro de 2017 
a 30 de dezembro de 2017, cujo objeto é a cooperação mútua 
entre os partícipes visando o desenvolvimento de atividades 
integradas na área de ensino do Sistema de Segurança Pública, 
visando à realização do curso Superior de Polícia Militar cSP/PM 
– 2017, para capacitação de Oficiais Superiores da PMPA.
Art. 2º - Cabe ao Oficial acima qualificado além das obrigações 
previstas na legislação pertinente:
i – acompanhar a execução do Termo de cooperação, conforme 
previsto nas cláusulas da cooperação e no seu Plano de Trabalho;
ii – apresentar ao centro de convênios e contratos, relatório 
de fiscalização bimestral sobre o cumprimento das obrigações 
das partes;
III – Apresentar ao final do Termo de Cooperação o relatório 
do cumprimento do objeto que comporá a prestação de contas;
iV – determinar o que for necessário a sua regular execução, 
solicitando aos seus superiores, em tempo hábil, caso necessário, 
providências que ultrapassem a sua competência, para adoção 
de medidas convenientes.
 art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 13 de Março de 2017.
RAQUEL MENdES fraNÇa – TEN cEl QoPM
diretora de apoio logístico da PMPa

Protocolo: 155006
.

ERRATA
.

ERRATA DE TERMO DE COOPERAÇÃO 
Nº 002/2017 – PMPA/SEGUP

NUMERO DE PUBLICAÇÃO 151583
ONDE SE LÊ:
ViGÊNcia: o presente Termo de cooperação vigorará apartir da 
data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2017.
LEIA-SE:
ViGÊNcia: de 22 de fevereiro de 2017 a 30 de dezembro de 
2017.

Protocolo: 154963

ERRATA DE TERMO DE COOPERAÇÃO 
Nº 001/2017 – PMPA/SEGUP

NUMEro dE PUBlicaÇÃo 151578
ONDE SE LÊ:
ViGÊNcia: o presente Termo de cooperação vigorará apartir da 
data de sua publicação até 30 de dezembro de 2017.
LEIA-SE:
ViGÊNcia: de 22 de fevereiro de 2017 a 30 de dezembro de 
2017.

Protocolo: 154962

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DA POLÍCIA MILITAR

.

PORTARIA
.

PORTARIA ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
005/2017–SECRETARIA/FASPM.

o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do 
Pará, usando das atribuições do cargo para o qual foi nomeado 
por intermédio da Portaria nº 032/2017 – dP/1,
do Exmº. Sr. comandante Geral da PMPa e o disposto na lei 
federal nº 8.666, de 21 JUN 1993, em seu art. 51, caput; e 
parágrafo 4º;
considerando a necessidade de credenciar empresas na 
região metropolitana de Belém e interior do Estado, para os 
procedimentos licitatórios/credenciamento 001/2017- faSPM.
rESolVE:
art. 1º - Nomear os policiais militares 1º TEN QoaPM rG 11645 
roSENi do roSário crUZ da lUZ, cB PM rG 35159 BENJaMiN 
MENdES dE SoUSa MElo e
Sd PM rG 39036 BrUNo lUiZ SilVa, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a comissão Especial de credenciamento nº 
001/2017- faSPMPa;
art. 2º - Estabelecer o prazo de 45 (quarenta de cinco) dias, a 
contar da data de publicação desta, para que a comissão dê início 
aos trabalhos oriundos ao credenciamento 001/2017-faSPMPa,
podendo ser prorrogado por igual período desde que motivado;
art. 3º - determinar que no período de vigência desta comissão, 
se façam reuniões para tratar de assuntos voltados a solucionar 
possíveis dúvidas
para o perfeito andamento deste credenciamento até sua aTa 
de conclusão;
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 10 de março de 2017.
dilSoN BarBoSa SoarES JÚNior – cEl QoPM

DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
PMPA

Protocolo: 154751
Portaria N°010/2017-fiN/Sup. fundos – Prorrogação de Prazo.
o diretor Executivo do fundo de assistência Social da PMPa, no 
uso de suas atribuições previstas no Estatuto do Órgão, aprovado 
pelo decreto Estadual nº 108, de 20 JUN 11 c/c com a Portaria 
nº 032/2017-dP/1 de 10 de Janeiro de 2017, e considerando o 
disposto no dec. Nº 1.180/2008.
considerando o disposto previsto na regulamentação da 
concessão, aplicação e prestação de contas de recursos públicos 
sob a forma de Suprimento de fundos, no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, aprovado pelo decreto Estadual nº 1.180, 
de 12 aGo 2008;
concedendo a ela o prazo de 10 (dez) dias para aplicação do 
referido recurso,
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar por mais 20 (dias) dias o prazo para aplicação 
do recurso, concedido ao militar estadual, ao norte identificado, 
permanecendo o mesmo prazo estipulado para a prestação de 
contas.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
devendo o extrato de sua publicação ocorrer por intermédio do 
Diário Oficial do Estado.
Providencie a Secretaria e Seção Administrativo-financeira os 
trâmites para o cumprimento do disposto nesta Portaria.
Belém-Pa, 10 de março de 2017.

Protocolo: 154940
PORTARIA Nº 004/2017- SEC/FAS PMPA

o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar, usando 
das atribuições de seu cargo,
conferidas através do decreto nº 108 de 20 de junho de 2011, 
que aprovou o Estatuto do faSPM;
considerando o teor da Portaria nº 053/2013-GaB cMdº, emitida 
pelo Exmº Sr. comandante Geral da PMPa,
a qual aprovou o regimento interno do faSPM, que, em seu 
art. 5, § 1º, delega competência para nomeação dos chefes das 
seções previstas no Estatuto e regimento:
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rESolVE:
art. 1º - Exonerar da função de Presidente da comissão de 
licitação do faSPM,
a MaJ QoPM rG 24969 aNa PaUla NUNES MoUra dE JESUS;
art. 2º - Nomear a 1º TEN QoaPM rG 11645 roSENi do 
roSário crUZ da lUZ,
para exercer a função de Presidente da comissão de licitação 
do faSPM.
art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 10 de março de 2017.
dilSoN BarBoSa SoarES JÚNior – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa
                                                 

Protocolo: 154745
PORTARIA N° 003/2017 – SEC/FAS PMPA

o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do 
Pará, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo decreto Estadual nº 108, de 20 JUN 2011, que 
aprovou o Estatuto do faSPM;
considerando o teor da Portaria nº 053/2013-GaB. cMdº, 
emitida pelo Exmº Sr. comandante Geral da PMPa,
a qual aprovou o regimento interno do faS PM, que, em seu art. 
5, § 3º, autoriza a implantação de uma representação
do fundo de assistência Social em todos os quartéis localizados 
fora da região metropolitana de Belém, bem como,
a nomeação de policiais militares do efetivo de cada Batalhão e/
ou Companhia Independente, a fim de representar o Fundo de 
assistência Social naquela Unidade.
rESolVE:
art. 1º – Exonerar o cB PM rG 32292 alair BriTo NaSciMENTo, 
da função de representante do faS/PMPa,
no quartel do 9º BPM, circunscrição do cPr Xii/Marajó/Pa.
art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 10 de março de 2017.
dilSoN BarBoSa SoarES JUNior – cEl r/r PM rG 16216

DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

Protocolo: 154770

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA
POLÍCIA MILITAR

.

PORTARIA Nº 003/2017 – FUNSAU
a dirETora do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES 
do Pará – fUNSaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.
r E S o l V E:
Art. 1º PRORROGAR o processo nº 008/2016/credenciamento 
nº 001/2016 – fUNSaU, por mais 30 (trinta) dias a contar do dia 
15/03/2017, passando a vigorar até o dia 13/04/2017.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 13 de março de 2017.
IVONE da SilVa MENdES – cEl QoPM
diretora do fUNSaU

Protocolo: 154980

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

CONTRATO
.

EXTRATO DE CONTRATO
 Nº do contrato: 04/2017-PcE. Modalidade de licitação: adesão 
a ata de registro de Preços nº 02/2017, referente ao Pregão 
Eletrônico SrP nº 012/2016-dGl/SEad. Partes: Polícia civil 
do Estado do Pará cNPJ Nº 00.368.105/1000-06 e a Empresa 
TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, cNPJ Nº 03.506.307/0001-
57. objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviço de sistema de gestão de abastecimento 
de combustível de unidades consumidoras, customizado e 
gerido pela administração Pública Estadual, com utilização de 
cartão Magnético e com fornecimento contínuo e ininterrupto 
de combustível, através de rede de postos credenciados de 
abastecimento para os entes do Estado. data da assinatura: 
13/03/2017. Vigência do contrato: 23/03/2017 à 23/03/2018. 
Valor Total do contrato: r$=7.200.000,00. Processo nº 
2017/69974. dotação orçamentária: Unidade orçamentária: 

40101- Polícia civil do Estado do Pará. Programa: 1297 - 
Manutenção da Gestão. atividade: 4668 – abastecimento de 
Unidades Móveis do Estado. Natureza da despesa - 339030. 
Programa de Trabalho: 06.122.1297.4668 - abastecimento de 
Unidades Móveis do Estado. fonte de recursos: 0101 – recursos 
ordinários. foro: Belém/Pa. Endereço da contratada: rua 
Machado de assis, 50, Edifício 02, Bairro Santa lucia, campo 
Bom/rS, cEP 93.700.000. Telefone: (51) 3920-2200 ramal 
8267/8273 e fax (51) 3920-2200. ordenador responsável: 
rilmar firmino de Sousa. delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 155034

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 006 /2017-DGPC/DRF/SF DE 10 DE 
MARÇO DE 2017.

RESOLVE:
I - conceder suprimento de fundo ao servidor VERA FRANCISCA 
BATISTA FERREIRA – CPF nº 219.553.282-34, Matrícula nº 
541814751, delegada de Polícia civil, lotada na delegacia de 
defesa do consumidor.
II – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destina-se a atender as 
despesas eventuais que não possam ocorrer pelo processo 
normal de pagamento.
III – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta 
de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO VALOR R$
339030 – Material de consumo r$ 2.000,00

IV – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da 
ordem Bancária - oB.
Para prestação de contas 15 (QUINZE) dias após o prazo de 
aplicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral / Ordenador de Despesas

Protocolo: 154741
.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 272/2017
 DGPC/OD/DRF DE 10 DE MARÇO DE 2017.

coNSidEraNdo o teor do ProT 201799514, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 
abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de 
realizar aPoio dE TraBalHo 
adMiNiSTraTiVo, no dia 10/03/2017; 
1 . aGMEc - raiMUNdo coNcEicao coSTa BraSil - MaT: 
69841 
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 0,5 
(meia ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 67,50 (sessenta e 
sete reais e cinquenta centavos ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154706
PORTARIA Nº 275/2017- DGPC/OD/DRF 

DE 10 DE MARÇO DE 2017.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2017/99896, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 
abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no dia 
10/03/2017; 
1 . dPc - MaNoEl faUSTo BUlcÃo cardoSo NETo - MaT: 
57225020 
2 . iPc - aNdrEZa dE cacia liMa SilVa - MaT: 57198042
3 . iPc - Marcio aUGUSTo MarQUES GoNÇalVES - MaT: 
5853362 
4 . iPc - JaiME TriNdadE ModESTo - MaT: 5233500
5 . iPc - EliaS da coSTa SilVa - MaT: 5412170 
6 . iPc - JESSica aNdrEZa BarBoSa GUiMarÃES - MaT: 
57195325
7 . iPc - PEdro MESSiaS da rocHa filHo - MaT: 5633664 
8 . dPc - raYrToN carNEiro SaNToS - MaT: 57233485
9 . iPc - BrUcE riBEiro liMa - MaT: 57221792 
10. iPc - Joao carloS liNS BENTES fraZao - MaT: 5913899 
11. dPc - MiKaElla da SilVa fErrEira - MaT: 8082703
12. iPc - rEGiNaldo da SilVa aBracado - MaT: 5858992 
13. iPc - alaN firNGrid PErEira dE SoUSa - MaT: 5907246
14. iPc - GErMaNo arNoUd dE fiGUEirEdo NETo - MaT: 
57233588 
15. iPc - EldoNor BraSil SilVa - MaT: 54189012
16. iPc - rEGiNaldo MaGalHaES dE SoUSa - MaT: 5865727 
17. dPc - EMaNUEla criSTiNa SilVa dE aMoriM - MaT: 
5913978

18. dPc - EdGar HENriQUE da cUNHa MoNTEiro - MaT: 
57223976 
19. iPc - Joao EVaNGEliSTa MUNiZ dE oliVEira - MaT: 
5180341
20. dPc - NElio MaGalHaES da SilVa - MaT: 57200847 
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 0,5 
(meia ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 67,50 (sessenta e 
sete reais e cinquenta centavos ), 
perfazendo um total de r$ 1.350,00 ( Um mil, trezentos e 
cinquenta reais), para atender 
despesas adicionais decorrentes da diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154714
PORTARIA Nº 279/2017- DGPC/OD/DRF 

DE 10 DE MARÇO DE 2017.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2017101261, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no 
período de 14 a 17/03/2017.; 
1 . iPc - alBErTo MarcoS do ESPiriTo SaNTo doS SaNToS 
- MaT: 5409950 
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 03 
(três ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 405,00 
(quatrocentos e cinco reais ), para atender 
despesas adicionais decorrentes da diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154718
PORTARIA Nº 274/2017- DGPC/OD/DRF 

DE 10 DE MARÇO DE 2017.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201798613, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 
abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no 
período de 09 a 10/03/2017.; 
1 . iPc - aNGElo fErrEira MarTiNS - MaT: 5913855 
2 . dPc - daNiEla BorGES VaScoNcEloS - MaT: 5913772
3 . dPc - rodriGo frEiTaS dE caSTro lEÃo - MaT: 
57233487 
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 01 
(uma ) diária(s) do grupo B. , no valor de r$ 135,00. (cento e 
trinta e cinco reais ), perfazendo um 
total de r$ 405,00 ( quatrocentos e cinco reais), para atender 
despesas adicionais decorrentes 
da diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154711
PORTARIA Nº 276/2017- DGPC/OD/DRF 

DE 10 DE MARÇO DE 2017.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201797941, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 
abaixo nominado(s), ao município de BREU BRANCO, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no 
período de 09 a 10/03/2017; 
1 . iPc - roNaldo TEiXEira loBaTo - MaT: 5258650 
2 . dPc - roMMEl fEliPE oliVEira dE SoUZa - MaT: 5914122
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 1,5 
(uma e meia. ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 202,50 
(duzentos e dois reais e cinquenta 
dentavos ), perfazendo um total de r$ 405,00 (quatrocentos e 
cinco reais ), para atender 
despesas adicionais decorrentes da diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154715
PORTARIA Nº 280/2017- DGPC/OD/DRF

 DE 10 DE MARÇO DE 2017.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2017/99983, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 
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abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no 
período de 13 a 15/03/2017.; 
1 . iPc - fraNciSco ViNiciUS dE SoUSa HoNoraTo - MaT: 
5329752 
2 . iPc - raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES - MaT: 
54191334
3 . iPc - EUclidES da SilVa liMa JÚNior - MaT: 57233660 
4 . dPc - ValdiViNo MiraNda da SilVa JUNior - MaT: 
5914102
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 02 
(duas ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 270,00 (duzentos 
setenta reais ), perfazendo um 
total de r$ 1.080,00 (Um mil e oitenta reais ), para atender 
despesas adicionais decorrentes da 
diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154719
PORTARIA Nº 278/2017- DGPC/OD/DRF 

DE 10 DE MARÇO DE 2017.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201798571, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 
abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de 
realizar rEaliZaÇÃo dE ViSToria 
TÉcNica E fiScaliZaÇÃo, no período de 10 a 18/03/2017.; 
1 . TGiNfEST - Marco aUrElio loUrENco GoNcalVES - 
MaT: 57188140 
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 08 
(oito ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 1.080,00 (Um mil e 
oitenta reais ), para atender 
despesas adicionais decorrentes da diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154717
PORTARIA Nº 282/2017- DGPC/OD/DRF 

DE 10 DE MARÇO DE 2017.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201797320, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 
abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período 
de 09 a 19/03/2017; 
1 . iPc - Joao PaUlo cUNHa MoNTEiro - MaT: 5913873 
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 10 
(dez ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 1.350,00 (três mil, 
trezentos e cinquenta reais ), para 
atender despesas adicionais decorrentes da diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154721
PORTARIA Nº 273/2017- DGPC/OD/DRF 

DE 10 DE MARÇO DE 2017.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201799593, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 
abaixo nominado(s), ao município de ULIANÓPOLIS, a fim de 
realizar aPoio dE TraBalHo 
adMiNiSTraTiVo, no período de 10 a 15/03/2017.; 
1 . daS - aNa caroliNa lira doS SaNToS aMaNaJáS - MaT: 
5893614 
2 . daS - aNa BEaTriZ ValliNoTo dE SoUZa - MaT: 
54185818
3 . dPc - dEiSY NEY raMoS dE caSTro lEMoS - MaT: 
5824672 
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 05 
(cinco ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 675,00 
(seiscentos e setenta e cinco reais ), 
perfazendo um total de r$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco 
reais), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154708
PORTARIA Nº 277/2017- DGPC/OD/DRF 

DE 10 DE MARÇO DE 2017.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201796423, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 

abaixo nominado(s), ao Estado da Bahia, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 
13 a 19/03/2017.; 
1 . iPc - Silvio alex leal da silva - MaT: 54184102 
2 . iPc - HEMilSoN MarcElo fErrEira MaUES - MaT: 
5876702
3 . iPc - aNdrE lUiZ dE MESQUiTa carValHo - MaT: 
8400775 
4 . dPc - VEra fraNciSca BaTiSTa fErrEira - MaT: 
54181475
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 06 
(seis ) diária(s) do grupo c. , no valor de r$ 1.728,00 (Um mil, 
setecentos e vinte e oito reais ), 
perfazendo um total de r$ 6.912,00 (seis mil, novecentos e 
doze reais ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154716
PORTARIA Nº 281/2017- DGPC/OD/DRF 

DE 10 DE MARÇO DE 2017.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201798525, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es) 
abaixo nominado(s), ao município de GarrafÃo do NorTE, a 
fim de realizar APOIO DE 
TraBalHo adMiNiSTraTiVo, no período de 10 a 12/03/2017.; 
1 . aGarTPraT - adEMir JoSE da SilVa - MaT: 69833 
2 . daS - clEoNicE MoTa dE dEUS - MaT: 5767652
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 02 
(duas ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 270,00 (duzentos 
e setenta reais ), perfazendo um 
total de r$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais ), para atender 
despesas adicionais decorrentes 
da diligência. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rilMar firMiNo dE SoUSa 
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 154720

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS 
RENATO CHAVES

.

CONTRATO
.

CONTRATO: 011/2017
OBJETO: o presente contrato tem por objeto a contratação 
de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de 
sistema de gestão de abastecimento de combustível de unidades 
consumidoras, customizado e gerido pela administração 
Pública Estadual, com utilização de cartão magnético e com 
fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível, através de 
postos credenciados, para atendimento as necessidades deste 
Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2017
VALOR: R$ 1.581.050,88
VIGÊNCIA: 09/03/2018
FORO: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
MODALIDADE: Participação em ARP nº 002/2017- SEAD- PA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTrES – 06.122.1297.4668 – 
abastecimento de Unidades Móveis– NaTUrEZa da dESPESaS: 339030 
– Material de consumo; 339039- outros Seviços de terceiros Pessoa 
Jurídica- foNTES: 0101 – recursos ordinários
CONTRATADO: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (cNPJ Nº 
03.664.871/0001-06), com sede estabelecida na rua Machado de assis 
nº 50, Edifício 02, Bairro Santa lúcia, cEP 93.700.000, campo Bom/ rS.
ORDENADOR DESPESAS: ORLANDO SALGADO GOUVÊA

Protocolo: 154826

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Termo aditivo: 02
Data da Assinatura: 12/02/2017
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a 

prorrogação de vigência do Contrato administrativo nº 
007/2015-CPC_RC.
Vigência: 03/02/2017 à 12/02/2018
objeto: Prestação de serviço de locação de veículos tipo passeio 
e pick-up para atendimento as Necessidades deste centro de 
Perícias renato chaves.
PTrES: 06.183.1425.8268- implementação de Serviços de 
Perícias Técnico Científicas; NATUREZA DE DESPESA: 339033- 
Passagens e despesas de locomoção. foNTES: 0101006355- 
locação de Veículos
Empresa: ParVi locadora lTda. cNPJ: 08.228.146/0001-09
Endereço: Estrada dos remédios nº 1700, Bloco a, sala 02, 
Bairro: ilha do retiro, cEP 50.750-265 recife- PE

ORDENADOR: ORLANDO SALGADO GOUVÊA.
Protocolo: 154699

..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 663/2017-DG/DHCRV/CHC/GCCFC
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do Pará 
ESTado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de 
Trânsito Brasileiro, e suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN 
nº 168/2004,358/2010 e as Portarias do dETraN/Pa 506/2014 
e 472/2016;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2016/346160, apresentado 
pela empresa r S JardiM lTda - ME, inscrita no cNPJ sob 
o nº 15.316.974/0001-56, nome de fantasia aUTo EScola 
ProMiSSÃo, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas 
mediante a apresentação da documentação necessária ao 
credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a empresa r S JardiM lTda - ME, inscrita 
no cNPJ sob o nº 15.316.974/0001-56, nome de fantasia 
aUTo EScola ProMiSSÃo (claSSificaÇÃo a/B), com 
estabelecimento na rUa ProJETada 02 Nº 36, ProMiSSÃo, 
ParaGoMiNaS/Pa, com atuação na região de Trânsito de 
Paragominas, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, 
terá validade de 01 (um) ano a contar da publicação desta 
Portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2450 neste 
dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Belém, 13 de MarÇo de 2017.
andrea Yared de oliveira Hass

DIRETORA GERAL
Protocolo: 154777

PORTARIA Nº 696/2017-DAF/CGP, DE 10/03/2017
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições 
que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 
24.01.1994, e ainda a apresentação do laudo Médico nº. 
185126a/1 06/03/2017,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo GUilHErME cardiaS PiNHEiro, 
auxiliar operacional de Trânsito, matrícula 57196687/1, lotado 
na Gerência de obras e Serviços de Engenharia, trinta e seis (36) 
dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 13/02 a 
20/03/2017, conforme laudo Médico nº 185126a/1 06/03/2017.
Nazaré de fátima Matos oliveira

COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS.
PORTARIA Nº 695/2017-DAF/CGP, DE 10/03/2017

a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições 
que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 
24.01.1994, e ainda a apresentação do laudo Médico nº. 
184975a/1 23/02/2017,
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r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fláVio alVES PErEira, Vistoriador, 
matrícula 55588103/2, lotado na Gerência de Vistoria e inspeção 
de Veículos, sessenta (60) dias de licença para Tratamento de 
Saúde, no período de 24/01 a 24/03/2017, conforme laudo 
Médico nº 184975a/1 23/02/2017.
Nazaré de fátima Matos oliveira

COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS.
PORTARIA Nº 662/2017-DAF/CGP, DE 09/03/2017

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições 
que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 3053/2016-daf/cGP, o período concessivo 
de fÉriaS da servidora fláVia HElENa VaScoNcEloS doS 
PaSSoS SalES, assistente de Trânsito, matrícula 55588470/1, 
lotada na Gerência de controle de documentos de Habilitação 
de condutores, onde se lê 08/09 a 07/10/2016, leia-se 05/09 a 
04/10/2016, referentes ao exercício 02.05.2015/2016.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 06/09/2016.
Nazaré de fátima Matos oliveira

COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS.
PORTARIA Nº 633/2017-DG/CGP, DE 06/03/2017

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará 
– dETraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 016/2017-
GBaS, de 02/03/2017, protocolado sob o nº 2016/89168,
rESolVE:
dESiGNar a servidora rosa Maria rodrigues de albuquerque, 
auxiliar Técnico, matrícula 3261620/1, para proceder a 
fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do 
Contrato n° 044/2013, firmado por este Departamento com 
a Seguradora caPEMiSa, bem como, dos respectivos termos 
aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações 
que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços 
conforme acordados.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS

DIRETORA GERAL.
PORTARIA Nº 632/2017-DG/CGP, DE 06/03/2017

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará 
– dETraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 016/2017-
GBaS, de 02/03/2017, protocolado sob o nº 2016/89168,
rESolVE:
rEVoGar a Portaria 2086/2013-dG/cGP, que designou a servidora 
lissandra cecília Martins Erero, auxiliar de Trânsito, matrícula 
57194914/1, para proceder à fiscalização e acompanhamento 
da execução do objeto do Contrato n° 044/2013, firmado por 
este departamento com a Seguradora caPEMiSa, bem como, 
dos respectivos termos aditivos.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS

DIRETORA GERAL.
PORTARIA Nº 629/2017-DG/CGP, DE 06/03/2017

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará 
– dETraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 054/2017-
Gcc, de 31/01/2017, no Processo 2017/41935,
rESolVE:
dESiGNar a servidora Ernandes lima de Sousa, Vistoriador, 
matrícula 8003319/1, para proceder a fiscalização e 
acompanhamento da execução do objeto do contrato nº 
100/2016, firmados entre este Departamento e a APF LACRES 
EirEli-EPP, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que 
contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços 
conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 14/12/2016.
aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS
diretora Geral.

Protocolo: 155088
PORTARIA Nº 704 /2017-DG/DHCRV/CHC/GCCFC

a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do Pará 
ESTado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de 
Trânsito Brasileiro, e suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 
168/2004,358/2010 e as Portarias do dETraN/Pa 506/2014 e 
472/2016;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2017/12106, apresentado 
pela empresa aUTo EScola TocaNTiNS lTda-ME, inscrita no 
cNPJ sob o nº 02.832.151/0001-31, nome de fantasia aUTo 
EScola TocaNTiNS, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas 
mediante a apresentação da documentação necessária ao 
credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa aUTo 

EScola TocaNTiNS lTda- ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
02.832.151/0001-31, nome de fantasia aUTo EScola 
TocaNTiNS (claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na 
Q 04 lTS 51/52, folHa 32, NoVa MaraBá, MaraBá/Pa, com 
atuação na região de Trânsito de Marabá, em tudo observada a 
legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá 
validade de 01 (um) ano a contar da publicação desta Portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2968 neste 
dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 13 de março de 2017.
andrea Yared de oliveira Hass

DIRETORA GERAL
Protocolo: 154954

PORTARIA Nº 315/2017- DG/DHCRV/CHC/GCCFC
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do Pará 
ESTado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de 
Trânsito Brasileiro, e suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 
168/2004 e 358/2010 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2016/479828, apresentado 
pela empresa aUTo EScola SaNTo aNToNio EirEli-ME, 
inscrita no cNPJ sob o nº 04.137.949/0001-99, nome de fantasia 
aUTo EScola SaNTo aNToNio, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas 
mediante a apresentação da documentação necessária ao 
credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa aUTo 
EScola SaNTo aNToNio EirEli-ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.137.949/0001-99, nome de fantasia aUTo EScola SaNTo 
aNToNio (claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na aV. 
MarEcHal roNdoN nº 2808 – aparecida, cEP: 68.040-070, 
Santarém/Pa, com atuação na região de Trânsito de Santarém, 
no município de Santarém/Pa, em tudo observada a legislação 
em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá 
validade de 01 (um) ano a contar da publicação desta Portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2709 neste 
dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 13 de Março de 2017
andréa Yared de oliveira Hass.

DIRETORA GERAL
Protocolo: 154768

PORTARIA Nº 716 /2017-DG/DHCRV/CHC/GCCFC
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do Pará 
ESTado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de 
Trânsito Brasileiro, e suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 
168/2004,358/2010 e as Portarias do dETraN/Pa 506/2014 e 
472/2016;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2016/521198, apresentado 
pela empresa aUTo EScola fUSioN lTda - ME, inscrita no cNPJ 
sob o nº 18.972.983/0001-93, nome de fantasia aUTo EScola 
ProMiSSÃo, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas 
mediante a apresentação da documentação necessária ao 
credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º renovar o crEdENciaMENTo a empresa aUTo EScola 
fUSioN lTda - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 18.972.983/0001-
93, nome de fantasia aUTo EScola fUSioN (claSSificaÇÃo 
a/B), com estabelecimento na PSG PEriclES GUEdES 3, 
caSTaNHEira, BElÉM/Pa, com atuação na região de Trânsito 
de BElÉM, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá 
validade de 01 (um) ano a contar da publicação desta Portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2100 neste 
dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 13 de março de 2017.
andrea Yared de oliveira Hass

DIRETORA GERAL
Protocolo: 154983

CONTRATO
.

EXTRATO DO CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 009/2017

ParTES: dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, – 
dETraN/Pa, cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e Griffo coMUNicaÇÃo 
E JorNaliSMo lTda, cNPJ nº 04.144.804/0001-15

oBJETo do coNTraTo: a presente contratação destina-se à 
prestação de serviços publicitários.
Valor do coNTraTo: o valor estimado do contrato é de r$ 
2.065.000,00 (dois milhões, sessenta e cinco mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 departamento de Trânsito 
do Estado do Pará; 06 Segurança Pública; 131 comunicação 
Social; 1424 Governança para resultados ;8255 - Publicidade 
das ações de Governo; 339039 outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica; fonte de recursos; 0261 - recursos Próprios; 
0661 - recursos Próprios - Superávit
ViGÊNcia: início: 13/03/2017 Término: 12/03/2018
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 13/03/2017
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrEa YarEd dE oliVEira 
HaSS
aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS

DIRETORA GERAL - DETRAN-PA
PROTOCOLO: 155097

EXTRATO DO CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 010/2017

ParTES: dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, – 
dETraN/Pa, cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e a empresa GalVÃo 
coMUNicaÇÃo lTda, cNPJ nº 09.322.903-0001/63
oBJETo do coNTraTo: a presente contratação destina-se à 
prestação de serviços publicitários.
Valor do coNTraTo: o valor estimado do contrato é de r$ 
2.065.000,00 (dois milhões, sessenta e cinco mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 departamento de Trânsito 
do Estado do Pará; 06 Segurança Pública; 131 comunicação 
Social; 1424 Governança para resultados ;8255 - Publicidade 
das ações de Governo; 339039 outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica; fonte de recursos; 0261 - recursos Próprios; 
0661 - recursos Próprios - Superávit
ViGÊNcia: início: 13/03/2017 Término: 12/03/2018
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 13/03/2017
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrEa YarEd dE oliVEira 
HaSS
aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS

DIRETORA GERAL - DETRAN-PA
Protocolo: 155103

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
.

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
NÚMERO DO TERMO 

DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: 001/2017
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e a SUPEriNTENdÊNcia 
da PolÍcia fEdEral No Pará, inscrita no cNPJ/Mf n° 
00.394.494/0030-70.
oBJETo do TErMo dE cooPEraÇÃo: o presente Termo de 
cooperação Técnica objetiva o desenvolvimento de ações de 
acesso pela SUPEriNTENdÊNcia da PolÍcia fEdEral No Pará 
ao Sistema SiSTrÂNSiTo E SidET do dETraN/Pa pelo chefe 
do Núcleo de inteligência Policial desta Sr/Pf/Pa, para subsidiar 
investigações em curso, no âmbito da Polícia federal, em todo 
o Estado do Pará, que tem relação direta com a utilização de 
veículos automotores para a prática de delitos diversos.
ViGÊNcia: início: 10/03/2017 Término: 09/03/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 10/03/2017
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrEa YarEd dE oliVEira 
HaSS
aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS

DIRETORA GERAL – DETRAN/PA
Protocolo: 154783

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 642/2017-DAF/CGP DE 07/03/2017
a diretora administrativa e financeira do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria 3600/2016-dG/cGP;
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de 
fundos constante no Processo nº 2017/92415.
RESOLVE:
ART. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos 
ao servidor Paulo Sérgio Antunes dos Santos CPF nº 
756.021.052-04, MAT 57175441/3, ocupante do cargo de 
agente de Trânsito, lotado na dTo/cofT/GofTc.
Art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde 
a R$:-260,00 (DUZENTOS E SESCENTA REAIS), destina-
se a custear despesas eventuais e emergenciais de pronto 
pagamento, nos municípios de cametá, acará, Mocajuba, Baião.
Art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por 
conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-R$:-100,00
3339033-R$:-160,00



 diário oficial Nº 33332  33Terça-feira, 14 de MARÇO de 2017

Art. 4º - o valor referido art. 2º, vincula-se aos seguintes 
prazos, de acordo com a lei federal nº 4.320, de 07 de março 
de 1964, e instrução Normativa nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 13/03 a 28/03/2017;
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação;
PaUla iVaNa frEirE da foNSEca
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 154765

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 634/2017-DAF/CGP DE 06/03/2017
a diretora administrativa e financeira do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria 3600/2016-dG/cGP;
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2017/90099.
R E S O L V E
AUTORIZAR o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) 
diárias, ao servidor abaixo especificado referente ao deslocamento 
de Belém para o município de São félix do Xingu, no período de 
13/03 a 11/04/2017, a fim de realizar atendimento e retaguarda 
de habilitação e veículo na ciretran, daquele município.

NOME Cargo CPF matricula

Martinho Jorge rodrigues 
leal

assist. 
Trânsito 303.716.002-00 55588481/1

PaUla iVaNa frEirE da foNSEca
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

PORTARIA Nº 648/2017-DAF/CGP DE 07/03/2017
a diretora administrativa e financeira do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria 3600/2016-dG/cGP;
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2017/90678.
R E S O L V E
AUTORIZAR o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias, 
aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento 
de Belém para o município de Barcarena, no período de 14/03 
a 30/03/2017, a fim de dar suporte a fiscalização de trânsito na 
operação lei Seca, naquele município.

NOME Cargo CPF matricula

cleocidalva de freitas aarão assist. 
Trânsito 723.086.802-53 80845411/1

Ester do Nascimento de lima assist. 
Trânsito 576.818.212-87 80845472/1

PaUla iVaNa frEirE da foNSEca
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 154764

ATA DE ASSEMBLÉIA
.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CETRAN/PA – 2016
data: 24NoV16 (quinta-feira)
Horário: 15:00 h
local: Plenário da SEGUP
QUorUM PrESENTE:
01-Jeannot Jansen da Silva filho, Presidente do cETraN
02-andrea Yared de oliveira Hass- cons. Titular do dETraN-Pa
03-Tcel PM Erick alexandre Martins Miranda- cons. Suplente da 
Polícia Militar
04-dPc dorothea calandrini Silva- conselheira.Suplente da 
Polícia civil
05-Hélio Nunes cardoso- conselheiro Suplente da SETraN
06-ana Paula Gouvea Grossinho- conselheira Titular do município 
de Belém
07-rosana chahini cardoso da Silva- conselheira Suplente do 
município de ananindeua
08-Maj PM Jorgeandre de almeida Seade- conselheiro Titular do 
município de Marabá
09-Pedro Paulo de oliveira Barnabé- cons. Suplente do município 
de Santarém
10-Edivaldo Brito Moraes - conselheiro Titular do SiNTriTUr
11-Maria anita Pinheiro rocha - conselheira Titular do 
SiNTracarPa
12-luiz Galvani luz da Silva-conselheiro Suplente do 
SiNTracarPa
13-Valter afonso Barbosa Braga- cons. Suplente da Polícia 
rodoviária federal
Às 15:30 horas, sendo constatado o “quorum” regimental de 
conselheiros presentes no Plenário, o dr. Jeannot Jansen da 
Silva filho, Presidente do cETraN, deu por iniciada a sessão 
cumprimentando e dando as boas vindas aos(às) conselheiros(as) 
e após declarou aberta nesta data os trabalhos do conselho 
Estadual de Trânsito passando em seguida ao primeiro item da 
reunião.
i- ParTE – aTa da 5ª rEUNiÃo ordiNária dE 2016 ocorrida 
em 10/11/16:

o dr. Jeannot Jansen da Silva filho, Presidente do cETraN, 
colocou em discussão a referenciada ata, e não havendo outros 
questionamentos, submeteu-a a julgamento, sendo aprovada por 
unanimidade dos membros do colegiado presentes no Plenário.
ii- ParTE – EXPEdiENTE adMiNiSTraTiVo:
1)- ofícios circular nº 10/2016 do dENaTraN que trata acerca 
da decisão que suspendeu a aplicação de multas decorrentes da 
inobservância do art.40, i do cTB. 2)-ofício circular nº 16/2016 
do dENaTraN através do qual convida os dirigentes dos Órgãos 
e Entidades integrantes do SNT a participarem da 1ª fase da 
operação rodovida cidades, que tem por objetivo reduzir a 
gravidade dos acidentes de trânsito e dos custos sociais. 3)-ofício 
nº 1178/2016 do Ministério Público da comarca de Santarém, 
onde solicita informações quanto a visita técnica do cETraN e 
se há ação a ser tomada pelo município de Mojuí dos campos a 
fim de que o mesmo possa adotar medidas para efetivação da 
municipalização do trânsito. 4)-ofício nº 47/2016 da Prefeitura 
Municipal de São domingos do araguaia onde é solicitado apoio 
para a instalação do posto da cirETraN e da Municipalização 
do Trânsito.
iii- ParTE – diSTriBUiÇÃo dE ProcESSoS:
1) Nº 169/12 à Nº 172/12 - relator: Valter afonso Barbosa Braga 
- cons. Suplente da Polícia rodoviária federal; 2) Nº 393/16 à 
Nº 415/16 - relator: Jorgeandre de almeida Seade- conselheiro 
Titular do município de Marabá.
como nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
pela Vice-Presidente e determinada a lavratura da presente ata 
que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente.
JEaNNoT JaNSEN da SilVa filHo
Presidente do cETraN

Protocolo: 154766

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE TERMO DE 
CREDENCIAMENTO MÉDICO

NÚMERO DO TERMO: 001
NÚMERO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO MÉDICO: 

009/2016
fUNdaMENTo lEGal: Portaria nº 3280/2014 – dG/dETraN/
Pa, lEi fEdEral Nº 9.503/1997 E rESolUÇÃo coNTraN Nº 
425/2012.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e cliMEPTraN – clÍNica dE 
MEdiciNa E PSicoloGia dE TrÂNSiTo lTda., inscrita no cNPJ 
nº 21.576.030/0001-92.
oBJETo: credenciamento de entidade médica e psicológica na 
prestação de serviços de realização dos exames de aptidão física 
e mental, de avaliação psicológica, junta médica e junta especial 
de trânsito aos candidatos a primeira habilitação, renovação de 
carteira nacional de habilitação – cNH, autorização para conduzir 
ciclomotores – acc, mudança e adição de categoria, reabilitação 
de condutores, condutores permissionários, penalizados e 
registro de estrangeiro na cidade de rEdENÇÃo/Pa, conforme 
Portaria de credenciamento nº 082/2016 publicada no doE de 
21/01/2016
ViGÊNcia: início: 21/01/2017 Término: 20/01/2018
Valor do adiTaMENTo: o valor mensal estimado é de r$-
18.286,77 (dezoito mil,duzentos e oitenta e seis reais e setenta 
e sete centavos) equivalente a 90% (noventa por cento) do 
valor total das taxas de exames de sanidade física e mental 
e dos exames de avaliação psicológica, perfazendo um valor 
global estimado de r$-219.441,24 (duzentos e dezenove mil, 
quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) 
para 12 (doze) meses.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 departamento de Trânsito 
do Estado do Pará; 06 Segurança Pública; 125 Normatização 
e fiscalização; 1425 Segurança Pública; 8273 Habilitação de 
condutores de Veículos; 339039 outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica; fonte de recursos 0261 - recursos Próprios; 
0661 – recursos Próprios – Superávit.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 09/03/2017
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrEa YarEd dE oliVEira 
HaSS
aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS
diretora Geral

Protocolo: 154788
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

o dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará – dETraN-
Pa, autarquia Estadual, com sede à avenida augusto Montenegro 
Km 04, cNPJ n.º 04.822.060/0001-40, neste ato representado 
por sua diretora Geral, Sra. aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS, 
brasileira, portadora do rG nº 7.368.426 SSP/Pa, inscrita no cPf 
nº 166.652.952-49 e a Secretaria de Estado de comunicação 
– SEcoM, inscrita no cNPJ sob nº 05.575.916/0001-93, neste 
ato representado por seu Secretario de Estado de comunicação, 
Sr. daNiEl NardiN TaVarES, portador do rG nº 4.573.433 2º 
via SSP/Pa e do cPf nº 843.446.792-53, resolvem rESciNdir 
o Termo de cooperação Técnica nº 002/2016, com base no 
artigo 79, §1º da lei n° 8.666/93, em razão da conclusão do 

procedimento licitatório, na modalidade concorrência Pública nº 
001/2016-SEcoM.
Belém, 13 de março de 2017.
aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS
dirETora GEral – dETraN/Pa
daNiEl NardiN TaVarES
Secretário de Estado de comunicação

Protocolo: 155079

.

.

FUNDO DE INVESTIMENTO DE 
SEGURANçA PÚBLICA

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO: 3
Data de Assinatura: 09/03/2017            Classificação do Objeto: 
outros
objeto: formalizar a substituição do sítio de radiocomunicação 
do município de conceição do araguaia para o município 
de castanhal, conforme solicitação do coordenador de 
Telecomunicações da SEGUP.
contrato: 55      Exercício: 2013
contratado: MOTOROLA SOLUTIONS LTDA
cNPJ: 10.652.730/0001-20
Endereço: aV. Magalhães de castro, nº 4.800, salas comerciais 
72, 81 e 82, Torre 3 do condomínio cidade Jardim corporate 
center, continental Tower, Butantã - cEP: 05.676-120, São 
Paulo/SP.
ORDENADORA: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

Protocolo: 154723

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2016-FISP

                           a diretora e ordenadora de despesas do 
fundo de investimento de Segurança Pública/FISP, no uso de 
suas atribuições legais previstas no inciso iV do artigo 5º da lei 
Estadual n° 6.474, de 06 de agosto de 2002, e considerando 
a tramitação do Processo licitatório n° 2016/149098, e após 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGA 
a adjudicação efetiva no Pregão Eletrônico nº 34/2016-fiSP, 
cujo objeto é Aquisição de 12 (doze) discos rígidos de alto 
desempenho, a fim de atender as necessidades técnicas 
urgentes em equipamentos utilizados no serviço de vídeo 
monitoramento do Centro Integrado de Operações - CIOP, 
conforme especificação constante do Termo de referência, 
anexo I do edital e seus anexos, conforme especificação 
constantes do Termo de referência, anexo i do edital e seus 
anexos, sendo vencedora dos itens 01 e 02 a seguinte empresa:
  EMPRESA: GTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA
CNPJ: 07.237.006/0001-26
End.: Rua do Rosário, n° 622 – Piso Superior  – Centro 
-  CEP: 13.201-015
E-MAIL: PLG@UOL.COM.BR                     FONE/FAX: (11) 

4216/ (11) 4807-0504 / 4521-2500

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT
 V. 

UNIT. 
R$

V. TOTAL 
R$

01 diSco rÍGido TIPO 1 (500 Gigabytes) UNd 03 776,00 2.328,00

02 diSco rÍGido TIPO 2 (Terabytes) UNd 09 1.409,77 12.687,93

T O T A L 15.015,93

  Belém, 20 de fevereiro de 2017.
 BElarMira fáTiMa SoUZa PaNToJa
diretora e ordenadora de despesas do fiSP

Protocolo: 154842

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2016-FISP

a Pregoeira designada pela Portaria n° 032/2016-fiSP, de 
19/10/2016, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
(art. 3º, iV da lei federal n° 10.520/02), e após, constatação 
do cumprimento das exigências legais relativas ao Processo 
licitatório n° 2016/149098, resolve ADJUDICAR o resultado do 
Pregão Eletrônico nº 34/2016-fiSP, cujo objeto é a Aquisição 
de 12 (doze) discos rígidos de alto desempenho, a 
fim de atender as necessidades técnicas urgentes 
em equipamentos utilizados no serviço de vídeo 
monitoramento do Centro Integrado de Operações - CIOP, 
conforme especificação constante do Termo de referência, 
anexo I do edital e seus anexos, oferecido pelas propostas 
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classificadas pelos menores lances, para os itens 01 e 02, no 
certame acima mencionado, das seguintes empresas:
 EMPRESA: GTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA
CNPJ: 07.237.006/0001-26
End.: Rua do Rosário, n° 622 – Piso Superior  – Centro 
-  CEP: 13.201-015
E-MAIL: PLG@UOL.COM.BR                     FONE/FAX: (11) 

4216/ (11) 4807-0504 / 4521-2500

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT  V. UNIT. R$ V. TOTAL R$

01 diSco rÍGido TIPO 1 (500 Gigabytes) UNd 03 776,00 2.328,00

02 diSco rÍGido TIPO 2 (Terabytes) UNd 09 1.409,77 12.687,93
T O T A L 15.015,93

  Belém, 02 de Março de 2017.
 lUciENE do Socorro crUZ PadilHa
Pregoeira/fiSP

Protocolo: 154840

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 761/2017-DGP/SUSIPE, DE 13/03/17 
iNTErroMPE nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a 
contar de 06/03/2017, as férias da servidora MiriaM roSE da 
foNSEca BiTar, Matrícula nº 5836930, concedidas através da 
Portaria nº 524/17-dGP/SUSiPE, de 23/02/17, publicada no doE 
nº 33.322, de 24/02/17.

Protocolo: 154959

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

TÉRMINO DE VINCULO DE SERVIDOR
ATO: TERMO DE DISTRATO

Término de Vínculo: 14/02/2017
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SUPEriNT do SiST PENiTENciario do EST do Para
Servidor Temporário:daNiEl SilVa dE PaUla – aGENTE 
PriSioNal
ordenador: aNdrÉ lUiZ dE alMEida E cUNHa

Protocolo: 154977

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

o Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, 
nos termos do artigo 9º, inciso XXiV, da lei Estadual nº 6.474 de 
06/08/2002 e, ainda, considerando a adjudicação efetuada pelo 
Pregoeiro no bojo do Pregão Eletrônico nº 011/2017/SUSiPE 
(Processo nº 2017/61859) que tem como objeto a contratação 
de empresa especializada em transporte de veículos automotores 
Rodando Por Meios Próprios (RPM), para atender a 
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará 
– SUSiPE. decide homologar o aludido certame, efetuado sob 
o critério Menor Preço por item, em favor da seguinte licitante 
vencedora relacionada abaixo:
FRANCISCO E. SILVA CAPIISTRANIO EIRELI - EPP
CNPJ: 01.200.121/0001-40

VALOR TOTAL: R$ 42.348,80
VALOR GLOBAL: R$ 42.348,80
BELÉM, 13 DE MARÇO DE 2017.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará

Protocolo: 154812
..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 064 DE 02.03.2017
Servidor: João rogério Pereira duarte
Matrícula: 57191640-1
cargo: assistente cultural-Montador de Exposições e Eventos
objeto: responder pelo cargo de coordenador de fomentos dos 
Espaços culturais durante as férias da titular
Período da designação: 01.03.2017 a 30.03.2017

Protocolo: 154929

CONTRATO
.

CONTRATO
CONTRATO: 002/2017

oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado Na 
coNfEcÇÃo dE cracHáS, cordÕES Para cracHáS E PorTa 
cracHáS coMUM.
Valor: r$5.185,00
daTa dE aSSiNaTUra: 06/03/2017
ViGÊNcia coNTraTUal: 06/03/2017 a 06/03/2018
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 051/2016-SEcUlT
ProJETo aTiVidadE: 8338-0101000000-339039; PTrES: 
158338; Pi: 4200008338c; aÇÃo: 236578; fUNcioNal 
ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
coNTraTado: aMaZoNaS coMÉrcio dE adESiVoS E BriNdES 
lTda
SErVidor rESPoNSáVEl: Patrícia Marinho
ENdErEÇo: av. cristiano Machado, 373, Bairro concórdia, 
cEP:31.110-656, cidade Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais.
ordENador: Paulo roberto chaves fernandes

Protocolo: 154771
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
TERMO ADITIVO: 4

daTa dE aSSiNaTUra: 13/03/2017
ViGÊNcia: 16/03/2017 a 14/04/2017
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem por objeto a 
prorrogação do prazo de vigência do instrumento.
coNTraTo: 034
EXErcÍcio: 2016
coNTraTado: W.S.r. MarTiNS & MarTiNS SErViÇoS dE 
aliMENToS lTda EPP (la PoMMEdor)
ENdErEÇo: aV. GENEralÍSSiMo dEodoro, Nº 1513, cEP: 
66.035-090,  Bairro: NaZarÉ, BElÉM - Pará
ordENador: Paulo roberto chaves fernandes

Protocolo: 154939

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017

objeto: a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de planejamento, organização e secretaria 
executiva de eventos, para atender o Projeto feira Pan- 
Amazônica do livro 2017, especificamente o evento denominado: 
XXi feira Pan- amazônica do livro.
responsável pelo certame: Patrícia Glym coelho de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 28/03/2017
Hora da abertura: 14:00 horas.
orçamento: Projeto atividade: 8429– 0101000000 – 339039; 
PTrES: 158429; Pi: 212EVENfliV; ação: 233279; funcional 
Programática: 13.392.1444-8429.
ordenador de despesa: Paulo roberto chaves fernandes

Protocolo: 154920
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017
objeto: a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação tipo sedan e vans executivas para 
atender ações que integram o Projeto feira Pan- amazônica do 
livro 2017, especificamente os eventos: XXI Feira Pan- Amazônica 
do livro e  X Salão do livro da região do Baixo amazonas.
responsável pelo certame: luciana Silva de abreu almeida
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 27/03/2017
Hora da abertura: 10:00 horas.
orçamento: Projeto atividade: 8429– 0101006355 – 339033; 
PTrES: 158429; Pi: 212EVENfliV; ação: 233279; funcional 
Programática: 13.392.1444-8429.
ordenador de despesa: Paulo roberto chaves fernandes

Protocolo: 154941
..

OUTRAS MATÉRIAS
.

FORMALIZAÇÃO DE ADMISSÃO
PORTARIA Nº 063 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017

o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas 
atribuições legais, e;
considerando os termos do Processo nº 2014/8441, de 
08.01.2014;
rESolVE:
I - FORMALIZAR, para fins de Regularização Funcional, a 
admissão da servidora Maria dE fáTiMa VEloZo diaS, 
matrícula nº 32182-1, para exercer o cargo de Biblioteconomista, 
código GEP-aNSB-603.1, classe “a”, na Secretaria de Estado de 
cultura – SEcUlT, a contar de 01.02.1984, conforme registros 
funcionais.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos à data de 01.02.1984.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 24 de fevereiro de 2017.
PaUlo roBErTo cHaVES fErNaNdES
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 155004

.

.

FUNDAçÃO CULTURAL DO PARÁ

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 70 DE 13 DE MARÇO DE 2017
a Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, 
de 20 de agosto de 1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de 
junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 3 de setembro de 
2003, alterada pela lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015 e pelo 
decreto do Governador do Estado do Pará, publicados no doE 
nº 32.798, de 1º de janeiro de 2015, e doE nº 33.111 de 19 de 
janeiro de 2016,
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO ainda, o processo nº 2017/93865 de  07 
março de 2017;
RESOLVE:
i –autorizar os servidores a baixo a viajarem aos municípios de 
catanhal, augusto  augusto corrêa e São Migeuel do Guamá/Pa, 
no período de 19 a 24/03/2017 a fim de de realizar oficinas 
para auxiliares de Bibliotecas, refrente a entrega dos Kit’s do 
Edital Biblioteca Viva.

Matrícula Nome Cargo
57193519/1 MariNildE cHaVES BarBoSa TEcNico EM GESTao cUlTUral

57207821/1 dailToN HEldEr da SilVa 
coNcEicao aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

293393/1 MaioliNa NaSciMENTo 
NEVES TEc. NiVEl SUPErior

5892252/1 criSTiaNo dE JESUS corrEa 
lEiTE MoToriSTa

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5 ½ (cinco 
e meia) diárias aos servidores acima, que se deslocaram 
conforme item i, totalizando R$ 702,50 (setecentos  e dois reais 
e ciquenta centavos), a cada servidor.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
DINA MARIA CÉSAR DE OLIVEIRA
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 155023

OUTRAS MATÉRIAS
.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ
PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA – 

SEMEAR.
EDITAL N.º 002/2017 - FCP.

a fundação cultural do Pará, instituída pela lei Nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015, cNPJ/Mf nº 14.662.886/0001-43, com 
sede à avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro de Nazaré, cidade 
de Belém, estado do Pará, cEP 66.035-340, aqui denominada 
simplesmente fcP, estabelece e divulga as normas para o Edital 
de Seleção Pública para os postulantes aos benefícios estatuídos 
pela lei n.º 6.572, de 8 de agosto de 2003 e no decreto n.º 847, de 
8 de janeiro de 2004, respeitando os princípios da transparência, 
isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, 
eficiência, equilíbrio na distribuição regional dos recursos, de 
acordo com as seguintes disposições:
1 – OBJETO.
1.1 - o presente edital tem por objeto selecionar os projetos 
culturais aptos à realizarem a captação de recursos perante 
pessoa jurídica com estabelecimento situado no Estado do Pará, 
contribuintes de imposto sobre operações relativas à circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS, na 
forma do Programa Estadual de incentivo à cultura, regido pela 
lei nº 6.572, de 8 de agosto de 2003.
1.2 – os projetos devem ter por objeto o campo cultural e podem 
versar sobre diversos segmentos e linguagens tais como:
1)Teatro;
2)dança;
3)circo;
4)ficção
5)documentário
6)Video arte;
7)Video mapping;
8)Videoclipe;
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9)Video de animação;
10)Exibição e circulação;
11)Produção audiovisual para rádio,TV,internet e outras mídias;
12)Jogos eletrônicos.
 13) música
14) desenho;
15) Pintura;
16) Escultura;
17)Gráficas;
18)Gravura;
19)Fotografia;
20)História em quadrinhos.
21)design;
22)Moda;
23)Gastronomia;
24) Histórico, arquitetônico,arqueológico,Ecológico;
25)cultura popular;
26)cultura identitária;
27)artesanato;
28)acervo (bibliotecas, museus, arquivos, fonoteca e outros);
29)obras e eventos literários.
30) Publicações (História; Biografia; Ensaios; Filosofia e outros).
31)Estudos, pesquisas nas diversas áreas do campo cultural;
32)ações de fomento voltada para a economia da cultura;
33)ações formativas nas diversas áreas do campo cultural.
34)artes integradas (projetos que integram várias áreas 
culturais).
Parágrafo único: as áreas e segmentos acima enumerados 
são exemplificativos, podendo os projetos abordarem outros 
segmentos/linguagens/expressões não enumerados, desde que 
as propostas estejam essencialmente no campo da cultura.
2 – DA LEGITIMIDADE DOS CANDIDATOS:
2.1 - Poderão inscrever-se neste processo seletivo pessoa 
física, jurídica e microempreendedor individual – MEi que seja 
diretamente responsável pela concepção, execução do projeto 
cultural a ser incentivado, nos termos da lei nº 6.572, de 08 de 
agosto de 2003.
Parágrafo primeiro: No caso de pessoa jurídica a atuação no 
campo cultural deve estar prevista no contrato/estatuto social.
Parágrafo segundo: a atividade desenvolvida pelo MEi deverá 
ser compatível com as atividades relativas ao desenvolvimento 
do projeto cultural proposto.
Parágrafo terceiro: Será aceita a inscrição de apenas um projeto 
por proponente.
Parágrafo quarto: o proponente que inscrever projetos na 
condição de MEi não poderá inscrever projeto como pessoa física 
e nem como pessoa jurídica.
2.2 – Não poderão inscrever projetos culturais:
a) Entes da administração Pública direta ou Entidades da 
administração Pública indireta sejam na esfera federal, Estadual 
ou Municipal;
b) Proponente cujos projetos se destinem a viabilizar ações 
desenvolvidas por órgãos públicos;
c) Cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, de algum dos 
integrantes da comissão de avaliação instituída por portaria, em 
linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau;
d) Servidores da Secretaria Executiva do Programa Semear, 
servidores que estejam envolvidos diretamente no processo de 
seleção dos projetos ou que tenham poder de decisão sobre o 
mesmo, bem como seus cônjuges, parentes até o terceiro grau, 
inclusive os afins;
e) Empresa e grupos empresariais, potenciais patrocinadores, 
instituições por ela controladas ou a ela coligadas;
f) Cônjuge, parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, 
dependentes dos titulares, administradores, acionistas ou sócios 
da empresa e/ou grupos de potenciais patrocinadores;
g) Proponente que estiver em situação de inadimplência com o 
Programa SEMEAR ou com o fisco Estadual.
Parágrafo Único: Para fins deste edital, considera-se 
inadimplente, o proponente que:
a) Utilizar indevidamente os recursos recebidos ou em finalidade 
diversa de projeto aprovado;
b) Não apresentar, no prazo exigido, a prestação de contas total 
ou parcial, no caso de projetos em andamento, nos termos do 
art. 26 do decreto n.º 847/04;
c) Não concluir o projeto no prazo estipulado no último 
cronograma de atividades apresentado à Secretaria Executiva do 
programa SEMEar;
d) Não apresentar o produto resultante do projeto aprovado;
e) deixar de veicular nos materiais de divulgação os símbolos, 
as logomarcas e o apoio institucional do Governo do Estado do 
Pará, da fundação cultural do Estado do Pará e da lei Estadual 
de incentivo à cultura – SEMEar durante a execução do projeto 
aprovado, conforme determina o § 5º do o art. 9° do decreto 
n.º 847/04;
f) Tiver a prestação de contas não aprovada pela comissão 
Gerenciadora do Programa SEMEar;
g)Estiver em débito com o fisco Estadual, com ou sem dívida 
ativa inscrita.

3 - DAS INSCRIÇÕES:
3.1 - as inscrições devem ser realizadas no período de 08:00 h 
(oito horas) do dia 14 de março de 2017 às 16:59 h (dezesseis 
horas e cinquenta e nove minutos) do dia 27 de abril de 2017, 
exclusivamente por meio do Sistema de Gestão de Projetos 
culturais do Programa Semear – SGPSemear, disponível no site 
da fundação cultural do Pará – http://www.fcp.pa.gov.br.
3.2 - orientações sobre o preenchimento dos formulários e um 
guia completo sobre o sistema, deverão ser consultadas, no 
próprio SGPSemear.
3.3 - a inscrição de projeto, mediante preenchimento online dos 
formulários no SGPSemear deverá vir acompanhada de toda a 
documentação exigida no item 4 deste Edital.
3.4 - a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. a íntegra deste Edital, estará 
disponível no endereço eletrônico da fcP(www.fcp.pa.gov.br) a 
partir da publicação no Diário Oficial do Estado.
3.5 – Todos os campos de todos os formulários deverão estar 
integralmente preenchidos, estando vedado o envio de novos 
documentos ou a edição de dados e informações após a 
submissão do projeto.
3.6 - a Secretaria Executiva do Programa SEMEar não se 
responsabilizará por pedidos de inscrição, via internet, que 
deixarem de ser concretizados por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.
3.7 - No momento da inscrição o proponente deverá observar 
ainda:
3.7.1 – o projeto que tenha atividades culturais que venham 
a gerar impacto ambiental não benéficos deverão prever as 
medidas de redução, prevenção e compensação de tais efeitos;
3.7.2 – o projeto deve prever medidas de acessibilidade 
compatíveis com o projeto cultural;
3.7.3 – Projetos que coloquem produtos à disposição do público 
com preços ou condições elevados, que limitem o acesso ao 
grande público deverão prever outras medidas compensatórias 
que facilitem o acesso a serviços e produtos culturais;
3.7.4 – observar o limite de gastos referente aos custos 
administrativos (administração, gestão, assessoramento, 
coordenação, captação de recursos, produção executiva, 
assessoria jurídica e contábil, entre outras) que não podem 
ultrapassar 20% do total do projeto.
3.7.5 - observar que gastos referente aos custos de divulgação e 
mídia, incluídas a criação de campanha, assessoria de imprensa, 
produção de peças publicitárias, plano de mídia, cartazes, 
camisetas e folhetos e outros, podem ser de até 20%.
3.7.6 – observar o limite máximo de valor orçamentário dos 
projetos culturais, que é de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
para todas as áreas culturais.
3.7.7 – Não serão aceitos projetos que tenham por objetivos/
resultados produtos que não possam ser disponibilizados para 
o público.
3.7.8 – Somente projetos que visem à exibição, utilização e 
circulação públicas de bens e serviços culturais poderão ser 
incentivados na forma da lei 6.572/2003. Projetos destinados 
ou restritos a circuitos privados, obras e coleções particulares ou 
programas de rádio e TV para empresas privadas, dentre outros, 
não serão beneficiados pelo Programa SEMEAR.
3.7.9 - Evento decorrente do projeto cultural incentivado na 
forma desta lei será realizado, prioritariamente, no território do 
Estado do Pará, nos termos da lei nº 6.572 de 08 de agosto de 
2003.
3.7.10 – o período máximo de execução dos projetos é de 12 
meses, podendo ser estendido, observado o disposto no item 
10.3 deste edital.
3.7.11 – Projetos que tenham por objeto eventos de calendário 
que só ocorrem em determinados períodos do ano deverão 
atentar para a previsão de resultado e o tempo de captação, 
tendo em vista que não serão permitidas mudanças para 
possibilitar a realização de projeto fora do período do calendário. 
caso o proponente realize o projeto sem haver captado recursos, 
o fará por sua conta e risco, observado o dispositivo 10.8 deste 
edital.
4 - DOCUMENTAÇÃO:
4.1 - o proponente deverá anexar toda a documentação exigida 
em cópias digitalizadas (documento impresso original que foi 
digitalizado) no próprio SGPSemear conforme abaixo:
4.1.1 – se pessoa física:
a) cópia do documento de identidade;
b) cópia do registro no cPf/Mf;
c) comprovante de residência atualizado em nome do proponente
d) certidão Negativa de débitos com o fisco Estadual.
e) atestado de regularidade SEMEar;
f) currículo resumido do proponente;
g) currículo resumido e carta de anuência da equipe principal;
h) No caso de projetos de formação, plano pedagógico; e
i) documentos, imagens, links, vídeos, áudios, textos, sinopses 
ou roteiros de espetáculos, filmes, matérias ou qualquer outro 

meio que sejam capazes de demonstrar claramente seu projeto, 
sob pena do projeto ter sua avaliação prejudicada por falta de 
subsídios necessários para sua análise.
4.1.2 – se pessoa jurídica:
a) cópia do cartão de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da fazenda – cNPJ/Mf;
b) cópia do instrumento constitutivo da empresa ou última 
alteração contratual, ou ata da assembleia geral que elegeu 
a atual diretoria, se sociedade anônima e sociedade civil, nos 
termos do código civil Brasileiro, devidamente registrada 
no cartório de Títulos e documentos ou no caso de empresa, 
registro do comércio.
c) cópia do documento de identidade, cópia da inscrição no 
cadastro de Pessoas físicas do Ministério da fazenda – cPf/
Mf e comprovante de residência atualizado do representante da 
empresa;
d) certidão de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos 
ou não em dívida ativa da união, inclusive em relação às 
contribuições previdenciárias.
e) certidão de regularidade do fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - fGTS;
f) certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária 
relativo aos tributos estaduais.
g) atestado de regularidade SEMEar;
h) portfólio resumido da pessoa jurídica;
i) currículo resumido e carta de anuência da equipe principal;
j) no caso de projetos de formação, plano pedagógico; e
l) documentos, imagens, links, vídeos, áudios, textos, sinopses 
ou roteiros de espetáculos, filmes, matérias ou qualquer outro 
meio que sejam capazes de demonstrar claramente seu projeto, 
sob pena do projeto ter sua avaliação prejudicada por falta de 
subsídios necessários para para sua análise.
4.1.3 - Microempreendedor individual - MEi:
a) cédula de identidade e inscrição no cPf do Microempreendedor 
individual;
b) comprovante de residência em nome do Microempreendedor 
individual atualizado;
c) inscrição cNPJ;
d) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual;
e) Certidão de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos 
ou não em dívida ativa da União, inclusive em relação às 
contribuições previdenciárias.
f)certidão de regularidade do fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - fGTS, no caso o MEi tenha empregado;
g)certidão de regularidade de natureza tributária e não tributária 
relativo aos tributos estaduais;
h) atestado de regularidade SEMEar;
i) Portfólio resumido do Microempreendedor individual;
j) currículo resumido e carta de anuência da equipe principal;
l) No caso de projetos de formação, plano pedagógico; e
m) documentos, imagens, links, vídeos, áudios, textos, sinopses 
ou roteiros de espetáculos, filmes, matérias ou qualquer outro 
meio que sejam capazes de demonstrar claramente seu projeto, 
sob pena do projeto ter sua avaliação prejudicada por falta de 
subsídios necessários para sua análise.
4.2 – deverão ser apresentados também:
4.2.1 No caso de construção, reforma ou restauração de imóveis:
i. os respectivos projetos arquitetônicos;
ii. cópia da escritura e do registro do imóvel;
iii. autorização do proprietário do bem, por meio de contrato de 
concessão de uso ou de comodato quando o proprietário for de 
direito Público, ou contrato de comodato quando o proprietário 
for de Direito Privado sem fins lucrativos, elaborados de acordo 
com a legislação aplicável; e
IV. registro fotográfico ou videográfico relativo ao bem a receber 
a intervenção.
4.2.2 - No caso específico de projetos de construção ou reforma 
de qualquer natureza ou aqueles realizados por etapas, incluídos 
no projeto, além dos documentos descritos no item 4.2.1, o 
proponente deverá especificar detalhadamente:
i. quais estágios já foram concluídos;
ii. o nome do engenheiro ou arquiteto responsável pela obra;
iii. os respectivos alvarás;
iV. fotos alusivas a cada etapa completada, conforme cronograma 
de execução; e
V. discriminar as etapas que correspondem especificamente ao 
projeto proposto.
4.2.3. No caso de intervenção em prédio, monumento, 
logradouro, sítio e demais bens tombados pelo Poder Público, 
além dos documentos descritos no item 4.2.1. e 4.2.2, também 
deverão ser apresentados:
i. autorização do órgão competente responsável pelo 
tombamento de âmbito municipal, estadual e federal para a 
realização da obra; e
ii. cópia do ato de tombamento.
4.3 - Projetos no campo arqueológico deverão obedecer às 
disposições da lei específica, Lei 3924 de 26 de julho de 1961, 
assim como também estar de acordo com a Portaria nº 07 de 
1988.
4.4 - Projetos em que estão previstas atividades que exijam 



36  diário oficial Nº 33332 Terça-feira, 14 de MARÇO de 2017

autorização de órgãos ambientais, devem apresentar 
comprovante de solicitação desta autorização.
4.5 - No caso de patrimônio imaterial, o empreendedor deverá 
apresentar a anuência da comunidade, grupos, indivíduos e 
artistas envolvidos.
Parágrafo Primeiro: Poderão ser aceitos como comprovante de 
residência um dos documentos abaixo, desde que estejam em 
nome do proponente:
a)contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou 
móvel);
b)contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do 
imóvel, reconhecida em cartório, acompanhado de um dos 
comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone 
em nome do proprietário do imóvel;
c)declaração anual do imposto de renda Pessoa física (irPf);
d)demonstrativo ou comunicado do instituto Nacional do Seguro 
Social (iNSS) ou da receita federal do Brasil (rfB);
e)contracheque emitido por órgão público;
f)boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de 
plano de saúde, de condomínio ou de financiamento habitacional;
g)fatura de cartão de crédito;
h)extrato ou demonstrativo bancário de outras contas, correntes 
ou de poupança;
i)extrato ou demonstrativo bancário de empréstimo ou aplicação 
financeira;
j)extrato do fundo de Garantia do Tempo de Serviço (fGTS);
l)guia ou carnê do imposto Predial e Territorial Urbano (iPTU) ou 
do imposto sobre a Propriedade de Veículos automotores (iPVa).
Parágrafo Segundo: No caso do comprovante não estar em 
nome do proponente será aceita declaração do proprietário do 
imóvel que confirme a residência, com firma reconhecida em 
cartório, acompanhada de um dos comprovantes referidos no 
parágrafo primeiro deste item.
5 - SELEÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS.
5.1 - a Secretaria Executiva do Programa SEMEar iniciará os 
procedimentos prévios aos trabalhos da comissão de avaliação 
da seguinte forma:
a) Analisará a legitimidade dos candidatos verificando se os 
mesmos atendem os requisitos exigidos no item 2 do edital (da 
lEGiTiMidadE doS caNdidaToS);
b) analisará se a mesma atende a todos os requisitos exigidos 
no item 4 (da docUMENTaÇÃo) do edital, bem como e se estão 
presentes autenticidade e legalidade da referida documentação.
5.2 – o projeto que atender todas as exigências previstas deste 
edital será encaminhado para análise da comissão de avaliação.
5.3 – caso o projeto não cumpra qualquer umas das exigências 
previstas nos Itens 2 e 4 a Secretaria Executiva notificará a 
parte para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados do envio da notificação via SGPsemear.
5.3.1 - Para verificar a existência de notificações o proponente 
deverá acessar o SGPSemear e verificar a opção mensagens.
5.3.2 – As defesas/respostas às notificações do item 5.3 deverão 
ser encaminhados exclusivamente para o email: sgp.semear@
fcp.pa.gov.br.
5.4 – caso o projeto for submetido sem nenhuma informação nos 
formulários, “Textos”, “detalhes”, “recursos e custos”, o projeto 
será indeferido por ausência total de subsídios para realização de 
qualquer tipo de análise.
6 - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO.
6.1 - Serão designadas sete pessoas de notório saber e 
experiência no campo artístico-cultural para compor a comissão 
de avaliação dos projetos propostos na seleção pública do ano de 
2017, nos termos do decreto 847/2004.
6.2 – a lista de membros da comissão de avaliação será 
publicada no Diário Oficial do Estado.
6.3 - a Presidência da comissão de avaliação será exercida pela 
Presidente da fcP, sem direito à voto.
6.4 - a Presidente poderá designar pessoa para substituí-la na 
função de presidente da comissão de avaliação que também não 
terá direito à voto, exceto no caso do membro designado para 
realizar a função, já seja da comissão avaliadora, nomeada nos 
termos do item 6.2.
6.5 - É vedada a participação na comissão de Seleção de 
membros que:
a) – Tenham interesse direto nas inscrições que estiverem em 
processo de seleção;
b) – Tenham participado ou colaborado na elaboração das 
inscrições apontadas, ou tenham ligação direta e indireta com as 
inscrições que estiverem em processo de seleção;
c) – Tenham parentesco com candidatos habilitados;
d) – Estejam litigando judicial ou administrativamente com 
candidatos ou com os respectivos cônjuges ou companheiros.
6.6 - o membro convidado que tiver qualquer dos impedimentos 
descritos acima deve comunicar o fato à comissão de seleção, 
desistindo voluntariamente de atuar, sob pena de anulação dos 
atos que praticar.
7 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO.
7.1 - a comissão de Seleção realizará a análise das propostas 
levando em consideração os seguintes aspectos:
a)Enquadramento nos objetivos do Programa Estadual de 

incentivo à cultura – 1,0pt;
b)compatibilidade entre objetivos e metas – 1,0pt;
c)coerência do cronograma de execução com o projeto - 1,0pt
d)compatibilidade do orçamento com as dimensões do projeto 
- 1,0pt;
e)capacidade da equipe técnica em desenvolver o projeto - 
1,0pt;
f)relevância e impactos sociais, históricos artísticos e culturais 
do projeto para o público alvo - 1,0pt;
g)Valorização da preservação do registro de expressões e 
manifestações artísticas e culturais do estado do Pará – 1,0pt;
h)Promoção da democratização do acesso e fruição de bens, 
serviços e produtos – 1,0pt;
i)Valorização dos recursos humanos, materiais, técnicos e 
naturais disponíveis no Estado do Pará – 1,0pt; e
j) coerência da divulgação com as dimensões do projeto – 1,0pt.
Parágrafo Primeiro: o projeto que descumprir os itens 3.7.1, 
3.7.2 e 3.7.3 sofrerá redução na nota de 0,50 d (cinquenta 
décimos) por cada item não cumprido.
Parágrafo Segundo: Projetos incompletos que estejam com 
formulários/campos terão sua avaliação prejudicada por não 
oferecer subsídios que possam validar a análise adequada.
8 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
8.1 - a comissão de avaliação julgará os projetos de acordo com 
os critérios previstos no Edital e após a conclusão do processo de 
avaliação encaminhará a lista dos aprovados para a Homologação 
pela comissão Gerenciadora do Programa Estadual de incentivo 
à cultura - SEMEar.
8.2 – a comissão Gerenciadora do SEMEar poderá, a seu 
critério, estabelecer limite inferior ao valor do incentivo solicitado 
pelo Produtor cultural, conforme previsto no §7º do art. 9° do 
decreto nº 847/2004.
8.3 - o prazo para a divulgação do resultado é de 60 (sessenta 
dias) a contar do encerramento das inscrições, podendo haver 
prorrogação se houver necessidade.
8.4 - após a divulgação do resultado por meio de resolução 
publicada em Diário Oficial do Estado, o proponente que tiver 
projeto não aprovado, poderá recorrer à comissão de Seleção, no 
prazo de cinco dias corridos à contar da publicação do resultado.
8.5 - após análise dos recursos pela comissão de avaliação, será 
publicada uma segunda resolução com a lista dos projetos que 
forem aprovados mediante recurso.
9 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS.
10.1 – o período de execução previsto no cronograma do projeto 
se inicia a partir da efetiva captação de recursos.
10.2 - o prazo de execução pode ser estendido a pedido do 
proponente que deverá fundamentá-lo com relatório parcial 
de atividades (item 10.6) do projeto e com as razões o que o 
levaram a pedir a prorrogação.
10.3 – caso o proponente apresente pedido de patrocínio de valor 
menor do que o aprovado ou o valor aprovado seja menor que o 
pleiteado, deverá o mesmo apresentar à Secretaria Executiva do 
Programa SEMEar, proposta de readequação orçamentária ou 
qualquer outro tipo de readequação do projeto.
10.4 – o pedido de readequação previsto acima deverá observar 
obrigatoriamente se:
a) a proposta de readequação não altera substancialmente os 
objetivos do projeto;
b) foram observadas as disposições previstas nos itens 3.7.1, 
3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.7, 3.7.8, 3.7.9 e 3.7.10 deste 
edital.
10.5 – a Secretaria Executiva decidirá sobre os pedidos previstos 
nos itens acima em 5 (cinco) dias corridos e notificará o 
proponente da decisão via sistema de gestão de projetos online.
10.6 – o proponente deverá apresentar relatório parcial de 
atividades a cada 3(três) meses, sendo o primeiro relatório 
emitido a partir da data de inicio da execução do projeto.
10.6.1 – caso o relatório não seja apresentado, a comissão 
Gerenciadora do Programa por meio da Presidente da fundação 
cultural do Pará determinará a realização de diligências no 
sentido de verificar o andamento do projeto;
10.7 – O material gráfico produzido ao longo da execução deverá 
estar de acordo com o manual de utilização das logomarcas 
e símbolos oficiais, disponível na página da FCP e deve ser 
apresentado à Secretaria Executiva do Programa SEMEar antes 
da divulgação para conferência.
10.7.1 – o material após aprovado deverá ser apresentado no 
relatório parcial referente à fase em que estava prevista sua 
confecção e circulação.
10.8 – despesas efetuadas antes da publicação da resolução que 
habilita o proponente à captar recursos não serão ressarcidas. 
as despesas efetuadas após a publicação do resultado correrão 
por conta e risco do proponente e só poderão ser ressarcidas se 
forem integrlamente atendidas às condições abaixo:

a) os recursos captados sejam suficientes para a cobertura das 
despesas;
b) o certificado de enquadramento esteja no prazo de validade e 
a comprovação do depósito dos recursos captados seja realizada 
até o final do mesmo exercício financeiro da execução do projeto.
10.9 – o proponente ou quem o represente deverá, no caso 
de projetos que utilizem de diversas formas, obra intelectual, 
apresentar autorização expressa dos autores e/ou dos detentores 
dos direitos conexos, estando sujeitos as penalidades da lei nº 
9.610 de novembro de 1998, no caso de descumprimento e 
ainda de ter a prestação de contas não aprovada.
11 – DISPOSIÇÕES FINAIS.
11.1 – a comprovação da realização do projeto será feita por 
ocasião da apresentação dos relatórios parciais e por ocasião 
da apresentação de prestação de contas após 30 dias a contar 
do término do período de execução, nos moldes do decreto 
847/2004 e demais normas aplicáveis.
11.1.1 – a apresentação de prestação de contas após 30 dias 
contados do término da execução do projeto deverá ser realizada 
independente de notificação pela Secretaria Executiva do 
Programa SEMEar.
11.2 – o proponente que não apresentar os relatórios parciais 
que comprovam a execução do projeto e/ou não entregar a 
prestação de contas da aplicação do recurso financeiro será 
considerado inadimplente, incorrendo nas sanções previstas no 
decreto 847/2004.
11.3 – a contrapartida prevista nos projetos deverá ser 
devidamente comprovada na prestação de contas.
11.4 - ocorrendo a hipótese em que o Produtor esteja 
desenvolvendo um projeto já aprovado e pleiteie a aprovação de 
outro, deverá efetuar prestação de contas parcial do projeto em 
andamento, na forma do decreto Estadual nº 847/2004.
11.5 – a prestação de contas apresentada pelo Produtor cultural 
ficará sujeita à auditoria dos órgãos estaduais competentes.
11.6 – O Produtor Cultural deverá no caso do produto final 
resultar na edição de:
a) obra literária, doar 10 (dez) exemplares para o acervo de 
bibliotecas da fundação cultural do Estado do Pará – fcP;
b) cd ou dVd, doar 5 (cinco) exemplares que comporão acervo 
da fonoteca “raimundo Satyro de Mello”.
11.7 – o prazo para a captação de recursos é 1(um) ano, 
improrrogável de acordo com o disposto no caput do art. 16 do 
decreto n.º 847/04.
11.8 - Empresas que já gozem de benefícios fiscais que 
pretendam patrocinar projetos devem formular consulta 
diretamente à Secretaria de Estado da fazenda – SEfa sobre a 
possibilidade de obter incentivo fiscal pelo Programa SEMEAR, 
antes de ingressarem com solicitação de patrocínio.
11.9 - É vedada a alteração de proponente do projeto.
11.10 – os prazos previstos neste Edital iniciam e terminam em 
dia útil. No caso de o prazo final de qualquer etapa coincidir 
com data de feriado, final de semana, ou ponto facultativo, será 
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
11.11 – Serão divulgadas informações gerais do projeto no site 
da fundação cultural do Pará, como resumo, valor, período de 
execução, personalidade jurídica, conforme art. 8º, V, § 2º da 
lei nº 12.527/2011.
11.11.1 – o Email e telefone de contato só poderão ser 
disponibilizados para fins de possibilitar contato de possíveis 
patrocinadores e demais interessados.
11.11.2 – o acesso a outras informações não previstas nos 
itens anteriores só poderão ser realizadas mediante autorização 
expressa do proponente, conforme art.8º, V, §1º, ii da lei nº 
12.527/2011 c/c art. 7º Xiii da lei 9.610/1998 que deverá ser 
protocolada na Secretaria Executiva do Programa SEMEar.
11.12 – deverão ser disponibilizadas aos servidores da Secretaria 
Executiva do Programa SEMEar o acesso aos eventos, atividades 
e demais ações do projeto afim de possibilitar o acompanhamento 
do mesmo.
11.13 - os casos omissos serão resolvidos pela comissão 
Gerenciadora do SEMEar.
11.14 - fica delegado à Secretaria Executiva do Programa 
Estadual de incentivo à cultura – SEMEar o poder para ordenar 
a publicação de atos relativos ao presente edital e, assinar 
despachos, encaminhar solicitações, realizar comunicados, 
notificações e demais atos referentes ao processo seletivo.
11.15 – os esclarecimentos adicionais e a orientação técnica 
para o preenchimento do formulário Padrão serão prestados pela 
Secretaria Executiva do Programa SEMEar, na avenida Gentil 
Bittencourt, nº. 650, em dias úteis, no horário das 08h00 às 
14h00.
DINA MARIA CÉSAR DE OLIVEIRA.
Presidente da Fundação Cultural do Pará.

Protocolo: 154887
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SECRETARIA DE ESTADO DE 
COMUNICAÇÃO

.

..

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 43 DE 08 DE MARÇO DE 2017
o Secretário adjunto de Estado de comunicação, usando de suas 
atribuições legais, e conforme Proc. nº 2017/96147/SEcoM.
RESOLVE:
i – conceder ao servidor Ezequias Ferreira Nascimento, 
mat. nº 57221479, cargo de assessor de comunicação ii, 
o suprimento de fundos no valor de  R$ -200,00 (duzentos 
reais), para suprir as despesas a serviço desta diretoria.

PROGRAMA DE 
TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DO 

RECURSO VALOR

24.722.1424-
8236  33.90.33 (Passagem e locomoção) 0101000000 r$200,00

ii – o período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da 
data de emissão da OB, e a prestação de contas tem que ser 
feita até 15 (quinze) dias do término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Samuel de Oliveira Mota
Secretário adjunto de Estado de comunicação

Protocolo: 154837

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 37 DE 03 DE MARÇO DE 2017.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE

          o Secretário de Estado de comunicação, usando de 
suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2017/90558/
SECOM.
RESOLVE:
 i - conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (1 diária e meia), 
para o deslocamento a cidade  de Brasília, no período de 21 a 
22/02/2017, estará participando do encontro dos Secretários 
de comunicação.
NOME: daniel Nardin Tavares
CPF: 843.446.792-53
MATRICULA: 5910640

CARGO: SECRETÁRIO DE ESTADO
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Samuel de Oliveira Mota
Secretário adjunto de Estado de comunicação

Protocolo: 154829
PORTARIA Nº 32 DE 02 DE MARÇO DE 2016.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
o Secretário adjunto de Estado de comunicação, usando de 
suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2017/83194/
SECOM.
RESOLVE:
 i - conceder aos servidores relacionados, diárias para o 
deslocamento ao município de Bragança/PA, nos períodos 
especificados abaixo para ministrar oficinas do projeto Biizu.
IDA: 05/03/2017
VOLTA:10/03/2017
NOME: Glafira foNSEca loBo GoNÇalVES
CPF: 652.392.022-49

CARGO: COLABORADOR EVENTUAL
IDA:05/03/2017
VOLTA:17/03/2017
NOME: diEGo BEZErra dE carValHo
CPF: 013.509.922-67

CARGO: COLABORADOR EVENTUAL

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Samuel de Oliveira Mota
Secretário adjunto de Estado de comunicação

Protocolo: 154818
PORTARIA Nº 39 DE 06 DE MARÇO DE 2016.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
o Secretário adjunto de Estado de comunicação, usando de 
suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2017/86254/
SECOM.
RESOLVE:
 i - conceder aos servidores relacionados: ½ (meia diária), 
para o deslocamento ao município de Capanema/Pa, no 
dia 10/03/2016, com o objetivo de efetuar visita técnica 
para realização de  oficinas de Rádio do Projeto Biizu nestes 
municípios.
NOME: fEliPE BraUN SoarES
CPF: 913.365.202-30
MATRICULA: 57234821
CARGO: PUBliciTário
NOME: lUiS JoSE PErEira da SilVa

CPF: 430.892.082-53
MATRICULA: 5891727
CARGO: MoToriSTa

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Samuel de Oliveira Mota
Secretário adjunto de Estado de comunicação

Protocolo: 154795
PORTARIA Nº 38 DE 03 DE MARÇO DE 2017.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
o Secretário adjunto de Estado, usando de suas atribuições 
legais, e conforme PROC. Nº 2017/90522/SECOM.
RESOLVE:
 i - conceder aos servidores relacionados à complementação de 
diária, para o deslocamento ao município de Itaituba/PA no 
período de 28/02 a 03/03/2017, tendo em vista  que estes 
servidores retornaram no dia 05/03/2017 e retornarem dois 
dias depois da data prevista. Sendo assim, o período da viagem 
ficou de 28/02/2017 a 05/03/2017.
NOME: PaUlo SilBEr loPEZ da GaMa alVEZ
CPF:  174.670.122-68
MATRICULA: 7005750

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL II
NOME: Mácio fErrEira doS SaNToS
CPF: 440.363.182-87
MATRICULA: 57230087
CARGO: SEcrETario dE dirEToria
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Samuel de Oliveira Mota
Secretário adjunto de Estado de comunicação

Protocolo: 154827
PORTARIA Nº 35 DE 02 DE MARÇO DE 2016.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
o Secretário adjunto de Estado, usando de suas atribuições 
legais, e conforme PROC. Nº 2017/86233/SECOM.
RESOLVE:
 i - conceder aos servidores relacionados: ½ (meia diária), 
para o deslocamento ao município  de Bragança/PA no dia 
05/03/2017, para conduzir a equipe do projeto BiiZU que 
realizará oficinas no referido município.
NOME: lUiS JoSE PErEira da SilVa
CPF: 430.892.082-53
MATRICULA: 5891727
CARGO: MoToriSTa
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Samuel de Oliveira Mota
Secretário adjunto de Estado de comunicação

Protocolo: 154830
PORTARIA Nº 34 DE 02 DE MARÇO DE 2017.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
o Secretário adjunto de Estado de comunicação, usando de 
suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2017/86236/
SECOM.
RESOLVE:
 i - conceder aos servidores relacionados: 3½ (três diárias e 
meia), para o deslocamento ao município de Itaituba/PA no 
período de 28/02 a 03/03/2017, para cobertura das ações da 
defesa civil no atendimento às populações das localidades que 
estão isoladas pela interdição da Br-163.
NOME: PaUlo SilBEr loPEZ da GaMa alVEZ
CPF:  174.670.122-68
MATRICULA: 7005750

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL II
NOME: Mácio fErrEira doS SaNToS
CPF: 440.363.182-87
MATRICULA: 57230087
CARGO: SEcrETario dE dirEToria

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Samuel de Oliveira Mota
Secretário adjunto de Estado de comunicação

Protocolo: 154834
PORTARIA Nº 36 DE 02 DE MARÇO DE 2017.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
o Secretário adjunto de Estado de comunicação, usando de 
suas atribuições legais, e conforme PROC. Nº 2017/87784/
SECOM.
RESOLVE:
 i - conceder aos servidores relacionados: 1½ (uma diária e 
meia), para o deslocamento ao município de Capanema/PA, 
nos dias 04 e 05/03/2017, para cobertura jornalística do 
circuito Sun & fun adventure em 2017.
NOME: SYaNNE Maria TEiXEira SilVa
CPF: 466.921.692-91
MATRICULA: 5416507
CARGO: aSSESSor dE iMPrENSa i
NOME: SidNEY ricardo dE oliVEira
CPF: 426.801.312-15
MATRICULA: 5903849
CARGO: aSSESSor dE iMPrENSa ii

NOME: SaNdro da SilVa alVarEZ
CPF: 430.058.702-78
MATRICULA: 5903226
CARGO: MoToriSTa

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Samuel de Oliveira Mota
Secretário adjunto de Estado de comunicação

Protocolo: 154780

FUNDAçÃO PARAENSE DE 
RADIODIFUSÃO

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA N° 141/2017 DE 10 DE MARÇO DE 2017.
a Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
Governamental de 11 de janeiro de 2011 e de acordo com a lei 
n° 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do atestado Médico com data de 13 
de fevereiro de 2017;
r E S o l V E:
coNcEdEr 05 (cinco) dias de licença para Tratamento de 
Saúde, à servidora; Maria lUciENE dE oliVEira aBraÃo, 
matrícula 7004346/1, ocupante do cargo de Bibliotecário, lotada 
na diretoria de Televisão, no período de 13 a 17/02/2017, sem 
prejuízo de sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE.
licia Maria PaiVa dE o. roSENdo
Presidente da fUNTElPa, em exercício

Protocolo: 154994
..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO

.

PORTARIA
.

PORTARIA DE REDES.
 Nº 175/2017-GAB/PAD. BELÉM, 06 DE MARÇO DE 2017.

a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do ofício nº 05/2017-GaB/Pad, 
de 24/01/2017, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado 
nos termos da Portaria nº 211/2016-GaB/Pad de 24/05/2016, 
publicada no doE n° 33.136 de 30/05/2016, prorrogado pela 
Portaria nº 317/2016-GaB/Pad de 21/07/2016, publicada no 
doE nº 33.178 de 27/07/2016, requerendo o prosseguimento 
dos trabalhos processuais referenciados;
CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
R E S O L V E:
I – TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 312/2016 de 
20/07/2016, publicada no doE nº 33.174 de 21/07/2016;
II – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208 da lei 
Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) 
dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, 
de que trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente 
no termo final do prazo originalmente concedido;
III – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão 
Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154732
PORTARIA REDES. Nº 177/2017-GAB/PAD.

 BELÉM, 06 DE MARÇO DE 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 137/2017-
NDE/SEDUC, de 22/02/2017, firmado pela Sra. Presidente do 
Pad instaurado nos termos da Portaria nº 550/2016-GaB/Pad 
de 19/10/2016, publicada no doE n° 33.238 de 25/10/2016, 
prorrogado pela Portaria nº 708/2017-GaB/Pad de 27/12/2016, 
publicada no doE nº 33.280 de 28/12/2016, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
R E S O L V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208 da 
lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 
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60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 
comissão Processante, de que trata a Portaria acima referida, a 
contar da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão 
Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154736
PORTARIA DE REDES. Nº 180/2017-GAB/PAD.

 BELÉM, 06 DE MARÇO DE 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 03/2017-SEdUc/
NDE, de 03/03/2017, firmado pela Sra. Presidente do PAD 
instaurado nos termos da Portaria nº 428/2016-GaB/Pad 
de 31/08/2016, publicada no doE n° 33.205 de 05/09/2016, 
prorrogado pela Portaria nº 600/2016-GaB/Pad de 09/11/2016, 
publicada no doE nº 33.248 de 10/11/2016, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
R E S O L V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208 da lei 
Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) 
dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, 
de que trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente 
no termo final do prazo originalmente concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão 
Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154744
PORTARIA DE REDES. Nº 183/2017-GAB/PAD.

 BELÉM, 08 DE MARÇO DE 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 142/2017-NdE, 
de 07/03/2017, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado 
nos termos da Portaria nº 582/2016-GaB/Pad de 03/11/2016, 
publicada no doE n° 33.246 de 08/11/2016, prorrogado pela 
Portaria nº 27/2017-GaB/Pad de 06/01/2017, publicada no doE 
nº 33.288 de 10/01/2017, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
R E S O L V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208 da 
lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 
60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 
comissão Processante, de que trata a Portaria acima referida, a 
contar da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão 
Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154748
PORTARIA DE REDES. Nº 182/2017-GAB/PAD. 

BELÉM, 08 DE MARÇO DE 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 03/2017-SEdUc/
NDE, de 06/03/2017, firmado pela Sra. Presidente do PAD 
instaurado nos termos da Portaria nº 429/2016-GaB/Pad 
de 01/09/2016, publicada no doE n° 33.205 de 05/09/2016, 
prorrogado pela Portaria nº 601/2016-GaB/Pad de 09/11/2016, 
publicada no doE nº 33.248 de 10/11/2016, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
R E S O L V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208 da 
lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 
60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 
comissão Processante, de que trata a Portaria acima referida, a 
contar da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;

II – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão 
Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154747
PORTARIA DE DEF. DATIVO 

Nº 171/2017-GAB/PAD. BELÉM, 06 DE MARÇO DE 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do ofício n° 05/2017-GaB/Pad, 
datado em 24/01/2017 da lavra da Sra. Presidente do Processo 
disciplinar, instaurado pela Portaria nº 211/2016-GaB/Pad, de 
24/05/2016, publicada no doE nº 33.136 de 30/05/2016;
CONSIDERANDO o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei 
Estadual nº 5.810/94/rJU;
RESOLVE: i – TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 452/2016 
de 12/09/2016, publicada no doE nº 33.211 de 14/09/2016;
ii – DESIGNAR a servidora KariNa da rocHa GÓES araÚJo, 
Mat. nº 57202717-1, para funcionar na qualidade de dEfENSor 
daTiVo da servidora a.G., matrícula nº 57214489-1, já 
devidamente qualificada nos autos do citado Processo, com o 
objetivo de acompanhar os procedimentos da comissão, tudo 
em conformidade com o que dispõe o artigo supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154731
PORTARIA DE REDES. Nº 176/2017-GAB/PAD. 

BELÉM, 06 DE MARÇO DE 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 129/2017-
GAB/PAD, de 27/02/2017, firmado pela Sra. Presidente do 
Pad instaurado nos termos da Portaria nº 410/2016-GaB/Pad 
de 26/08/2016, publicada no doE n° 33.202 de 31/08/2016, 
prorrogado pela Portaria nº 566/2016-GaB/Pad de 31/10/2016, 
publicada no doE nº 33.242 de 01/11/2016, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
R E S O L V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208 da 
lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 
60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 
comissão Processante, de que trata a Portaria acima referida, a 
contar da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão 
Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154735
PORTARIA Nº 99/2017-GAB/SIND.

 BELÉM, 13 DE MARÇO DE 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO o Julgamento proferido com base no teor do 
relatório final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria 
instaurada através da Portaria nº. 214/2016-GaB/SiNd, de 
28/08/2016, publicada no doE edição nº 33.200 de 29/08/2016, 
bem como os fatos denunciados nos autos dos Processos 
nº 989676/2016 e anexo nº 985872/2016 e os demais fatos 
conexos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
R E S O L V E:
i – DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA 
PROCESSUAL em desfavor da servidora M.f.c., matrícula nº 
5532094-2, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao que 
dispõe o art. 177, ii, iV e Vi, c/c art. 178, Xi, da lei Estadual 
n° 5.810/94;
II – CONSTITUIR comissão composta pelos servidores 
raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, Mat. nº 5618789-1, 
arliNdo PErEira do NaSciMENTo JÚNior, Mat. nº 57211521-
1 e JoaNilcE carNEiro PErEira, Mat. nº 454745-1, para 
sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 30 
(trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
III – DELIBERAR que a comissão Sindicante terá dedicação 
exclusiva aos trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se 
diretamente a autoridades e Órgãos da administração Pública 
ou proceder às diligências indispensáveis à instrução processual;

IV – DETERMINAR que os setores competentes adotem as 
providências de estilo, para o pleno cumprimento do presente 
ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154909
PORTARIA DE REDES. Nº 179/2017-GAB/PAD.

 BELÉM, 06 DE MARÇO DE 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 03/2017-SEdUc/
NDE, de 03/03/2017, firmado pela Sra. Presidente do PAD 
instaurado nos termos da Portaria nº 423/2016-GaB/Pad 
de 31/08/2016, publicada no doE n° 33.204 de 02/09/2016, 
prorrogado pela Portaria nº 594/2016-GaB/Pad de 07/11/2016, 
publicada no doE nº 33.247 de 09/11/2016, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
R E S O L V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208 da 
lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 
60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 
comissão Processante, de que trata a Portaria acima referida, a 
contar da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão 
Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154740
PORTARIA DE REDES. Nº 181/2017-GAB/PAD. 

BELÉM, 08 DE MARÇO DE 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do ofício nº 005/2017-GaB/Pad, 
de 03/03/2017, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado 
nos termos da Portaria nº 265/2015-GaB/Pad de 24/09/2015, 
publicada no doE n° 32.981 de 29/09/2015, prorrogado pela 
Portaria nº 441/2015-GaB/Pad de 30/11/2015, publicada no 
doE nº 33.025 de 03/12/2015, requerendo o prosseguimento 
dos trabalhos processuais referenciados;
CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
R E S O L V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208 da 
lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 
60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 
comissão Processante, de que trata a Portaria acima referida, a 
contar da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão 
Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154746
PORTARIA DE REDES. Nº 178/2017-GAB/PAD. 

BELÉM, 06 DE MARÇO DE 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do ofício nº 03/2017-GaB/Pad, 
de 02/03/2017, firmado pelo Sr. Presidente do PAD instaurado 
nos termos da Portaria nº 426/2016-GaB/Pad de 31/08/2016, 
publicada no doE n° 33.204 de 02/09/2016, prorrogado pela 
Portaria nº 627/2016-GaB/Pad de 14/11/2016, publicada no 
doE nº 33.252 de 17/11/2016, requerendo o prosseguimento 
dos trabalhos processuais referenciados;
CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
R E S O L V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208 da 
lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 
60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 
comissão Processante, de que trata a Portaria acima referida, a 
contar da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão 
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Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154739
PorTaria dE rEdES. Nº 184/2017-GaB/Pad. Belém, 08 de 
março de 2017.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – 
SEdUc, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO os termos do ofício nº 002/2017-GaB/Pad, 
de 02/03/2017, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado 
nos termos da Portaria nº 586/2016-GaB/Pad de 04/11/2016, 
publicada no doE n° 33.246 de 08/11/2016, prorrogado pela 
Portaria nº 710/2016-GaB/Pad de 29/12/2016, publicada no 
doE nº 33.284 de 04/01/2017, requerendo o prosseguimento 
dos trabalhos processuais referenciados;
CONSIDERANDO ainda, que embora a dedicação da comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
R E S O L V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208 da lei 
Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) 
dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, 
de que trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente 
no termo final do prazo originalmente concedido;
II – CONVALIDAR os atos praticados pela comissão 
Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

Protocolo: 154749
.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

LICENÇA SAÚDE
NOME: BENEdiTa coSTa da SilVa
coNcESSÃo: 49 diaS
PErÍodo: 07/12/16 a 24/01/17
MaTrÍcUla: 394513/1 carGo: aG. dE PorTaria
loT: EE BoM JardiM/aNaNiNdEUa

LAUDO MÉDICO: 184255A/1
NOME: caTariNa dEBora fErrEira dE SoUZa
coNcESSÃo: 16 diaS
PErÍodo: 12/01/17 a 27/01/17
MaTrÍcUla: 5229391/2 carGo: Prof.
loT: EE ZUliMa diaS/aNaNiNdEUa

LAUDO MÉDICO: 184234A/1
NOME: EdilSoN SilVa MorEira
coNcESSÃo: 07 diaS
PErÍodo: 03/01/17 a 09/01/17
MaTrÍcUla: 5509467/2 carGo: Prof.
loT: EE PoraNGa JUca/icoaraci

LAUDO MÉDICO: 184304A/1
NOME: EliaNa lUiZa da SilVa SarMENTo SalGado
coNcESSÃo: 12 diaS
PErÍodo: 11/01/17 a 22/01/17
MaTrÍcUla: 57173792/1 carGo: Prof.
loT: EE JoaQUiM ViaNa/aNaNiNdEUa

LAUDO MÉDICO: 184298A/1
NOME: ScHEilla dE caSTro aBBUd ViEira
coNcESSÃo: 07 diaS
PErÍodo: 04/01/17 a 10/01/17
MaTrÍcUla: 5554845/2 carGo: Prof.
loT: UT JoSE dE aZEVEdo/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184300A/1
NOME: TiTo dE oliVEira fraNco
coNcESSÃo: 19 diaS
PErÍodo: 03/01/17 a 20/01/17
MaTrÍcUla: 396320/2 carGo: Prof.
loT: EE NS. Sra. dE GUadalUPE/icoaraci

LAUDO MÉDICO: 184263A/1
NOME: MarcilENE MarilEY frEiTaS daNTaS
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 05/01/17 a 19/01/17
MaTrÍcUla: 536490/1 carGo: Prof.
loT: EE SaNTo aGoSTiNHo/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184296A/1
NOME: Marcia Maria MorEira dUarTE
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 03/01/17 a 16/02/17
MaTrÍcUla: 3238890/3 carGo: Prof.
loT: UT aSTErio dE caMPoS/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184281A/1
NOME: Maria PaTricia BiSPo dE SoUSa
coNcESSÃo: 10 diaS
PErÍodo: 18/01/17 a 27/01/17
MaTrÍcUla: 57217502/1 carGo: aSS. adM.
loT: EE WaldEMar riBEiro/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184220A/1
NOME: MarcElo da SilVa MENdES
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 17/01/17 a 02/03/17
MaTrÍcUla: 5890593/1 carGo: aSS. adM.
loT: diV. dE PaTriMoNio iMoBiliario/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184218A/1
NOME: MarTa GEorGEa MarTiNS dE SoUZa
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 25/11/16 a 09/12/16
MaTrÍcUla: 54185769/2 carGo: Prof.
loT: EE iNSTiTUTo BoM PaSTor/aNaNiNdEUa

LAUDO MÉDICO: 184250A/1
NOME: Marcio dE SoUZa fariaS
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 09/01/17 a 23/01/17
MaTrÍcUla: 5840929/2 carGo: Prof.
loT: EE PaES dE carValHo/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184235A/1
NOME: Maria dE NaZarE arrUda rio BraNco
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 20/01/17 a 20/03/17
MaTrÍcUla: 446971/1 carGo: Prof.
loT: Erc NS. Sra. do carMo/icoaraci

LAUDO MÉDICO: 184233A/1
NOME: roSa HElENa BaHia Maia
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 05/01/17 a 19/01/17
MaTrÍcUla: 57175885/1 carGo: Prof.
loT: EE YolaNda PEralTa/icoaraci

LAUDO MÉDICO: 184293A/1
NOME: roSaNE do ESPiriTo SaNTo ViEira
coNcESSÃo: 10 diaS
PErÍodo: 11/01/17 a 20/01/17
MaTrÍcUla: 5095034/2 carGo: Prof.
loT: EE JUSTo cHErMoNT/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184292A/1
NOME: Nilda do Socorro loPES dE SoUZa
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 15/02/17 a 01/03/17
MaTrÍcUla: 328472/1 carGo: aSS. adM.
loT: EE VirGiNia alVES/BElEM

LAUDO MÉDICO: 18867
NOME: THiaGo MElo friaES
coNcESSÃo: 24 diaS
PErÍodo: 16/01/17 a 08/02/17
MaTrÍcUla: 57212475/1 carGo: aSS. adM.
loT: EE SaNTa TErEZiNHa/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184528A/1
NOME: aYrUSKa Erida PESSoa oliVEira
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 09/02/17 a 10/03/17
MaTrÍcUla: 8061557/1 carGo: MErENdEira
loT: EE MarTa da coNcEicao/icoaraci

LAUDO MÉDICO: 18523
NOME: dENYSE GoNcalVES MoUra da SilVa
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 18/01/17 a 03/03/17
MaTrÍcUla: 54181573/3 carGo: foNoaUdioloGo
loT: EE aNiSio TEiXEira/BElEM

LAUDO MÉDICO: 18421
NOME: SaNdra rEGiNa BraSil dE SENNa
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 03/01/17 a 17/01/17
MaTrÍcUla: 242004/4 carGo: Prof.
loT: EE SaNTa Maria dE BElEM/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184411A/1
NOME: aNa lUcia rodriGUES doS SaNToS
coNcESSÃo: 44 diaS
PErÍodo: 23/11/16 a 05/01/17
MaTrÍcUla: 237493/1 carGo: Prof.
loT: EE iNacio KoUrY/caSTaNHal

LAUDO MÉDICO: 184083A/1
NOME: ElaiNE arcaNJo BarroMEU
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 16/01/17 a 15/04/17
MaTrÍcUla: 54181253/2 carGo: Prof.
loT: EE WalKiSE ViaNNa/MaraBa

LAUDO MÉDICO: 9842/17
NOME: roSaNa fErrEira doS PaSSoS
coNcESSÃo: 20 diaS
PErÍodo: 19/01/17 a 07/02/17
MaTrÍcUla: 5813115/2 carGo: Prof.
loT: EE PriNcESa iSaBEl/aNaNiNdEUa

LAUDO MÉDICO: 184515A/1
NOME: adElE do Socorro fErrao PiNHEiro
coNcESSÃo: 23 diaS
PErÍodo: 16/01/17 a 07/02/17
MaTrÍcUla: 5901034/1 carGo: ESPEc. EdUc.
loT: aSSESSoria JUridica/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184525A/1
NOME: cicEro JacoB dE SoUSa rodriGUES
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 17/01/17 a 31/01/17
MaTrÍcUla: 5839246/2 carGo: Prof.
loT: EE acacio SoBral/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184531A/1
NOME: flaVia Maria coSTa NaSciMENTo
coNcESSÃo: 06 diaS
PErÍodo: 29/01/17 a 03/02/17
MaTrÍcUla: 57218098/1 carGo: Prof.
loT: EE NoVo HoriZoNTE/aNaNiNdEUa

LAUDO MÉDICO: 184532A/1
NOME: GErMaNa dE alENcar caMoriM
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 11/01/17 a 09/02/17
MaTrÍcUla: 57222816/1 carGo: Prof.
loT: EE Barao dE iGaraPE Miri/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184475A/1
NOME: JoSE airToN MiraNda alVES da cUNHa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 30/01/17 a 30/03/17
MaTrÍcUla: 663301/1 carGo: ViGia
loT: EE JoSE BoNifacio/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184524A/1
NOME: JaMillE GalVao doS SaNToS
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 11/01/17 a 11/03/17
MaTrÍcUla: 5819270/2 carGo: Prof.
loT: 8ª UrE/caSTaNHal

LAUDO MÉDICO: 184494A/1
NOME: Maria iZaBEl SaNToS da coSTa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 07/01/17 a 07/03/17
MaTrÍcUla: 5092795/4 carGo: Prof.
loT: EE cEl. SarMENTo/icoaraci

LAUDO MÉDICO: 184519A/1
NOME: Maria dE faTiMa QUarESMa doS SaNToS
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 18/01/17 a 03/03/17
MaTrÍcUla: 57218512/1 carGo: SErVENTE
loT: EE PalMira GaBriEl/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184553A/1
NOME: NElMa criSTiNa coSTa alHo
coNcESSÃo: 10 diaS
PErÍodo: 23/01/17 a 01/02/17
MaTrÍcUla: 721972/3 carGo: Prof.
loT: EE NaGiB MaTNi/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184552A/1
NOME: riTa dE caSSia da coSTa liMa SiQUEira
coNcESSÃo: 22 diaS
PErÍodo: 23/01/17 a 13/02/17
MaTrÍcUla: 57208644/1 carGo: ESPEc. EdUc.
loT: EE raiMUNdo VEra crUZ/aNaNiNdEUa

LAUDO MÉDICO: 184481A/1
NOME: ViViaNE caValcaNTE MilHoMEM
coNcESSÃo: 05 diaS
PErÍodo: 28/01/17 a 01/02/17
MaTrÍcUla: 5801311/2 carGo: Prof.
loT: EE rodriGUES PiNaGE/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184477A/1
NOME: VEriaNa rodriGUES doS SaNToS
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 02/01/17 a 02/03/17
MaTrÍcUla: 529281/1 carGo: aG. dE PorTaria
loT: EE MaGalHaES BaraTa/BElEM

LAUDO MÉDICO: 184412A/1
NOME: JoSE roBErTo Barra BraGa
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 06/01/17 a 04/02/17
MaTrÍcUla: 57192632/2 carGo: Prof.
loT: EE iSaBEl aMaZoNaS/aNaNiNdEUa

LAUDO MÉDICO: 17082
NOME: alTair coNcEicao da SilVa BarroSo
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 04/01/17 a 02/02/17
MaTrÍcUla: 732109/1 carGo: EScrEV. daTil.
loT: EE HoNoraTo filGUEiraS/MoSQUEiro

LAUDO MÉDICO: 184270A/1
Protocolo: 154988

..

LICENÇA PARA CURSO
.

LICENÇA PARA CURSO/CCVS
PORTARIA Nº 001963-2017-SAGEP DE 10/03/2017.

Conceder licença para participar do curso de Mestrado 
do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, na 
Universidade federal de São carlos, a(o) servidor(a) Edinaldo 
Bonfim Sales, matrícula nº 5824605-3, Cargo de Professor 
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classe i, lotado na EE Walkise da Silveira Vianna/Marabá-Pa, no 
período de 20/03/2017 a 19/03/2019.

PORTARIA Nº 001964-2017-SAGEP DE 10/03/2017.
Conceder licença para participar do curso de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em dinâmicas Territoriais e 
Sociedade na amazônia, na Universidade federal do Sul e 
Sudeste do Pará, a(o) servidor(a) Milton Pereira lima, matrícula 
nº 57204225-1, cargo de Professor classe ii, lotado na EEEM 
Maria Benta oliveira de Sousa/redenção-Pa, no período de 
01/03/2017 a 28/02/2019.

PORTARIA Nº 001962-2017-SAGEP DE 10/03/2017.
Conceder licença para participar do curso de Mestrado 
acadêmico em Educação, na Universidade federal do oeste do 
Pará/UfoPa, a(o) servidor(a) Paulo Victor rodrigues Maranhao, 
matrícula nº 54197482-2, cargo de Professor classe i, lotado 
na EE São felipe/Santarém-Pa, no período de 14/03/2017 a 
28/02/2019.

PORTARIA Nº 001984-2017-SAGEP DE 13/03/2017.
Conceder licença para participar do curso de Mestrado do 
Profissional em Letras-PROFLETRAS, na Universidade Federal 
do Pará/UfPa, a(o) servidor(a) Elaine cristina Santana de lima, 
matrícula nº 57203147-1, cargo de Professor classe ii, lotado 
na EE augusto olimpio/Belém-Pa, no período de 06/03/2017 a 
05/03/2019.

PORTARIA Nº 002003-2017-SAGEP DE 13/03/2017.
Prorrogar a licença para participar do curso de Mestrado 
em Geografia, na Universidade Federal do Pará/UFPA, do(a) 
servidor(a) diego Merces de Barros, matrícula nº 57201591-2, 
cargo de Professor classe i, lotado na EE Prof Ester Nunes Bibas/
Vigia-Pa, no período de 01/03/2017 a 29/03/2017.

PORTARIA Nº 001997-2017-SAGEP DE 13/03/2017.
Prorrogar a licença para participar do curso de doutorado em 
Geografia, na Universidade de Sao Paulo/USP, do(a) servidor(a) 
Jorge franca da Silva Medeiros, matrícula nº 57192940-1, 
cargo de Professor classe iii, lotado na divisão de legislação 
e Enquadramento/Belém-Pa, no período de 09/03/2017 a 
04/09/2017.

PORTARIA Nº 002000-2017-SAGEP DE 13/03/2017.
Prorrogar a licença para participar do curso de doutorado 
em Geografia, na Universidade Federal Fluminense/UFF-RJ, 
do(a) servidor(a) Marcos Vinicius da costa lima, matrícula nº 
5784000-2, cargo de Professor classe ii, lotado na divisão 
de legislação e Enquadramento/Belém-Pa, no período de 
09/03/2017 a 04/09/2017.

PORTARIA Nº 001998-2017-SAGEP DE 13/03/2017.
Prorrogar a licença para participar do curso de Mestrado 
Profissional em Matemática, na Universidade Federal do Pará/
UfPa, do(a) servidor(a) rondinelli oliveira Pinto, matrícula nº 
55590183-2, cargo de Professor classe ii, lotado na divisão 
de legislação e Enquadramento/Belém-Pa, no período de 
01/03/2017 a 15/03/2017.

PORTARIA Nº 002002-2017-SAGEP DE 13/03/2017.
Prorrogar a licença para participar do curso de doutorado em 
Geografia, na Universidade de Brasília/UNB-DF, do(a) servidor(a) 
Wallace Wagner rodrigues Pantoja, matrícula nº 54197981-2, 
cargo de Professor classe i, lotado na divisão de legislação 
e Enquadramento/Belém-Pa, no período de 09/03/2017 a 
04/09/2017.

Protocolo: 155029
.

CONTRATO
.

CONTRATO: 021
Exercício: 2017
objeto do contrato: locação de imóvel urbano para 
funcionamento da EEEf. João farias de Barros, localizada no 
Município de Santa cruz do arari/Pa.
Valor Mensal: r$ 4.000,00
dispensa licitação nº 043/2016- Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – função Programática: 
16101.12.361.1416 – Projeto atividade: 4963 – Natureza de 
despesa: 339039
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro – 
Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, Bairro Tenoné, Belém/Pa.
locadora: diocese de Ponta de Pedras. cNPJ: 04.696.357/0001-
07, localizada na rua dr. assis, nº 834, Bairro cidade Velha, 
cEP:66.020-000, Belém/Pa.
foro: Belém
data de assinatura: 13/03/2017
Vigência: 13/03/2017 a 13/03/2019
ordenador: ana cláudia Serruya Hage/ Secretária do Estado de 
Educação.

Protocolo: 154811
CONTRATO: 054

Exercício: 2017
objeto do contrato: aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis 
e não perecíveis, com entrega parcelada “porta a porta”, a fim 

de suprir as necessidades da alimentação escolar de alunos da 
Educação Básica da rede Estadual de Ensino atendidos pelo 
PNaE, compreendendo as Escolas Estaduais de Belém e Escolas 
Estaduais dos Municípios de ananindeua, Marituba, Benevides, 
Santa Bárbara, altamira, aveiro, Baião, Barcarena, Belterra, 
Breves, curionópolis, itaituba, Marabá, Monte alegre, oeiras 
do Pará, Paragominas, Parauapebas, Pau d’arco, Placas, Santa 
Maria das Barreiras, Santarém Novo, Santo antônio do Tauá, São 
Geraldo do araguaia, Vitória do Xingu e Xinguara.
Valor Global: r$ 18.429,60
Pregão Eletrônico SrP. nº : 08/2016_Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0306005485 – Produto: 2227 - função Programática: 
16101.12.306.1416 – Projeto atividade: 8483 – Natureza de 
despesa: 3390.30.
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rodovia augusto Montenegro 
– KM 10, s/n – cEP: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Triade comércio e Serviços Eireli - Me. cNPJ n°: 
24.497.272/0001-07, com sede na Tv 9 de Janeiro, nº 2419, 
cep.: 66.060-585, São Braz, Belém/Pa.
foro: Belém/Pa.
data da assinatura: 10/03/2017.
Vigência: 10/03/2017 a 09/03/2018.
ordenador: ana cláudia Serruya Hage/ Secretária de Estado de 
Educação.

Protocolo: 154790
CONTRATO: 070

Exercício: 2017
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da 
EEEfM. Madre celeste, localizada, no Município de ananindeua/
Pa.
Valor Mensal: r$ 10.000,00
dispensa licitação nº 003/2017 Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – função Programática: 
16101.12.361.1416 – Projeto atividade: 4963 – Natureza de 
despesa: 339039
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro – 
Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, Bairro Tenoné, Belém/Pa.
locador: célio rodrigues Silva -Epp. cNPJ:13.562.414/0001-56, 
com sede no conjunto cidade Nova iii, We 25, nº21, Bairro 
coqueiro , ananindeua/Pa. cEP:67.130-530.
foro: Belém
data de assinatura: 13/03/2017
Vigência: 13/03/2017 a 13/03/2018
ordenador: ana cláudia Serruya Hage/ Secretária de Estado de 
Educação.

Protocolo: 154817
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO: 8
objeto do contrato: construção de escola com 12 (doze) salas 
de aula em Novo repartimento/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava (da vigência) do 
contrato original.
contrato: 042
Exercício: 2012
concorrência Pública: 05/2012_Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro 
– Km 10, s/n, cep.: 66.820-000, Bairro Tenoné , Belém/Pa. 
Telefone: 9132015113
contratada: Sanecon – Saneamento e construção civil ltda 
- Epp. cNPJ/Mf. Nº 07.561.334/0001-83, com sede no cj. 
cidade Nova, Tv We 70, nº 362, coqueiro, cep: 67.140-120, 
ananindeua/Pa.
data de assinatura: 08/03/2017
Vigência: 09/03/2017 a 02/03/2018.
ordenador: Mariléa ferreira Sanches/ Secretária adjunta de 
Planejamento e Gestão.

Protocolo: 154791
TERMO ADITIVO: 4

objeto do contrato: construção da EEEf Brasília, com 10 (dez) 
salas de aula no distrito de outeiro em Belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Segunda (da 
vigência) do contrato original.
contrato: 056
Exercício: 2015
concorrência Pública: 08/2015_Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro 
– Km 10, s/n, cep.: 66.820-000, Bairro Tenoné , Belém/Pa. 
Telefone: 9132015113
contratada: M & B Egenharia ltda - Epp. cNPJ/Mf. Nº 

02.656.632/0001-33, com sede na Tv do chaco, nº 1476, Marco, 
cep: 66.085-080, Belém/Pa.
data de assinatura: 10/03/2017
Vigência: 13/03/2017 a 10/07/2017.
ordenador: Mariléa ferreira Sanches/ Secretária adjunta de 
Planejamento e Gestão.

Protocolo: 154797
TERMO ADITIVO: 6

objeto do contrato: construção de escola com 12 salas de aula 
em Tailândia/Pa.
objeto do Termo aditivo: alterar a cláusula oitava (da vigência) 
do contrato original.
contrato: 086
Exercício: 2013
concorrência Pública: 027/2012_Nlic/SEdUc
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 
10, s/n, cep.: 66,820-000, Tenoné – Belém/Pa. Telefone: 9132015113
contratada: r.a. rocha construtora Eireli - Epp. cNPJ. 
10.710.613/0001-76, com sede na Tv colares, nº 37, cep.: 
68.695-000, centro, Tailândia/Pa.
data de assinatura: 10/03/2017
Vigência: 11/03/2017 a 06/10/2017
ordenador: Mariléa ferreira Sanches/ Secretária adjunta de 
Planejamento e Gestão.

Protocolo: 154799
.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - No. 29282/2017
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias  
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias  
oBSErVaÇÃo: para atender as necessidades urgentes do setor. 
carGo/fUNÇÃo: GErENTE / dirEcao 
cPf: 21066043272 
NoME: WalcY PiNHo da lUZ  
MaTrÍcUla: 733474 
ProGraMa dE TraBalHo: 1297 
foNTE dE rEcUrSo: 102 
NaTUrEZa dESPESa: 339036 
Valor: r$ 2000,00  
ordENador: MarilEa fErrEira SaNcHES cPf: 
03655687249

Protocolo: 154815

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - No. 29432/2017
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias  
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias  
oBSErVaÇÃo: para realizar encontro de integração entre 
SEdUc e Secretarias Municipais de educação. 
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE ii / docENTE 
cPf: 36406236220 
NoME: JoSEaNa diaS MoNTEiro  
MaTrÍcUla: 5618517 
ProGraMa dE TraBalHo: 1297 
foNTE dE rEcUrSo: 102 
NaTUrEZa dESPESa: 339030 
Valor: r$ 700,00  
ordENador: MarilEa fErrEira SaNcHES cPf: 
03655687249

Protocolo: 154810
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - No. 29261/2017
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias  
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias  
oBSErVaÇÃo: para atender as necessidades da use 7ª. 
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE USE/UrE / dirEcao 
cPf: 17238803291 
NoME: carMEM lUcia rodriGUES dE SoUZa  
MaTrÍcUla: 551058 
ProGraMa dE TraBalHo: 1416 
foNTE dE rEcUrSo: 102 
NaTUrEZa dESPESa: 339036 
Valor: r$ 2000,00  
ordENador: MarilEa fErrEira SaNcHES cPf: 
03655687249

Protocolo: 154824
..

OUTRAS MATÉRIAS
.

DESIGNAR
PORTARIA Nº.: 1961/2017 DE 10/03/2017

Designar LIDIA DO SOCORRO FERREIRA DE BRITO, 
Matrícula nº 5721377/1, Professor,  para exercer, até ulterior 
deliberação, a função de Diretor I (GED-3) da EEEf rotary 
clube de castanhal/castanhal, a partir de  10/03/2017.

PORTARIA Nº.: 1960/2017 DE 10/03/2017
Designar MARIA ELISETE DE OLIVEIRA BARREIROS, 
Matrícula nº 5902480/1, Especialista em Educação,  para 
exercer, até ulterior deliberação, a função de Vice-Diretor  
(GED-2) da EEEf rotary clube de castanhal/castanhal, a partir 
de  10/03/2017.
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DISPENSA DE FUNÇÃO
PORTARIA Nº.: 1958/2017 DE 10/03/2017

Dispensar EVACIR VILEFORT REIS, Matrícula nº 5236290/2, 
Professor, da função de Diretor I (GED-3) da EEEf rotary 
club de castanhal/castanhal,  a partir de 10/03/2017.

PORTARIA Nº.: 1959/2017 DE 10/03/2017
Dispensar LIDIA DO SOCORRO FERREIRA DE BRITO, 
Matrícula nº 5721377/1, Professor, da função de Vice-Diretor 
(GED-2) da EEEf rotary club de castanhal/castanhal,  a partir 
de 10/03/2017.

DISPENSAR
PORTARIA Nº.: 1797/2017 DE 08/03/2017

Formalizar a Dispensa, da servidora DIVINA APARECIDA 
DE FREITAS,  Matrícula nº 212407/1, lotado na EE Prof Jose 
Wilson Pereira leite/conceição do araguaia, do emprego de 
Professor Assistente PA-A, a partir de 01/11/2002, para fins de 
regularização funcional.

FISCALIZAR
PORTARIA Nº 001230/2017  DE 10/03/2017

ART. 1º - REVOGAR, a coNTar dE 29/11/2016, a Portaria 
nº 014178/2011 dE 31/10/2011, QUE dESiGNoU o(a) 
SErVidor(a) JoSÉ lUiZ BarroS BoTElHo, MaTrÍcUla Nº 
5450349-2, ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo claSSE ii, Para 
acoMPaNHar E fiScaliZar o coNTraTo dE locaÇÃo Nº 
040/2010.
ART. 2º – DESIGNAR, a coNTar dE 29/11/2016, o(a) 
SErVidor(a) arNEidE riBEiro dE carValHo, MaTrÍcUla 
Nº 3228517/2, ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo claSSE ii, Para 
acoMPaNHar E fiScaliZar o  coNTraTo dE locaÇÃo Nº 
040/2010, cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado 
dE EdUcaÇÃo - SEdUc E o Sr. alÍrio aNToNio SaraiVa 
dE SoUSa SErrUYa, cUJo oBJETo É a locaÇÃo dE UM 
iMÓVEl, SiTUado Na aV. BEira Mar, S/N, ENTrE aS rUaS 
BoM Tá Ki E rUa SEM NoME, Na localidadE BaÍa do Sol, 
diSTriTo dE MoSQUEiro, No MUNicÍPio dE BElÉM/Pa, 
Para fUNcioNaMENTo do aNEXo i da EEEfM. HoNoraTo 
filGUEiraS, TENdo coMo SUPlENTE dE fiScal o(a) 
SErVidor(a) WalTEr JoSÉ MoNTEiro MarQUES, MaTrÍcUla 
Nº 5900016/1.

PORTARIA Nº 001923-2017 DE 10/03/2017
dESiGNar, a coNTar dE 10/02/2017, a SErVidora liVia 
MoNTEiro MElo, MaTricUla
Nº 54194765-2, ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i, Para 
acoMPaNHar E fiScaliZar
o(S) acordo dE cooPEraÇÃo Nº 010/2017, cElEBrado 
ENTrE a SEcrETaria dE ESTado
dE EdUcaÇÃo - SEdUc E a EMPrESa JoSÉ arTUr SoUZa do 
NaSciMENTo - 37460820210,
cUJo oBJETo É o dESENVolViMENTo dE aTiVidadES 
coNJUNTaS, ViSaNdo a
oPEracioNaliZaÇÃo dE ProGraMaS dE ESTáGio 
cUrricUlar oBriGaTÓrio.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.
LICENÇA INTERESSE PARTICULAR

PORTARIA Nº.:1888/2017 DE 10/03/2017
Conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora 
Maria doroTEa da PoNTE ViEira, matricula Nº 5442052/3, 
Espec. em Educação, lotada na Erc. francisca N. da costa 
ramos/Baião, no período de 18/01/2017 a 17/01/2019.

LICENÇA CARGO ELETIVO
PORTARIA Nº.:1889/2017 DE 10/03/2017

Formalizar o afastamento do servidor lUiZ afoNSo BraNdÃo 
dE oliVEira, matricula nº 2052741/1, Espec. em Educação, 
lotado na 13ª UrE/Breves, para concorrer ao cargo de eletivo 
de Vereador, no município de Breves, no período de 02/07/16 a 
02/10/16, para fins de regularização funcional.
LICENÇA ESPECIAL

PORTARIA Nº.: 1884/2017 DE 09/03/2017
Nome: diaNE caSTilHo dE alENcar roSSY
Matrícula:57224254/1  cargo:assist.administ.
lotação:EE Jarbas Passarinho (Marco)Belém
Período: 03/03/17 a 01/05/17 – 02/05/17 a 30/06/17

TRIÊNIOS:05/02/10 A 04/02/13 – 05/02/13 A 
04/02/16

PORTARIA Nº.: 1799/2017 DE 09/03/2017
Nome: MaricElia SoUSa lEal
Matrícula:57217478/1cargo: Servente
lotação:EEfM Prof Paulo cesar c rodrigues/castanhal
Período: 03/04/17 a 01/06/17

TRIÊNIOS:29/05/09 A 28/05/12
PORTARIA Nº.: 1798/2017 DE 08/03/2017

Nome: roNaldo BiTTENcoUrT TaVarES
Matrícula:57212284/1 cargo:assist.administ.
lotação:EE Vera Simplicio/Belém
Período: 01/03/17 a 29/04/17

TRIÊNIOS:28/01/09 A 27/01/12
PORTARIA Nº.: 1228/2017 DE 09/03/2017

Nome: Maria roSilENE WaNZElEr loPES
Matrícula:377953/1  cargo:Professor

lotação:EE Mosenhor azevedo/Belem
Período: 01/03/17 a 29/05/17

QUINQUENIO:15/06/96 A 14/06/01
PORTARIA Nº.: 1227/2017 DE 09/03/2017

Nome: liliaM do Socorro SaNTaNa Garcia
Matrícula:534410/1 cargo:Especialista em Educação
lotação:EE d Pedro i/Belém
Período: 02/04/17 a 30/06/17
Quinquenio:27/11/08 a 26/11/13

LICENÇA MATERNIDADE
PORTARIA Nº.: 07/2017 DE 13/01/2017

Conceder Licença Maternidade a ElciaNE SoUSa da coSTa, 
matricula nº 5915906/1, Professor, lotada na EE anexo Prof 
Basilio de carvalho/abaetetuba, no período de 25/11/16 a 
23/05/17.

PORTARIA Nº.: 80/2017 DE 20/02/2017
Conceder Licença Maternidade a iSTaEl SilVa SoUZa, 
matricula nº 5896513/1, Servente, lotada na EEEM Severo 
alves/Breu Branco, no período de 13/11/16 a 11/05/17.

PORTARIA Nº.:1547/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a SilVaNia PErEira da 
coSTa, matricula nº 5890350/1, Espec. em Educação, lotada na 
4 UrE/Marabá, no período de 27/01/17 a 25/07/17.

PORTARIA Nº.:1545/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a Marcia fEliPPE aSSUNÇÃo, 
matricula nº 57197294/3, Professor, lotada na EEEf. franklin de 
Menezes-anexo i/icoaraci, no período de 31/01/17 a 29/07/17.

PORTARIA Nº.:1529/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a JEaNE GoMES BErNardiNo, 
matricula nº 5896482/1, Professor, lotada na Eduardo angelim 
Sede/Parauapebas, no período de 19/01/17 a 17/07/17.

PORTARIA Nº.:1548/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a SaNdra dE NaZarÉ 
TEiXEira dE oliVEira, matricula nº 54192215/2, Professor, 
lotada na EE. Belina c. coutinho/capitão Poço, no período de 
13/02/17 a 11/08/17

PORTARIA Nº.:1544/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a KaTia rEGiNa caBral 
dUTra da coNcEiÇÃo, matricula nº 5915482/1, Merendeira, 
lotada na EE. Mª ant. Serra freire/icoaraci, no período de 
09/02/17 a 07/08/17

PORTARIA Nº.:1542/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a HEYdEJaNE da SilVa E 
SilVa NoGUEira, matricula nº 5927122/1, Professor, lotada 
na EEEfM. atateua da Barreta/Vigia, no período de 07/02/17 a 
05/08/17

PORTARIA Nº.:1543/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a GlEiciaNE do ValE dE 
SoUSa dE SoUZa, matricula nº 5896091/2, Professor, lotada na 
EE. Barão de Guajara/Vigia, no período de 05/12/16 a 02/06/17

PORTARIA Nº.:1541/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a aNa PriScila SoUZa 
GoNÇalVES, matricula nº 5899842/2, Professor, lotada na 
EE. deodoro de Mendonça/Belém, no período de 10/02/17 a 
08/08/17

PORTARIA Nº.:1540/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a GaBirEla GoNÇalVES doS 
SaNToS, matricula nº 5923198/1, Professor, lotada na EEEM. 
leopoldina Guerreiro Sede/afua, no período de 16/01/17 a 
14/07/17

PORTARIA Nº.:1538/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a Maria EliZaNGEla da 
SilVa lEiTÃo, matricula nº 57210565/1, Merendeira, lotada 
na EE. Princesa izabel/igarape açu, no período de 18/01/17 a 
16/07/17

PORTARIA Nº.:1546/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Maternidade a EdNETE da SilVa corrEa, 
matricula nº 57210683/1, Merendeira, lotada na EE. dr. angelo 
cesarino Sede Vinc/igarape açu, no período de 08/12/16 a 
05/06/17

LICENÇA LUTO
PORTARIA Nº.:1528/2017 DE 06/03/2017

Conceder Licença Luto a ariSSoN NEY faNJaS fErrEira, 
matricula nº 57209568, Espec. em Educação, lotado na EE. 
antonio lemos/Sta izabel do Pará, no período de 18/01/17 a 
25/01/17.
LICENÇA CASAMENTO

PORTARIA Nº.:1527/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Casamento a Maria lUiZa dE MiraNda 
SEaBra, matricula nº 5619998/1, Professor, lotada na EE. 
augusto Meira/Belém, no período de 02/02/17 a 09/02/17.
LICENÇA PATERNIDADE

PORTARIA Nº.: 86/2017 DE 17/01/2017
Conceder Licença Paternidade a JoElciVaNY SaNToS dE 
SoUSa, matricula nº 57211246/1, Vigia, lotado na EE Jader 
fontenelle Barbalho/Santarem, no período de 18/01/17 a 
27/01/17.

PORTARIA Nº.:1530/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Paternidade a HErBErT foNSEca da 
SilVa, matricula nº 57224795/3, Professor, lotado na EE. João 

Botelho de Souza/Sta Mª do Pará, no período de 03/02/17 a 
12/02/17.

PORTARIA Nº.:1532/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Paternidade a JoÃo oriValdo loPES 
ViEira, matricula nº 57205334/1, Professor, lotado na EE. Prof. 
Bernardino P. Barros/abaetetuba, no período de 01/08/16 a 
10/08/16.

PORTARIA Nº.:1531/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Paternidade a Marcio MaUES rodriGUES, 
matricula nº 57193384/1, Professor, lotado na EEEfM. São 
franc. Xavier/abaetetuba, no período de 22/12/15 a 31/12/15.

PORTARIA Nº.:1539/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Paternidade a clEBErSoN EMaNUEl 
NaSciMENTo fraNco, matricula nº 54188093/1, Professor, 
lotado na Erc. franc. N. da costa ramos/Baião, no período de 
30/09/16 a 09/10/16.

PORTARIA Nº.:1533/2017 DE 06/03/2017
Conceder Licença Paternidade a aNSElMo carValHo 
PErEira, matricula nº 5902723/1, Motorista, lotado na 4ª UrE/
Marabá, no período de 30/01/17 a 08/02/17.

APROVAÇÃO ESCALA DE FÉRIAS
PORTARIA Nº.: 1851/2017 DE 09/03/2017

Nome:lEa carMEM da SilVa NaSciMENTo
Matrícula:5349036/2  Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2017
Unidade: EE 1 E 2 Grau M Waldemar H da c Pereira/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1852/2017 DE 09/03/2017
Nome:daNiElE alYNE PiNTo da cUNHa
Matrícula:73504023/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EE 1 E 2 Grau M Waldemar H da c Pereira/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1853/2017 DE 09/03/2017
Nome:roSiMarY NaZarE PiNHEiro fErrEira
Matrícula:57217892/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2016
Unidade: EE 1 E 2 Grau M Waldemar H da c Pereira/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1854/2017 DE 09/03/2017
Nome:carMEN lUcia MElo MoUra
Matrícula:5700575/1 Período:03/07 à 116/08/17Exercício:2017
Unidade: EE 1 E 2 Grau M Waldemar H da c Pereira/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1855/2017 DE 09/03/2017
Nome:roSaNGEla Maria SoUZa da SilVa
Matrícula:732460/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Paraense/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1856/2017 DE 09/03/2017
Nome:Maria alicE GoMES alfaia
Matrícula:316644/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Paraense/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1857/2017 DE 09/03/2017
Nome:MoNica lUcia cHaVES PoNTES
Matrícula:57209967/1Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2015
Unidade: EEEfM Paraense/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1858/2017 DE 09/03/2017
Nome:MaTHEUS cordEiro QUEiroZ
Matrícula:5926462/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Paraense/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1859/2017 DE 09/03/2017
Nome:TErEZiNHa VirGoliNo riBEiro
Matrícula:777404/1  Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Paraense/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1860/2017 DE 09/03/2017
Nome:SiMoNE diaS lUZ
Matrícula:5437881/2  Período:17/07 à 30/08/17Exercício:2017
Unidade: EE Prof renato conduru/Belém

PORTARIA Nº.: 1861/2017 DE 09/03/2017
Nome:oliNda Maria loBo da coSTa
Matrícula:628778/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EE Prof renato conduru/Belém

PORTARIA Nº.: 1862/2017 DE 09/03/2017
Nome:MarcElo da SilVa BarTaTa
Matrícula:57213168/1  Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EE Prof renato conduru/Belém

PORTARIA Nº.: 1864/2017 DE 09/03/2017
Nome:HElToN da SilVa liMa
Matrícula:57213275/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EE Stelio Maroja/Belém

PORTARIA Nº.: 1863/2017 DE 09/03/2017
Nome:Maria dE NaZarE cUNHa
Matrícula:5190584/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EE Prof renato conduru/Belém

PORTARIA Nº.: 1865/2017 DE 09/03/2017
Nome:cEcilia loPES MarTiNS
Matrícula:57208559/1 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2016
Unidade: EE Stelio Maroja/Belém

PORTARIA Nº.: 1866/2017 DE 09/03/2017
Nome:roSa dE faTiMa BaTiSTa PEdroZo
Matrícula:20077614/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EE Stelio Maroja/Belém

PORTARIA Nº.: 1867/2017 DE 09/03/2017
Nome:VEra lUcia alMEida coSTa
Matrícula:339490/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EE Stelio Maroja/Belém
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PORTARIA Nº.: 1868/2017 DE 09/03/2017
Nome:EMErSoN aNdioN SoUZa SoarES
Matrícula:57202660/2  Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2016
Unidade: EE Prof Palmira Gabriel/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1869/2017 DE 09/03/2017
Nome:VEra lUcia fErrEira BriTo
Matrícula:185337/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EE Prof Palmira Gabriel/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1870/2017 DE 09/03/2017
Nome: Maria ViaNa coSTa da SilVa
Matrícula:57214396/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEf Nossa Senhora da conceição/Belém

PORTARIA Nº.: 1871/2017 DE 09/03/2017
Nome: Maria EdilENa da coNcEiÇÃo BaTiSTa
Matrícula:5192404/1  Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEf Nossa Senhora da conceição/Belém

PORTARIA Nº.: 1872/2017 DE 09/03/2017
Nome: ANA MARIA LOBO DE QUEIROS
Matrícula:225363/2  Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEf Nossa Senhora da conceição/Belém

PORTARIA Nº.: 1873/2017 DE 09/03/2017
Nome: SaNdalo NaZariUS PiNHEiro
Matrícula:5926452/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEf Nossa Senhora da conceição/Belém

PORTARIA Nº.: 1874/2017 DE 09/03/2017
Nome: alMir SaNToS GalUcio
Matrícula:402834/1  Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEf Nossa Senhora da conceição/Belém

PORTARIA Nº.: 1875/2017 DE 09/03/2017
Nome: HElio SErrao PiMENTEl 
Matrícula:8061991/1Período:13/07 à 11/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEfM rui Barbosa/Belém

PORTARIA Nº.: 1876/2017 DE 09/03/2017
Nome: rENaTa doS SaNToS fErrEira
Matrícula:5928212/1Período:26/07 à 24/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEfM rui Barbosa/Belém

PORTARIA Nº.: 1877/2017 DE 09/03/2017
Nome: aNa claUdia riBEiro fErrEira
Matrícula:57215753/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EE colonia de fidelis/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1878/2017 DE 09/03/2017
Nome: Joao BaTiSTa NUNES GUilHErME
Matrícula:627810/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EE colonia de fidelis/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1879/2017 DE 09/03/2017
Nome: Maria do Socorro diaS GoMES
Matrícula:490741/1 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEf Panorama XXi/Belém

PORTARIA Nº.: 1880/2017 DE 09/03/2017
Nome: dElio oliVEira fariaS
Matrícula:6013546/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém

PORTARIA Nº.: 1764/2017 DE 08/03/2017
Nome: NilSiVaN alVES da PaiXao
Matrícula:57211784/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2016
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1765/2017 DE 08/03/2017
Nome: idailZa SilVa da SilVa
Matrícula:5889604/1  Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2016
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1766/2017 DE 08/03/2017
Nome: Joao lUiZ da coSTa loBaTo
Matrícula:5822084/2  Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1767/2017 DE 08/03/2017
Nome: ENilcE alVES dE liMa
Matrícula:57218343/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1768/2017 DE 08/03/2017
Nome: Maria EliZaBETE lEiTE liMa
Matrícula:662852/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2016
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1769/2017 DE 08/03/2017
Nome: roSaNGEla fiGUEirEdo da coNcEiÇÃo
Matrícula:220876/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1771/2017 DE 08/03/2017
Nome: lUcilENE NaZarE BarBoSa SaNToS
Matrícula:57213738/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1771/2017 DE 08/03/2017
Nome: lUcia carla dE SoUZa rEiS
Matrícula:57208960/1 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2016
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1772/2017 DE 08/03/2017
Nome: Maria criSTiNa SErra loPES BraNdÃo
Matrícula:5497264/2 Período:05/07 à 18/08/17Exercício:2017
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1773/2017 DE 08/03/2017
Nome: lUciaNE criSTiNa SaNToS riBEiro

Matrícula:57209267/1Período:15/06 à 29/07/17Exercício:2016
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1774/2017 DE 08/03/2017
Nome: Maria dE MiraNda riBEiro
Matrícula:345881/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEf Panorama XXi/Belém

PORTARIA Nº.: 1775/2017 DE 08/03/2017
Nome: rEGiNa Maria alEXaNdria da SilVa
Matrícula:326399/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEf Panorama XXi/Belém

PORTARIA Nº.: 1776/2017 DE 08/03/2017
Nome: aNdrEa criSTiNa GENU PaES BarrETo
Matrícula:57208688/1Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2016
Unidade: EEEf Panorama XXi/Belém

PORTARIA Nº.: 1777/2017 DE 08/03/2017
Nome: EdUardo MoNTEiro BorGES
Matrícula:5187508/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEf Panorama XXi/Belém

PORTARIA Nº.: 1778/2017 DE 08/03/2017
Nome: dEiVid JUNior GoMES MiraNda
Matrícula:57212513/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEf Panorama XXi/Belém

PORTARIA Nº.: 1779/2017 DE 08/03/2017
Nome: VEra lUcia oTEro BarroS
Matrícula:732184/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEf Panorama XXi/Belém

PORTARIA Nº.: 1780/2017 DE 08/03/2017
Nome: Maria da coNSolaÇÃo cardoSo da rocHa
Matrícula:344494/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEf Paraense/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1781/2017 DE 08/03/2017
Nome: KlEBEr do roSario PiMENTEl
Matrícula:57213682/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1782/2017 DE 08/03/2017
Nome: JaNE do Socorro da SilVa fidEraliNo
Matrícula:57224126/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2016
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1783/2017 DE 08/03/2017
Nome: irlaNda Maria caMElo dE SoUZa
Matrícula:463183/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EE Prof renato franco/Belém

PORTARIA Nº.: 1784/2017 DE 08/03/2017
Nome: rENaTa criSTiNa da coNcEiÇÃo PaSTaNa
Matrícula:5927451/1 Período:28/06 à 27/07/17Exercício:2017
Unidade:EE Prof renato conduru/Belém

PORTARIA Nº.: 1785/2017 DE 08/03/2017
Nome: iVaNildES PErEira dE SoUSa
Matrícula:753440/1Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EE Prof renato conduru/Belém

PORTARIA Nº.: 1786/2017 DE 08/03/2017
Nome: raiMUNda PaiVa da SilVa
Matrícula:394491/1 Período:03/07 à 01/08/17 Exercício:2017
Unidade:EE Stelio Maroja/Belém

PORTARIA Nº.: 1787/2017 DE 08/03/2017
Nome: rEGiNa dEa aZEVEdo MarTiNS da coSTa
Matrícula:225231/1 Período:03/07 à 01/08/17 Exercício:2017
Unidade:EE Stelio Maroja/Belém

PORTARIA Nº.: 1788/2017 DE 08/03/2017
Nome: SiMEia dE oliVEira PENicHE
Matrícula:5927417/1Período:03/07 à 01/08/17 Exercício:2017
Unidade:EEEf rainha dos corações/Belém

PORTARIA Nº.:1789/2017 DE 08/03/2017
Nome: oSValdo rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:469858/1Período:03/07 à 01/08/17 Exercício:2016
Unidade: EEEf rainha dos corações/Belém

PORTARIA Nº.:1790/2017 DE 08/03/2017
Nome: loriaNE Soraia loUrENÇo aNdradE
Matrícula:57211520/1Período:03/07 à 01/08/17 Exercício:2017
Unidade:EEEf Panorama XXi/Belém

PORTARIA Nº.: 1791/2017 DE 08/03/2017
Nome: Maria cElES doS SaNToS araUJo
Matrícula:6006531/1 Período:03/07 à 01/08/17 Exercício:2017
Unidade: EEEf Panorama XXi/Belém

PORTARIA Nº.: 1792/2017 DE 08/03/2017
Nome: EMErSoN lUiS coSTa diaS
Matrícula:57212108/1 Período:03/07 à 01/08/17 Exercício:2017
Unidade:EE rui Paranatinga/Belém

PORTARIA Nº.: 1793/2017 DE 08/03/2017
Nome: iValdo coSTa liMa
Matrícula:661988/1 Período:03/07 à 01/08/17 Exercício:2016
Unidade:EE Stelio Maroja/Belém

PORTARIA Nº.: 1794/2017 DE 08/03/2017
Nome: aMaNda MESQUiTa BraNdÃo
Matrícula:57213302/1 Período:06/07 à 04/08/17 Exercício:2017
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém

PORTARIA Nº.: 1795/2017 DE 08/03/2017
Nome: MariZa do Socorro riBEiro doS SaNToS
Matrícula:57211624/1 Período:03/07 à 01/08/17 Exercício:2017
Unidade:EEEf rosa Gattorno/Belém

PORTARIA Nº.: 1796/2017 DE 08/03/2017
Nome: UlUaNNE do Socorro ViaNa da SilVa
Matrícula:6039540/2  Período:03/07 à 01/08/17 Exercício:2017
Unidade:Erc Serviço atend Basico em reabilitaçao-SaBEr/Be-
lém

PORTARIA Nº.: 049/2017 DE 02/02/2017
Nome:Maria GlEiciaNE SilVa SaraiVa
Matrícula:5926732/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade: EEcTP Giovanni Emmi/Sta izabel do Pará

PORTARIA Nº.: 050/2017 DE 02/02/2017
Nome:ViViaNE do Socorro TriNdadE PaNToJa
Matrícula:5897835/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade: EEcTP Giovanni Emmi/Sta izabel do Pará

PORTARIA Nº.: 079/2017 DE 06/02/2017
Nome:liNda lUcia da coSTa GoNÇalVES
Matrícula:5900656/1Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Presid Kennedy/Vigia de Nazare

PORTARIA Nº.: 091/2017 DE 06/02/2017
Nome:MaUricio alBUQUErQUE NoroNHa
Matrícula:57209886/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade: EEEfM Presid Kennedy/Vigia de Nazare

PORTARIA Nº.: 093/2017 DE 06/02/2017
Nome:oSMar alESSaNdro SarMENTo cardoSo
Matrícula:5899950/1Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Presid Kennedy/Vigia de Nazare

PORTARIA Nº.: 098/2017 DE 10/02/2017
Nome:GildETE dE oliVEira dE aViZ
Matrícula:5900272/1Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Barao de Guajara/Vigia de Nazare

PORTARIA Nº.: 099/2017 DE 10/02/2017
Nome:JoHNNY cErEJa loBo
Matrícula:57211587/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Barao de Guajara/Vigia de Nazare

PORTARIA Nº.: 100/2017 DE 10/02/2017
Nome:JoSiaNY dE caSSia SoUSa fErrEira
Matrícula:57211601/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Barao de Guajara/Vigia de Nazare

PORTARIA Nº.: 102/2017 DE 10/02/2017
Nome:lUciMara da coNcEiÇÃo TorrES
Matrícula:5617243/1Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Barao de Guajara/Vigia de Nazare

PORTARIA Nº.: 101/2017 DE 10/02/2017
Nome: KEllY fErrEira coSTa
Matrícula:57211667/1  Período:01/07 à 30/07/17 Exercício:2017
Unidade:EEEfM.Barao de Guajara/Vigia de Nazare

PORTARIA Nº.: 107/2017 DE 10/03/2017
Nome:NildirENE SoarES da SilVa
Matrícula:5684706/2  Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade: EEEfM Barao de Guajara/Vigia de Nazare

PORTARIA Nº.: 184/2017 DE 20/03/2017
Nome:aNdrEa criSTiNa coSTa dE MoraES
Matrícula:57212057/1  Período:01/07 à 30/0717Exercício:2017
Unidade: EEEf comte. castilhos frança/Sta izabel do Pará

PORTARIA Nº.: 185/2017 DE 20/02/2017
Nome:aNToNia VaNilda doS SaNToS BarBoSa
Matrícula:6005586/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade: EEEf comte. castilhos frança/Sta izabel do Pará

PORTARIA Nº.: 197/2017 DE 20/02/2017
Nome:VEra lUcia SaraiVa SarMENTo
Matrícula:642924/1Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade: EEEf comte. castilhos frança/Sta izabel do Pará

PORTARIA Nº.: 18/2017 DE 07/02/2017
Nome:JoriclENE oliVEira da coSTa
Matrícula:6306912/1  Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2016
Unidade: EE Tiradentes/Salinopolis

PORTARIA Nº.: 19/2017 DE 10/02/2017
Nome: MilEidE fiGUErEdo aMoriM
Matrícula:57215892/1Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade: EE irma augusta de Souza e Silva/ourem

PORTARIA Nº.: 20/2017 DE 10/02/2017
Nome:EliSaBETE PErEira da SilVa
Matrícula:5351782/2  Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade: EE irma augusta de Souza e Silva/ourem

PORTARIA Nº.: 21/2017 DE 10/02/2017
Nome:Maria clEoMar PErEira SilVa
Matrícula:57208738/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade: EE irma augusta de Souza e Silva/ourem

PORTARIA Nº.: 22/2017 DE 10/02/2017
Nome:JoSiaNE MarTiNS raMoS
Matrícula:5926994/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade: EE irma augusta de Souza e Silva/ourem

PORTARIA Nº.: 23/2017 DE 10/02/2017
Nome:aNToNio fErNaNdo daNTaS doS SaNToS
Matrícula:57208715/1  Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade: EE irma augusta de Souza e Silva/ourem

PORTARIA Nº.: 24/2017 DE 10/02/2017
Nome:roSYElE dE caSSia MENEZES doS SaNToS
Matrícula:5927001/1  Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade: EE irma augusta de Souza e Silva/ourem

PORTARIA Nº.: 25/2017 DE 10/02/2017
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Nome:Maria do cEU PErEira GaBriEl
Matrícula:57208725/1  Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade: EE irma augusta de Souza e Silva/ourem

PORTARIA Nº.: 17/2017 DE 11/01/2017
Nome: JoSE riBaMar dE oliVEira JUNior
Matrícula:5504872/2  Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Profª Terezinha Bezerra Siqueira/capitao Poço

PORTARIA Nº.: 600/2017 DE 09/02/2017
Nome:MaNoEl rodriGUES
Matrícula:254720/1Período:01/06 à 30/06/17Exercício:2017
Unidade: EEEfM Profª antonio Marçal/inhangapi

PORTARIA Nº.: 764/2017 DE 17/02/2017
Nome:raiMUNda MarcilENa da SilVa dE oliVEira
Matrícula:57213501/1 Período:01/04 à 30/04/17Exercício:2017
Unidade: 8 UrE/castanhal

PORTARIA Nº.:23/2017 DE 17/02/2017
Nome:EVEraldo GoMES dE caSTro
Matrícula:5382998/1 Período:30/03 à 13/05/17Exercício:2016
Unidade:EEEf. Marcos Bentes de carvalho/faro

PORTARIA Nº.:41/2017 DE 24/01/2017
Nome:EliSaNGEla MEdEiroS da SilVa
Matrícula:57216180/1 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.irmã Stella Maria/abaetetuba

PORTARIA Nº.:003/2017 DE 03/03/2017
Nome:aNToNio JoSÉ alMEida MESQUiTa
Matrícula:57208279/1 Período:06/04 à 20/05/17Exercício:2016
Unidade:EEEfM.João XXiii/S. Sebat.da B.Vista

PORTARIA Nº.:009/2017 DE 09/01/2017
Nome:WaldEaNNE PErEira da lUZ
Matrícula:57209963/1 Período:19/05 à 02/07/17Exercício:2014
Unidade:EE. São José/Marabá

PORTARIA Nº.:010/2017 DE 09/01/2017
Nome:WaldEaNNE PErEira da lUZ
Matrícula:57209963/1 Período:04/04 à 18/05/17Exercício:2013
Unidade:EE. São José/Marabá

PORTARIA Nº.:050/2017 DE 21/02/2017
Nome:roSiNETE liNdiN SoUSa
Matrícula:54180961/2 Período:24/07 à 06/09/17Exercício:2017
Unidade:4ª UrE/Marabá

PORTARIA Nº.:31/2017 DE 21/02/2017
Nome:GirliaNE BaNdEira dE SoUSa
Matrícula:57213253/1 Período:08/06 à 07/07/17Exercício:2017
Unidade:14ª UrE/capanema

PORTARIA Nº.:32/2017 DE 21/02/2017
Nome:alciMENiS Maia BarroS
Matrícula:684589/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:EE. Prof. aracy alves dias/Salinopolis

PORTARIA Nº.:33/2017 DE 21/02/2017
Nome:fraNciSco ailToN aViZ da coSTa
Matrícula:57227432/1 Período:01/05 à 30/05/17Exercício:2017
Unidade:EE. Silvestre carneiro/capanema

PORTARIA Nº.:032/2017 DE 20/02/2017
Nome:HoSValdo JoSÉ da SilVa
Matrícula:57210436/1 Período:01/04 à 30/04/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Pacifico Leão/Garrafão do Norte

PORTARIA Nº.:033/2017 DE 20/02/2017
Nome:JoSÉ SaNTaNa doS SaNToS
Matrícula:6010881/1 Período:01/04 à 30/04/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Pacifico Leão/Garrafão do Norte

PORTARIA Nº.:035/2017 DE 20/02/2017
Nome:diaNa doS SaNToS SiQUEira
Matrícula:57198444/2 Período:09/05 à 22/06/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Pacifico Leão/Garrafão do Norte

PORTARIA Nº.:060/2017 DE 09/01/2017
Nome:caTiaNE alVES doS SaNToS SilVa
Matrícula:5891896/2 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:EEEM. Prof. Mª do Soc. Jacob/itaituba

PORTARIA Nº.:059/2017 DE 09/01/2017
Nome:aNaMar coSTa crUZ
Matrícula:5900002/1 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM. Prof. Mª do Soc. Jacob/itaituba

PORTARIA Nº.:014/2017 DE 17/01/2017
Nome:lEila criSTiaNE VaNdEKoKEN PErEira
Matrícula:5926898/1 Período:02/07 à 31/07/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Waldemar lindermayr/Novo Progresso

PORTARIA Nº.:16/2017 DE 17/03/2017
Nome:Maria raiMUNda doS aNJoS MoNTEiro
Matrícula:5890163/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Waldemar lindermayr/Novo Progresso

PORTARIA Nº.:029/2017 DE 09/01/2017
Nome:SidilENE dE SoUSa MacHado
Matrícula:5926894/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Prof.Mª das G. E.cerqueira-anexoii/itaituba

PORTARIA Nº.:025/2017 DE 09/01/2017
Nome:idaGNa SoUZa cordEira
Matrícula:57224332/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Prof.Mª das G. E.cerqueira-anexoii/itaituba

PORTARIA Nº.:024/2017 DE 09/01/2017
Nome:SUliaNE alVES doS SaNToS
Matrícula:57211007/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017

Unidade:Erc.isaac Newton/itaituba
PORTARIA Nº.:007/2017 DE 16/01/2017

Nome:roBErTo TalfiN BorGES doS SaNToS
Matrícula:5896568/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2016
Unidade:12ª UrE/itaituba

PORTARIA Nº.:048/2017 DE 09/012017
Nome:EliZaBETE MoHr PadilHa
Matrícula:57210323/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Gov. Eurico Valle/ruropolis

PORTARIA Nº.:122/2017 DE 10/01/2017
Nome:dioNÉlio araUJo raMoS
Matrícula:57219864/1Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:Erc. Maranata/itaituba

PORTARIA Nº.:130/2017 DE 10/01/2017
Nome:JadEllaNY SoUZa da SilVa
Matrícula:57212703/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Pres. Tancredo Neves/Placas

PORTARIA Nº.:040/2017 DE 09/01/2017
Nome:lUcYElBa da SilVa oliVEira
Matrícula:57213158/1 Período:03/07 a 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EETEPa/itaituba

PORTARIA Nº.:072/2017 DE 09/01/2017
Nome:Maria dE loUrdES da SilVa coSTa
Matrícula:515418/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM. Prof. Mª do Soc. Jacob/itaituba

PORTARIA Nº.:092/2017 DE 09/01/2017
Nome:MariNEidE cardoSo GoMES
Matrícula:284858/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Benedito c. de Souza/itaituba

PORTARIA Nº.:091/2017 DE 09/01/2017
Nome:Maria JoSÉ da coSTa TElES
Matrícula: 5400147/2Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Benedito c. de Souza/itaituba

PORTARIA Nº.:095/2017 DE 09/01/2017
Nome:roSaNGEla MENdES lEÃo
Matrícula:284092/1 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Benedito c. de Souza/itaituba

PORTARIA Nº.:083/2017 DE 09/01/2017
Nome:HaMilToN NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57217602/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM.Benedito c. de Souza/itaituba

PORTARIA Nº.:131/2017 DE 10/01/2017
Nome:lEila XaViEr da SilVa
Matrícula:5926902/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM. Pres. Tancredo Neves/Placas

PORTARIA Nº.:037/2017 DE 09/01/2017
Nome:fraNciSco claUdio dE SoU/a SilVa
Matrícula:5528623/3 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2017
Unidade:EETEPa/itaituba

PORTARIA Nº.:033/2017 DE 09/01/2017
Nome:aNa Maria GalUcio fiGUEira
Matrícula:5899993/1 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2017
Unidade:EETEPa/itaituba

PORTARIA Nº.:008/2017 DE 09/01/2017
Nome:EdilZia PraTa fErNaNdES
Matrícula:5840317/2 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2016
Unidade:12 UrE/itaituba

PORTARIA Nº.:042/2017 DE 09/01/2017
Nome:MErYaNE daMaScENo da SilVa
Matrícula:5905306/1 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2017
Unidade:EETEPa/itaituba

PORTARIA Nº.:090/2017 DE 09/01/2017
Nome:Maria iriS da SilVa iNocENcio
Matrícula:667986/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEEM. Benedito c. de Souza/itaituba

PORTARIA Nº.:08/2017 DE 26/01/2017
Nome:MariSSol GadElHa dE MiraNda
Matrícula:733431/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:EEEfM.Prof. Edda de S. Gonçalves/Soure

PORTARIA Nº.:009/2017 DE 17/01/2017
Nome:Maria aUXiliadora liMa oliVEira
Matrícula:6315844/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:Erc. Stella Maris/Soure

PORTARIA Nº.:010/2017 DE 17/01/2017
Nome:Maria dE faTiMa SaNToS SoUZa
Matrícula:572187/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:Erc. Stella Maris/Soure

PORTARIA Nº.:011/2017 DE 17/01/2017
Nome:Maria oliNda da coNcEiÇÃo cUNHa
Matrícula:571911/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:Erc. Stella Maris/Soure

PORTARIA Nº.:012/2017 DE 17/01/2017
Nome:Mario roBErTo diaS aSSiS
Matrícula:571890/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:Erc. Stella Maris/Soure

PORTARIA Nº.:005/2017 DE 09/01/2017
Nome:GEaNE dE dEUS ViaNa
Matrícula:5568161/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade:EE. Prof. Mª da Gloria r. Paixão/Jacundá

PORTARIA Nº.:06/2017 DE 09/01/2017
Nome:lEda alMEida BorGES
Matrícula:57209506/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade:EE. Prof. Mª da Gloria r. Paixão/Jacundá

PORTARIA Nº.:013/2017 DE 12/01/2017
Nome:Maria cardoSo da SilVa
Matrícula:5892994/2 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2015
Unidade:EE.albertina Barreiros/itupiranga

PORTARIA Nº.:019/2017 DE 19/01/2017
Nome:JESSica VEloSo SaNToS SilVa
Matrícula:57215161/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2016
Unidade:EE. anisio Teixeira/Marabá

PORTARIA Nº.:022/2017 DE 19/01/2017
Nome:SHEila criSTiNa foGada SoarES
Matrícula:57214684/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:EE. liberdade/Marabá

PORTARIA Nº.:029/2017 DE 26/01/2017
Nome:ZENilda PacHEco dE liMa
Matrícula:5715970/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade:EE.irmã laura de M.carvalho/cannaã dos carajas

PORTARIA Nº.:040/2017 DE 02/02/2017
Nome:fraNciNETE coSTa SaMPaio
Matrícula:57214812/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2016
Unidade:EE. irmão Theodoro/Marabá

PORTARIA Nº.:041/2017 DE 06/02/2017
Nome:Maria EliZaBETE loPES SilVa riBEiro
Matrícula:57209640/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade:EE.Tereza donato de araujo/Marabá

PORTARIA Nº.:043/2017 DE 07/02/2017
Nome:EVilaNGEla da SilVa liMa
Matrícula:5352444/3 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade:EE. dr. Geraldo Veloso/Marabá

PORTARIA Nº.:045/2017 DE 13/02/2017
Nome:Maria dE fáTiMa BraGa lEiTE
Matrícula:57210358/1Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade:EE. dr. dionisio B. de carvalho/rondon do Pará

PORTARIA Nº.:047/2017 DE 13/02/2017
Nome:Maria NilZa da SilVa rafalSKi
Matrícula:57210394/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade:EE. dr. dionisio B. de carvalho/rondon do Pará

PORTARIA Nº.:693/2016 DE 21/11/2016
Nome:iolETE NaSciMENTo GoMES orQUiZa
Matrícula:6028217/3 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2015
Unidade:EE. Plinio Pinheiro/Marabá

PORTARIA Nº.:709/2016 DE 06/12/2016
Nome:fraNciSca daS cHaGaS dE carValHo
Matrícula:6316603/2 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade:EE. Prof. izabel Maracaipe/itupiranga

PORTARIA Nº.:710/2016 DE 06/12/2016
Nome:fraNciSca da SilVa dE carValHo
Matrícula:5611601/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade:EE. Prof. izabel Maracaipe/itupiranga

PORTARIA Nº.:711/2016 DE 06/12/2016
Nome:JoSEfa da lUZ dE SoUZa
Matrícula:57208805/1 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2016
Unidade:EE. Prof. izabel Maracaipe/itupiranga

PORTARIA Nº.:713/2016 DE 12/12/2016
Nome:Maria rEJaNE doS SaNToS BarrETo BarBoSa
Matrícula:57234015/1Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2016
Unidade:4ª UrE/Marabá

PORTARIA Nº.:002/2017 DE 11/01/2017
Nome:Maria MiraNEidE SaMPaio
Matrícula:361828/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:11ª UrE/Santa izabel

PORTARIA Nº.:003/2017 DE 11/01/2017
Nome:THiaGo BarBoSa PiNHEiro
Matrícula:57217208/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:11ª UrE/Santa izabel

PORTARIA Nº.:004/2017 DE 11/01/2017
Nome:EdilENE alVES corrEa
Matrícula:57215274/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:11ª UrE/Santa izabel

PORTARIA Nº.:012/2017 DE 16/01/2017
Nome:NElcilY do NaSciMENTo GaMa
Matrícula:57215747/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:11ª UrE/Santa izabel

PORTARIA Nº.:017/2017 DE 16/01/2017
Nome:raiMUNda laUra da SilVa alVES
Matrícula:5655552/1 Período:03/07 à 16/08/17Exercício:2017
Unidade:11ª UrE/Santa izabel

PORTARIA Nº.:035/2017 DE 25/01/2017
Nome:roSilEia do Socorro GUiMarÃES da SilVa
Matrícula:5467217/3 Período:01/07 à 14/08/17Exercício:2014
Unidade:EEEM.d. Mário de M.V. Boas/Bujaru

PORTARIA Nº.:040/2017 DE 01/02/2017
Nome:carMEM BarroS ViaNa
Matrícula:57215636/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEE. cTP. Giovanni Emmi/ Sta izabel do Pará

PORTARIA Nº.:041/2017 DE 01/02/2017
Nome:carloS alBErTo dE oliVEira SENa
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Matrícula:733857/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEE. cTP. Giovanni Emmi/ Sta izabel do Pará

PORTARIA Nº.:044/2017 DE 01/02/2017
Nome:lEoNilda Maria liMa dE QUEiroZ
Matrícula:57211413/1 Período:03/07 à 01/08/17Exercício:2017
Unidade:EEE. cTP. Giovanni Emmi/ Sta izabel do Pará

PORTARIA Nº.:048/2017 DE 02/02/2017
Nome:MarGarETE roZália doS SaNToS MENdES
Matrícula:362913/1 Período:01/07 à 30/07/17Exercício:2017
Unidade:EEE. cTP. Giovanni Emmi/ Sta izabel do Pará

PORTARIA Nº.: 1999/2017 DE 13/03/2017
Nome: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior
Matrícula:57213450/1  Período:13/03 à 11/04/17 Exercício:2016
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém

PORTARIA Nº.: 2001/2017 DE 13/03/2017
Nome: faGNEr HENriQUE Maia fEiToSa
Matrícula: 57190715/1 Período:28/03 à 26/04/17 Exercício:2016
Unidade: Secretaria de Estado de Educação/Belém

TORNAR SEM EFEITO
PORTARIA Nº.:1625/2017 DE 07/03/2017

Tornar sem efeito a Portaria nº 29/2017 de 10/02/2017, que 
concedeu  férias, no período de 01/04/2017 à 30/04/2017, ao 
servidor VicENTE SaNTa BriGida coSTa, matricula 5188512/1, 
Vigia, lotado na EEEM. franc. da Silva Nunes Sede/S. João 
de Pirabas,  referente ao exercício de 2016, para fins de 
regularização funcional.

Protocolo: 155038
instrumento Substitutivo de contrato
Nota de Empenho da despesa: 2017ne01449
Processo nº 1091421/2017
Valor: r$ 11.183,40
data: 09/03/2017
objeto: Serviços de manutenção predial na área externa desta 
Secretaria.
Pregão Eletrônico nº 014/2015-SEad/dGl/SrP.
dotação orçamentária:
fonte: 0102. Produto: 2795. funcional Programática: 
16101.12.122.1297 – Projeto atividade: 8338 – Natureza de 
despesa: 3390.39.
contratada: lidEr ENGENHaria lTda - EPP/cNPJ. 
14.127.864/0001-83, com sede na Travessa rui Barbosa, 1569-
B, bairro Nazaré – Belém/Pa. cEP.: 66035-220.
ordenador: ana cláudia Serruya Hage/ Secretária de Estado de 
Educação.

Protocolo: 154786

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA ORDINATÓRIA N° 977, DE 06 DE MARÇODE 2017.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 
007/2017-UEPA, firmado com a Sra.ERONDINA LEAL CARDOSO 
doS SaNToS.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das 
atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a 
cláUSUla SÉTiMa, relativo ao contrato nº 007/2017-UEPa 
(E-Protocolo  Nº2016/113010-UEPA)rESolVE:
art. 1° - Nomear o(a) Sr(a). CARLOS NAZARENO DA 
SILVA BARBOSA, Matrícula nº 3224996/1,lotado no campus 
XVii-Vigia/UEPapara exercero cargo de fiscal docontrato nº 
007/2017-UEPA, firmados entre UEPA e a ERONDINA LEAL 
CARDOSO DOS SANTOS.
art. 2º - oobjeto do referido contrato é a locação de 01 (um) imóvel, 
no município de Vigia/Pa-UEPa para atender a necessidade de 
hospedar os docentes itinerantes que se deslocam para ministrar 
disciplinas às turma especiais ou regularestudo em conformidade 
com as especificações constantes no Termo de Referência. O 
prazo de vigência do contrato é de 12(doze)meses, contados 
a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante 
Termo aditivo, pelo prazo permitido em lei.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar 
o fiel cumprimento do contrato, bem como comunicar as 
irregularidades eventualmente constatadas.
 Art. 4º-É dever do fiscal elaborar relatório de execução do 
serviço. O encargo de fiscal terá a duração da vigência do 
contrato.
Art. 5º -A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas 
na lei 8.666/93 e 5.810/94
art. 6º -Esta Portaria entra em vigor a partir do início da vigência 
do contrato.
dá-se ciência.

cumpra-se.
Belém(Pa),  06 de março de 2017.
JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA
Reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 154781
REVOGAÇÃO

a comissão Permanente de licitação informa a Revogação do 
certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico Para 
Registro de Preços n° 04/2017, cujo objeto é Aquisição 
eventual e futura de material de consumo (CARTUCHOS E 
TONERS) para atender as demandas dos campi da capital 
e interior da Universidade do Estado do Pará, referente ao 
Processo nº 2016/350508, por conveniência da administração, 
a pedido da diretoria de administração de recursos Materiais/
DARM/UEPA, em virtude das inconsistências nas especificações 
dos materiais na instrução processual, conforme Memorando 
n° 35/2017/DARM/UEPA. deste modo, será publicada em 
breve nova licitação para este objeto com as devidas adequações 
cabíveis.
Belém, 13 de março de 2017.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 154801

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
TiPo: coMiSSioNario
ATO:PORTARIA Nº 1032/17 DE 09 DE MARÇO DE 2017

daTa da adMiSSÃo:01.03.2017
NoME do SErVidor: aNa VicToria aMaral rodriGUES
carGo:coordENador adMiNiSTraTiVo do caMPUS dE 
iNTErioriZaÇÃo dE ParaGoMiNaS
JUarEZ aNToNio SiMoES QUarESMa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 154906
.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

TERMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
ATO:PORTARIA Nº1031/17 DE 09 DE MARÇO DE 2017

TErMÍNio dE VÍNcUlo: a contar de 01.03.2017
MoTiVo: Exoneração de cargo em comissão
orGÃo:UNiVErSidadE do ESTado do Para
NoME do SErVidor: riTa dE caSSia alVES PErEira
carGo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS dE 
iNTErioriZaÇÃo dE ParaGoMiNaS
forMa dE adMiSSÃo: carGo coMiSSoNario
daTa adMiSSÃo:25.11.2015
JUarEZ aNToNio SiMoES QUarESMa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 154904
.

LICENÇA PRÊMIO
.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO
PORTARIA Nº914/17 DE 03 DE MARÇO DE 2017

NoME do SErVidor: Maria dE faTiMa liMa carNEiro
fUNcioNal: 5852986/1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVa B
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii
TriÊNio: 01.03.2005a 29.02.2008
PEriodo:01.05.2017 a 30.05.2017
JUarEZ aNToNio SiMoES QUarESMa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 154899

CONTRATO
.

CONTRATO
PROCESSO Nº 2016/113010-UEPA

Nº DO CONTRATO/EXERCÍCIO:007/2017 - UEPA
CLASSIFICAÇÃO: outros
OBJETO: locação de um imóvel residencial em Vigia de Nazaré 
para funcionamento da casa dos Professores itinerantes da 
UEPa, com vigência de 12 meses.
VALOR DO TOTAL: R$ 16.291,03 (Desesseis mil duzentos 
e noventa e um reais e três centavo)
DATA DE ASSINATURA: 08.03.2017
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 09/03/2017
TÉRMINO DA VIGÊNCIA:08/03/2018
FORO: BElÉM/Pa
LICITAÇÃO
Nº/EXErcÍcio:04/2016-7-UEPa
ModalidadE:  DISPENSA DE LICITAÇÃO
ORÇAMENTO
funcional Programática: 74201.12.364.1448.8582Elemento 
de despesa: 339036
fonte: 0102.
RECURSO: ESTadUal
CONTRATADO
PERSONALIDADE: física
NOME: ERONDINA LEAL CARDOSO DOS SANTOS

CEP: 68.780-000
LOGRADOURO:av. Santana de Medeiros
BAIRRO:arapiranga
CIDADE: Vigia
UF: Pa
NÚMERO: 118
ORDENADOR
NOME: JUarEZ aNToNio SiMÕES QUarESMa

Protocolo: 154787
.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N°1054/2017, DE 13 DEMARÇODE 2017.

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da 
emissão da oB,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo:aUXiliar dE SErVico c
Nome: iNacio ilaiola MoNTEiro
Matrícula funcional: 5041376/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. deTrabalho: 74201 12 3641448 8466
fonte: 0102
339030 _ r$ 4.000,00
PORTARIA N° 1055/2017, dE 13dE MarÇo dE 2017.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da 
emissão da oB,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: aNa rUTH MariNHo MoUra
Matrícula funcional: 5068380/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1448 8466
fonte: 0102
339030 _ r$ 1.000,00
339039_  r$  3.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró – Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 154778
SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA N°1056/2017, DE 13 DEMARÇODE 2017.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data da 
emissão da oB,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo:coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: alESSaNdrE SaMPaio da SilVa
Matrícula funcional: 5888727/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. deTrabalho: 74201 12 3641448 8582
fonte: 0102
339030 _ r$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró – Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 154831
.

DIÁRIA
.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994).
PORTARIA N°1052/17dE10dE MarÇodE 2017
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 
24.01.1994.
oBJETiVo: Ministrar disciplina pelo Parfor.
oriGEM:SaNTarEM-Pa
dESTiNo: alEQUEr-Pa
NoME do SErVidor:aNa HilGUEM MariNHo PErEira
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
fUNcioNal: 80846638/2
daTaiNicio: 22/01/2017
daTa TÉrMiNo: 29/01/2017
QUaNTidadE: 07e ½(setee meia)

PORTARIA Nº1049/17DE 10 DE MARÇODE 2017
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 
24.01.1994.
oBJETiVo: Ministrardisciplina.
oriGEM:SaNTarEM-Pa
dESTiNo: alENQUEr-Pa
NoME do SErVidor:oSMariNa NaSciMENTo PirES
carGo: colaBorador EVENTUal
fUNcioNal:
daTaiNicio: 29/01/02017
daTa TÉrMiNo: 05/02/2017
QUaNTidadE:07e ½(setee meia)
PORTARIA N°1050/17 dE10dE MarÇodE 2017
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 
24.01.1994.
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM:BElEM-Pa
dESTiNo:caSTaNHal-Pa
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NoME do SErVidor: EliaNa cElia SilVa carNEiro
carGo: colaBorador EVENTUal
fUNcioNal:
daTaiNicio: 29/01/2017
daTa TÉrMiNo: 07/02/2017
QUaNTidadE:09e ½(novee meia)
GilVaNia MENdES SiroTHaEU corrEa
odENador

Protocolo: 154896
t..

TORNAR SEM EFEITO
.

TORNAR SEM EFEITO PORTARIA
PORTARIA Nº 1053/17 DE 10 DE MARÇO DE 2017

TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 959/17, de 03.03.2017, 
publicada no d.o.E nº33.327de 07.03.2017, que concedeu a 
servidora SUaNNE HoNoriNa MarTiNS doS SaNToS,  cargo 
de Professor substituto, lotada no departamento de Engenharia-
dENG, 20 e ½ (vinte e meia) diárias  no período de 01.03.2017 
a 21.03.2017 devido seu deslocamento Belém-Pa ao município 
de redenção-Pa
Portaria nº 987/17 dE 06 dE MarÇo dE 2017
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 585/17, de 16.02.2017, 
publicada no d.o.E nº33.318 de 20.02.2017, que concedeu a 
servidora roSilENE PacHEco QUarESMa, cargo de Professor 
auxiliar, lotada no departamento de Pedagogia, 10 e ½ (dez e 
meia) diárias  no período de 19.02.2017 a 01.03.2017 devido 
seu deslocamento Belém-Pa ao município de cametá-Pa

Protocolo: 154903
..

OUTRAS MATÉRIAS
.

III TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº004/2017-UEPA
SELEÇÃO DE BOLSISTAS - QUARTETO DE CORDAS 

PAULINO CHAVES DA UEPA
A Universidade do Estado do Pará por meio da Pró  Reitoria de 
Extensão – PROEX e do Núcleo de Arte e Cultura   NAC, no uso 
de suas atribuições, torna pública a prorrogação datas do edital 
(Inscrição, Homologação, Prova Prática e Resultado), em virtude 
da baixa procura para inscrição, conforme especificação abaixo 
nos itens, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4,5 deste edital:
ONDE SE LÊ:
4- Inscrição, entrega de documentos, seleção e divulgação:
4.1 - Período e horário de inscrição: 21 de Fevereiro a 10 de 
Março de 2017 (dias úteis), 09h00 às 14h00;
4.2 - As inscrições e entrega de documentos serão realizadas 
exclusivamente no Núcleo de Arte e Cultura da UEPA, 
localizado na Rua Dom Pedro I, nº 519 (entre Senador 
Lemos e Municipalidade) - Umarizal, no período de 21 de 
Fevereiro a 10 de Março de 2017 (dias úteis), 09:00h às 14:00h, 
observado o horário de Belém-PA;
4.3 - A Homologação das inscrições, horário e a ordem dos 
candidatos para a realização das provas práticas será previamente 
divulgado na página de acompanhamento do certame constante 
no site da UEPA, a partir das 16h do dia 14/03/2017;
4.4 - Locais da Seleção, Data e Horário de Seleção: a Seleção 
ocorrera no dia 17 de Março de 2017 a partir das 09 horas na 
Sala do Núcleo de Arte e Cultura-NAC UEPA –, localizado na Rua 
Dom Pedro I, nº 519 (entre Senador Lemos e Municipalidade) – 
Umarizal.
4.5 – O RESULTADO DA SELEçãO SERá DIVULgADO NO DIA 

21/03/2017 NO SITE HTTP://www.UEPA.BR.
LEIA–SE:
4- Inscrição, entrega de documentos, seleção e divulgação:
4.1 - Período e horário de inscrição: 13 a 23 de Março de 2017 
(dias úteis), 09h00 às 14h00;
4.2 - As inscrições e entrega de documentos serão realizadas 
exclusivamente no Núcleo de Arte e Cultura da UEPA, 
localizado na Rua Dom Pedro I, nº 519 (entre Senador 
Lemos e Municipalidade) - Umarizal, no período de 13 a 23 
de Março de 2017 (dias úteis), 09:00h às 14:00h, observado o 
horário de Belém-PA;
4.3 - A Homologação das inscrições, horário e a ordem dos 
candidatos para a realização das provas práticas será previamente 
divulgado na página de acompanhamento do certame constante 
no site da UEPA, a partir das 16h do dia 24/03/2017;
4.4 - Locais da Seleção, Data e Horário de Seleção: a Seleção 
ocorrera no dia 28 de Março de 2017 a partir das 09 horas na 
Sala do Núcleo de Arte e Cultura-NAC UEPA –, localizado na Rua 
Dom Pedro I, nº 519 (entre Senador Lemos e Municipalidade) – 
Umarizal.
4.5 – O RESULTADO DA SELEçãO SERá DIVULgADO NO DIA 

29/03/2017 NO SITE HTTP://www.UEPA.BR.
Belém, 13 de março de 2017.
JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA
Reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 154957

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  
TRABALHO,  EMPREGO E RENDA

.

EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - GTI
PORTARIA N° 270/2017 – SEASTER

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas através do decreto s/n de 03 de fevereiro 
de 2017, Publicado no doE nº 33.308 de 06 de fevereiro de 
2017.
R E S O L V E:
EXCLUIR, a contar de 06/03/2017, a Gratificação de Tempo 
integral - GTi, no percentual de 50% (cinquenta por cento), da 
servidora LEILA NAZARÉ GONZAGA MACHADO, matrícula 
n.º 3203379/1, ocupante do cargo de assist. Social, lotada na 
drccP/SEaSTEr.           
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, em 13 de março de 2017.
ANA MARIA DO SOCORRO MAGNO CUNHA
Secretária de Estado de Assistência Social, Trabalho, 
Emprego e Renda
PORTARIA N° 271/2017 – SEASTER
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas através do decreto s/n de 03 de fevereiro 
de 2017, Publicado no doE nº 33.308 de 06 de fevereiro de 
2017.
R E S O L V E:
EXCLUIR, a contar de 07/03/2017, a Gratificação de Tempo 
integral - GTi, no percentual de 50% (cinquenta por cento), do 
servidor LAURO JOSÉ MEIRELES, matrícula n.º 54190385/1, 
ocupante do cargo de agente administrativo, lotado no NUJUr/
SEaSTEr.                               
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, em 13 de março de 2017.
ANA MARIA DO SOCORRO MAGNO CUNHA
Secretária de Estado de Assistência Social, Trabalho, 
Emprego e Renda

Protocolo: 155078

.

.

FUNDAçÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

Portaria nº. 193 DE 06 DE MARÇO DE 2017. cErTidÃo 
dE oBiTo Nº 065656 01 55 2017 4 00360 059 0149097 
51; CONCEDER; 08 (OITO) dias de LICENÇA NOJO a 
servidora KÁTIA CILENE ANTUNES SILVA MaTricUla N° 
57174953/1, ocupante do cargo de MONITOR, lotado no 
centro de internação de adolescente Masculino, no período 
18.02.2017 á 25.02.2017. Portaria nº.  198 DE 09 DE 
MARÇO DE 2017; cErTidÃo dE NaSciMENTo: 065656 01 55 
2017 1 01445 293 0685542 67; RESOLVE: CONCEDER; 10 
(DEZ) dias de LICENÇA PATERNIDADE ao servidor aNdrÉ 
fErrEira do laGo, MaTricUla N° 5906129/2 ocupante do 
cargo de MOTORISTA, lotado GZET no período 02/03/17 á 
11.03.2017. Portaria nº.  200 DE 09 DE MARÇO DE 2017; 
cErTidÃo dE NaSciMENTo: 065656 01 55 2017 1 01445 
241 0685490 16; RESOLVE: CONCEDER; 10 (DEZ) dias de 
LICENÇA PATERNIDADE ao servidor rENaN BiTTENcoUrT 
NaSciMENTo MaTricUla N° 5912877/2 ocupante do cargo 
de MONITOR, lotado no ESPaÇo rEcoMEÇo no período 
04/03/17 á 13.03.2017. Portaria nº. 210 DE 09 DE 
MARÇO DE 2017. dEclaraÇÃo dE oBiTo Nº 24688589-0; 
CONCEDER; 08 (OITO) dias de LICENÇA NOJO ao servidor 
CLAYTON RICARDO NASCIMENTO OLIVEIRA MaTricUla 
N° 5918523/1, ocupante do cargo de MONITOR, lotado na 
caSa dE PaSSaGEM, no período 19.02.2017 á 26.02.2017. 
Portaria nº. 197 DE 08 DE MARÇO DE 2017considerando 
o memo. nº. 026/2017/GP/faSEPa de 06/03/2017; despacho 
da GrH de 07/03/2017. rESolVE: dESiGNar, o (a) servidor 
(a) FRANCIRLEI PESSOA DE OLIVEIRA, matrícula nº. 
3197760/1, ocupante do cargo de ASSESSOR I, para responder 
como DIRETORA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, 
na ausência da titular ERONDINA SOUTO BATISTA, que 
estará se deslocando para a cidade de São luis/Ma o período 
de 07/03/2017 a 11/03/2017. Portaria nº. 194 DE 08 DE 

MARÇO DE 2017; considerando o memorando nº. 007/2017 
– GErEM 02/03/2017; despacho do GEMPES de 06/03/2017; 
rESolVE: dESiGNar, o servidor caio JoSÉ loSada rEiS, 
matrícula nº. 5902855/2, ocupante do cargo TÉcNico Social, 
que estará respondendo pela gerência da GErEM no período 
de 30 dias a contar 15/03/2017 a 13/04/2017, sem ônus para 
administração na ausência da titular SilVia ViEira GUEdES 
doPaZo aNToNio JoSÉ, pois estará gozando férias nesse 
período. ordENador: SiMÃo PEdro MarTiNS BaSToS.

Protocolo: 154724
.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

DISTRATO DE CONTRATO SERVIDOR TEMPORARIO
51- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 449/2015
ParTES: faSEPa E FRANCISCO DE ASSIS FREITAS
carGo: Monitor
loTaÇÃo: ciaM Marabá
adMiSSÃo: 21.12.2015
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16.02.2017
ordENador rESPoNSáVEl: SiMao PEdro MarTiNS BaSToS 
– PrESidENTE
cPf: 362.550.252-68

Protocolo: 155089
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Segundo Aditivo ao Contrato n°.53/2015; data da 
assinatura: 06 de março de 2017; Vigência: 10/03/17 a 
09/06/17.
Justificativa: considerando a necessidade de garantir a 
continuidade dos serviços, que são imprescindível ás Unidades da 
faSEPa, nas atividades de execução das medidas socioeducativas 
e administrativas desta fundação, conforme previsão legal 
exarada na lei federal n°.8.666/93, art.65, e seus incisos.
Valor do termo aditivo: r$ 13.252,00 (treze mil, duzentos e 
cinquenta e dois reais)
contratado: SociEdadE dE MEio aMBiENTE dE EdUcaÇÃo E 
cidadaNia - SoMEc, estabelecida na avenida duque de caxias 
n°.723 – altos, Marco, Belém – Pa, cEP: 66.093-400,  inscrita 
sob cNPJ/Mf nº. 02.614.277/0001-30

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO BASTOS/
PRESIDENTE – FASEPA

Protocolo: 154880
..

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 266, DE 13 DE MARÇO DE 2017.
Processo nº 98405/2017.
OBJETIVO: custear despesas eventuais com material de consumo 
necessários para utilização no cSEBa e SEMiliBErdadE.
Programa de Trabalho 08.243.1443.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 195560
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – consumo – r$ 2.000,00
SERVIDORES: MARCELO VICTOR NOVOA DE SOUSA, 
COORDENADOR DE NÚCLEO, Matricula 57195905/7.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
ORDENADOR DE DESPESA: SiMÃo PEdro MarTiNS BaSToS

Protocolo: 155027
..

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 265, DE 13 DE MARÇO DE 2017.
Processo nº 98405/2017.
OBJETIVO: realizar visita técnica nas Unidades do cSEBa e 
SEMILIBERDADE, conforme justificativa.
ORIGEM: BELÉM/PA – DESTINO: SANTARÉM/PA – (2,5) 
DIÁRIAS
PERÍODO: 20/03/2017 a 22/03/2017.
SERVIDORES: carliNdo PiNHEiro, GErENTE ii, Matricula 
5904192/1.
ORDENADOR DE DESPESA: SiMÃo PEdro MarTiNS BaSToS

Protocolo: 155014
PORTARIA Nº 264, DE 13 DE MARÇO DE 2017.

Processo nº 98405/2017.
OBJETIVO: realizar visita técnica nas Unidades do cSEBa e 
SEMILIBERDADE, conforme justificativa.
ORIGEM: BELÉM/PA – DESTINO: SANTARÉM/PA – (5,5) DIÁRIAS
PERÍODO: 20/03/2017 a 25/03/2017.
SERVIDORES: MarcElo VicTor NoVoa dE SoUSa, 
coordENador dE NUclEo, Matricula 57195905/7, rUBilar 
NaSciMENTo coSTa, SErVENTE, Matricula 3220168/1, KildErY 
alEXaNdrE do ValE coSTa, aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
Matricula 3216268/2, e aNToNio PEdro doS SaNToS NUNES, 
aGENTE dE arTES PraTicaS, Matricula 5924334/1.
ORDENADOR DE DESPESA: SiMÃo PEdro MarTiNS BaSToS

Protocolo: 155010
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PORTARIA Nº 267, DE 13 DE MARÇO DE 2017.
Processo nº 99766/2017.
OBJETIVO: apresentar adolescente, custodiado no ciaM/
BElÉM, em audiência designada judicialmente.
ORIGEM: BELÉM/PA – DESTINO: ABAETETUBA/PA – (0,5) 
DIÁRIA
PERÍODO: 09/03/2017 a 09/03/2017
SERVIDORES: JoSÉ SEVEriaNo da SilVa E SilVa, PSicÓloGo, 
Matricula 57190257/3, clÉo cardoSo dE oliVEira, MoNiTor, 
Matricula 5930078/1, e          VicENTE roBErTo doS PaSSoS 
SENa, MoToriSTa, Matricula 5919526/1.

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS 
BASTOS

Protocolo: 155045

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA Nº. 189 DE 09 DE MARÇO DE 2017
resolve: Tornar Sem Efeito a Port. Nº1381 de 26.12.16, 
publicada no doE 33.284 de 04.01.17, que concedeu licença 
Premio a servidora VEra lUcia TaVarES SilVa
SiMÃo PEdro MarTiNS BaSToS - Presidente

Protocolo: 154921

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

..

DIÁRIA
.

  RESUMO DA PORTARIA Nº 028 DE 13 DE MARÇO DE 2017.

Nome Joadson Silva Moreira
cargo assessor de Gabinete
Nº de 
diárias 2 ½ (duas e meia diárias)

origem Marabá
destino São João do araguaia.

objetivo
realizar visitas, cobranças e cadastros de microempreendedores 
no Programa de Microcrédito do Governo do Estado, através do 
NGPM-crEdcidadÃo.

Período 20 a 22/03/17.

Protocolo: 155093
  RESUMO DA PORTARIA Nº 024 DE 13 DE MARÇO DE 2017.

Nome Maria ivanilde Macedo chucre
cargo coordenadora regional
Nº de 
diárias 1 ½ (uma e meia diárias)

origem Belém
destino Marabá/São João do araguaia.

objetivo

Participar de reunião de avaliação das ações 
executadas do polo carajás, bem como participar 
de reunião com microempreendedores em São 
João do araguaia.

Período 16 e 17/03/17.

Protocolo: 155048
  RESUMO DA PORTARIA Nº 025 DE 13 DE MARÇO DE 2017.

Nome Maria alves dos Santos
cargo diretora-Geral
Nº de 
diárias 1 ½ (uma e meia diárias)

origem Belém
destino Marabá/São João do araguaia.

objetivo

realizar reunião de avaliação das atividades 
executadas do Polo carajás, bem como participar 
de reunião com microempreendedores no 
município de São João do araguaia.

Período 16 e 17/03/17.

Protocolo: 155050
  RESUMO DA PORTARIA Nº 026 DE 13 DE MARÇO DE 2017.

Nome Maria ivanilde Macedo chucre

cargo coordenadora regional

Nº de 
diárias 1 ½ (uma e meia diárias)

origem Belém
destino Tomé-açú/aurora do Pará/Garrafão do Norte.

objetivo

realizar visitas e cobranças em Tomé-açú, bem 
como realizar entregas de cartas de créditos aos 
microempreendedores dos municípios de aurora 
do Pará e Garrafão do Norte, beneficiados com o 
Programa de Microcrédito do Governo do Estado.

Período 18 e 19/03/17.

Protocolo: 155051
  RESUMO DA PORTARIA Nº 027 DE 13 DE MARÇO DE 2017.

Nome Henock Moraes da Silva
cargo colaborador eventual (motorista)
Nº de 
diárias 1 ½ (uma e meia diárias)

origem Belém
destino Tomé-açú/aurora do Pará/Garrafão do Norte.

objetivo conduzir veículo com a coordenadora regional 
para os citados municípios.

Período 18 e 19/03/17.

Protocolo: 155055
..

SECRETARIA DE
ESTADO DE JUSTIÇA
E DIREITOS HUMANOS

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 013/2017 SEJUDH-CEPCP, 
DE 07 DE MARÇO DE 2017.

o PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE PolÍTica 
criMiNal E PENiTENciária do Pará – cEPcP/Pa, No USo dE 
SUaS aTriBUiÇÕES lEGaiS,
 rESolVE:
 dESiGNar o Magistrado SÉrGio aUGUSTo aNdradE dE liMa , 
para exercer o cargo de conselheiro titular no conselho Estadual 
de Política criminal e Penitenciário - cEPcP/Pa, representando 
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará a contar a partir 01 de 
março de 2017 até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEll MENdES dUraNS da SilVa
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 154800

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

 PORTARIA N0 041/2017-GGP/SEJUDH                                
BELÉM (PA), 10 DE MARÇO DE 2017.

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 
no uso de suas atribuições legais e,
            CONSIDERANDO o processo n°2016/421522.
rESolVE:
DESIGNAR a servidora ROSEANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA 
MODESTO, matrícula n0 57201171/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo , para responder pelo cargo de Gerente 
de análise e reclamações- ProcoN/Pa, durante o período de férias 
da titular MARCONI MOUTINHO RAMOS JUNIOR, matrícula n0 
6113171/1, no período de 02/03/2017 a 31/03/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MICHELL MENDES DURANS DA SILVA
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 154750

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO 
E ENERGIA

.

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 040/2017 – RH/DAF
Processo 2017/98614. Nome: lucelia candida G. Gester, 
mat. 57209231/1, diretora de atração de investimentos e 
Negócios, augusto cesar S. da a. filho, mat. 5904066/4, 

Gerente de desenvolvimento oportunidades e Edir Souza da P. 
Junior, mat. 5918153/1, Motorista. objetivo: realizar workshop 
“interiorização e capacitação em atração de investimentos” 
e conduzir veículo oficial com equipe técnica. Destino: Santa 
Barbara-Pa. Período: 15/03/2017. Qtde: ½ diária. ordenador de 
despesas: olavo rogerio B. das Neves.

Protocolo: 155032
PORTARIA Nº 039/2017 – RH/DAF

Processo 2017/95909. Nome: Edir Souza da P. Junior, mat. 
5918153/1, Motorista. Objetivo: Conduzir veículo oficial com 
equipe técnica da dEri. destino: Barcarena – Pa. Período: 
09/02/2017. Qtde: ½ diária. ordenador de despesas: olavo 
rogerio B. das Neves.

Protocolo: 155030
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA Nº 27/2017 – GAB/IMETROPARA/INMETRO
fundamento legal: o PrESidENTE do instituto de Metrologia do 
Estado do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136,de 
27 maio de 2008 e de acordo com o decreto governamental 
publicado no doE n° 32.995 de 20 de outubro de 2015,
origem: Belém.
destino: Jacundá, Marabá, curionópolis e Parauapebas.
Objetivo : Execução de fiscalização metrológica em instrumentos 
de pesar e medir.
Servidor: raimundo Barbosa Estevão / Matricula : 0023
Servidor: afonso carmona leite / Matricula : 0367
Período :  13/03 à 17/03/2017 – 4,5 diárias
ordenador (a): JorGE oTáVio BaHia dE rEZENdE

Protocolo: 154806
..

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

..

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 18/2017
a diretora Presidente das centrais de abastecimento do Pará S.a. – 
cEaSa/Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto 
dessa Empresa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, 
fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos:
RESOLVE:
             Designar o servidor Marcos de Oliveira Guerreiro, ocupante 
do cargo de chefe da divisão de Transportes, matrícula 5898796/2  
e como suplente Vinicius Satoshi Lindoso Takamoto, matrícula 
n° 5917694 para a função de fiscais do Contrato Administrativo 
nº 03/2017 firmado com a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT 
S/A, com vigência de 13/03/2017 à 13/03/2018.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 13 de Março de 2017.
BIANCA AMARAL PIEDADE PAMPLONA RIBEIRO
Diretora Presidente-CEASA/PA

Protocolo: 155073
PORTARIA Nº 17/2017

a diretora Presidente das centrais de abastecimento do Pará S.a. – 
cEaSa/Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto 
dessa Empresa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, 
fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos:
RESOLVE:
             Designar o servidor Guilherme Fernando dos 
Santos Azevedo, ocupante do cargo de coordenador de apoio 
logístico e como suplente Juscélia de Sordi, matrícula n° 
5923700/1 para a função de fiscais do Contrato Administrativo 
nº 04/2017 firmado com a empresa LÍDER ENGENHARIA 
LTDA – EPP, com vigência de 13/03/2017 à 13/03/2018 e do 
Contrato Administrativo nº 05/2017 firmado com a empresa ECL 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP,  com vigência de 
13/03/2017 à 13/03/2018
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 13 de Março de 2017.
BIANCA AMARAL PIEDADE PAMPLONA RIBEIRO
Diretora Presidente-CEASA/PA

Protocolo: 155067
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CONTRATO
.

CONTRATO: 005
Exercício: 2017
Processo: 2017/23252
Classificação do Objeto: Outros
objeto: Prestação de serviços eventuais de manutenção 
predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materais 
necessários, sob o regime de empreitada por preço unitário, 
dos órgãos e entidades participantes deste processo, em 
conformidade com as específicações, qualidades, estabelecido 
no Processo licitatório n° 014/2015
Valor Total: r$ 30.000,00
data da assinatura: 13/03/2017
Vigência: 13/03/2017 a 13/03/2018
Decreto Qualificação: TERMO DE POSSE
data do decreto: 04/03/2015
data da Publicação do decreto: 06/03/2015
orçamento:
Programa: 1446 – Projeto: 8522
Natureza da despesa: 449051              
fonte do recurso: 0101 e 0261
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
ECL EMPRESA DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
cNPJ: 06.001.738/0001-50
Endereço: rodovia arthur Bernardes, Pass. Santo antônio, n.º 
29,
cEP: 66825-140 – Pratinha - Belém/Pa
ordenador: Bianca amaral Piedade Pamplona ribeiro
diretora-Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 155059
CONTRATO: 003

Exercício: 2017
Processo: 2017/64123
Classificação do Objeto: Outros
objeto: Prestação de serviço de sistema de gestão de 
abastecimento de combustível de gerido pela administração 
Pública Estadual, com utilização de cartão Magnético e com 
fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível, através de 
rede de postos credenciados de abastecimento para os entes do 
Estado, de acordo com as regras e normas instituídas no Edital 
de Pregão Eletrônico SrP n.º 12/2016
Valor Total: r$ 26.129,40
data da assinatura: 13/03/2017
Vigência: 13/03/2017 a 13/03/2018
Decreto Qualificação: TERMO DE POSSE
data do decreto: 04/03/2015
data da Publicação do decreto: 06/03/2015
orçamento:
Programa de Trabalho: 584668
Natureza da despesa: 339030              
fonte do recurso: 0261000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
cNPJ: 03.506.307/0001-57
Endereço: rua Machado de assis, n.º 50, Edifício 02
cEP: 93.700-000 – campo Bom/rS
ordenador: Bianca amaral Piedade Pamplona ribeiro
diretora-Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 155053
CONTRATO: 004

Exercício: 2017
Processo: 2017/23252
Classificação do Objeto: Outros
objeto: Prestação de serviços eventuais de manutenção 
predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materais 
necessários, sob o regime de empreitada por preço unitário, 
dos órgãos e entidades participantes deste processo, em 
conformidade com as específicações, qualidades, estabelecido 
no Processo licitatório n° 014/2015
Valor Total: r$ 170.000,00
data da assinatura: 13/03/2017
Vigência: 13/03/2017 a 13/03/2018
Decreto Qualificação: TERMO DE POSSE
data do decreto: 04/03/2015
data da Publicação do decreto: 06/03/2015
orçamento:

Programa: 1446 – Projeto: 8522
Natureza da despesa: 449051              
fonte do recurso: 0101 e 0261
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
LÍDER ENGENHARIA LTDA – EPP
cNPJ: 14.127.864/0001-83
Endereço: av. Gentil Bittencourt, n.º 1630, 1º andar
cEP: 66040-172 – Nazaré - Belém/Pa
ordenador: Bianca amaral Piedade Pamplona ribeiro
diretora-Presidente-cEaSa/Pa

Protocolo: 155057

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO TERMO ADITIVO: 1
Exercício: 2017
contrato: 005/2016
data da assinatura: 14/03/2017
Vigência: 14/03/2017 a 14/03/2018
Classificação: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a 
prorrogação de prazo de vigência
orçamento:
Programa: 1446 – Projeto: 8522
Natureza da despesa: 449051              
fonte do recurso: 0101 e 0261
origem do recurso: Estadual           
contratado(s): SALES ENGENHARIA LTDA - EPP
End.: av. Governador José Malcher, n.º 168, Ed. centro 
Empresarial Bolonha, Sala 516
Bairro: Nazaré - cEP: 66035-065 – Belém/Pa
ordenador: Bianca amaral Piedade Pamplona ribeiro
diretora Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 155062

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 117/2017, DE 13 DE MARÇO DE 2017.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo 
UrBaNo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto/ccG, de 03/11/2016, publicado no doE nº. 33.244, 
do dia 04/11/2016 e as que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº. 008/2017, de 04/01/2017, publicada no doE nº 33.289 de 
11/01/2017,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº. 03/2017 – diSET, 
de 17/02/2017.
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora ANA DOLORES FREITAS DE CASTRO 
LEÃO, matrícula nº. 3190633/1, Técnico em Gestão de 
infraestrutura - arquiteto, para responder pela coordenadoria 
de Política e Planos de Mobilidade Urbana, no período de 
16/03/2017 a 14/04/2017, com ônus para esta SEdoP, em 
razão da titular a servidora roBErTa aNdradE caVallEiro dE 
MacEdo, matrícula nº. 54180536/2, estar respondendo pela 
diretoria de Política Setorial.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MARCIO SILVA VIANA DE ARAUJO

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO.

Protocolo: 155110

CONTRATO
.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2017 – CP Nº 012/2016
PARTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – cNPJ 03.137.985/0001-90
Quadra Engenharia ltda. – cNPJ 04.558.805/0001-06
OBJETO: Execução dos Serviços complementares da obra do 
centro de convenções, no município de Marabá, no Estado do 
Pará.
VIGÊNCIA: 14/03/2017 à 14/10/2017
VALOR: r$ 2.716.076,88
NOTA DE EMPENHO: Nº 2017NE00153
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 69101 23.695.1438.8381 449051 

0101 0130 0330 e 23.695.1438.7609 449051 0101003245
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 13/03/2017
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
ruy Klautau de Mendonça
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
avenida Braz de aguiar, nº 487 – Nazaré – Belém/Pa – cEP 
66.035-000

TELEFONE: (91) 3184-1100
Protocolo: 155069

..

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

RESUMO DA PORTARIA Nº 115/2017, DE 13 MARÇO DE 2017
Processo nº: 2017/101324, de 09/03/2017
Servidor: JONATAS SOARES PEREIRA
Matrícula: 57202050/2
cargo/função: Motorista
Valor: r$-50,00 (cinquenta reais)
Programa de Trabalho: 078257
fonte de recurso: 0101
Natureza de despesa: 339033-50,00
aplicação: 30 (trinta) dias
Prestação de contas: 15 (quinze) dias
ordenador de despesas: Pedro Abilio Torres do Carmo

Protocolo: 155002

.

.

DIÁRIA
.

RESUMO DA PORTARIA 
Nº 114/2017, DE 13 DE MARÇO DE 2017

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Processo: Processo nº 2017/101324, de 09/03/2017
Servidor: luis Marcelo alamar de Sousa/Jonatas Soares 
Pereira
Matrícula: 54190976/3-57202050/2
cargo/função: TGoP – Engenheiro Sanitarista/Motorista
objetivo: fiscalizar as obras de construção de Unidade 
integrada de Polícia Propaz, revitalização e adequação do 
espaço esportivo Propaz
Período(s): 29/03 a 31/03/2017
diárias: 2,5
destino(s): Mocajuba-Baião-Santa Barbara/Pa
ordenador de despesas: PEDRO ABILIO TORRES DO 
CARMO

Protocolo: 154998
RESUMO DA PORTARIA 

Nº 111/2017, DE 13 DE MARÇO 2017.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94  
Processo: Processo nº 2017/101273, de 09/03/2017
Servidor: rui Guilherme carneiro Bentes/ Jonatas Soares 
Pereira
Matrícula: 6718/1-57202050/2
cargo/função: TGiE-Engenheiro civil-Motorista
objetivo: fiscalizar a obra de ampliação e reforma do Hospital 
Municipal Santa rosa
Período(s): 14/03/2017
diárias: 0,5
destino(s): abaetetuba/Pa
ordenador de despesas: PEDRO ABILIO TORRES DO CARMO

Protocolo: 154979
RESUMO DA PORTARIA 

Nº 112/2017, DE 13 DE MARÇO DE 2017
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94   
Processo: Processo nº 2017/101149, de 09/03/2017
Servidor: rui Guilherme carneiro Bentes/ Jonatas Soares Pereira
Matrícula: 6718/1-57202050/2
cargo/função: TGiE-Engenheiro civil-Motorista
objetivo: fiscalizar o andamento da construção da Unidade 
integrada de Polícia Propaz, Período(s): 20/03 a 21/03/2017
diárias: 1,5
destino(s): capitão Poço/Pa
ordenador de despesas: PEDRO ABILIO TORRES DO CARMO

Protocolo: 154984
..

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº. 116/2017, DE 13 DE MARÇO DE 2017.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo 
UrBaNo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
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decreto/ccG, de 03/11/2016, publicado no doE nº. 33.244, 
do dia 04/11/2016 e as que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº. 008/2017, de 04/01/2017, publicada no doE nº 33.289 
de 11/01/2017,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o ofício nº. 2017/102663 – TcM, de 10/03/2017;
R E S O L V E:
coNcEdEr, no período de 10/04/2017 a 09/05/2017, 30 
(trinta) dias de férias regulamentares, à servidora MARTA 
LÚCIA TRINDADE LOPES BACURY, agente administrativo, 
matrícula nº. 5361648/1, referente o período aquisitivo 
2014/2015.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MARCIO SILVA VIANA ARAUJO
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano

Protocolo: 155001
..

COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2013.
objeto: fica prorrogado o prazo de Vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses, a contar de 27.03.2017, encerrando em 
26.03.2018; Por força deste instrumento, a empresa contratada 
renuncia ao reajustamento de preço referente ao período de 
Março/2016 a fevereiro/2017.
data da assinatura: 13.03.2017.
Classificação dos objetos: Outros.
contratado: Hidro ENGENHaria SaNiTária E aMBiENTal 
lTda.
ordenador: fernando José da costa Martins.

Protocolo: 155098

.

.

COMPANHIA DE HABITAçÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRATA
.

No Diário Oficial do Estado Nº 33330, Edição do dia 10.03.2017 
Protocolo nº 154209
Nº do contrato 08/2016
onde se lê: fundamentação: art. 57, inciso ii, b, da lei nº 
8.666/93 e Empresa Brasileira de correios e Telégrafos - EcT
leia-se: fundamentação: art. 57, $1º, inciso ii, da lei nº 
8.666/93 e Total construtora ltda – EPP.

Protocolo: 154697

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

CONTRATO
.

NÚMERO DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 004/2017-NGTM
Valor Total: 38.852,02
objeto: contratação de Pessoa Jurídica Especializada na 
Prestação de Serviços de Sistema  de Gestão de abastecimento 
de combustível.
data da assinatura:13/03/2017
Vigência :13/03/2017 a 13/03/2018
liciTaÇÃo
Nº012/2016-SEad/dGl/SrP
Modalidade: Pregão Eletrônico
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 950101.26.122.1297.4668
Elemento de despesa: 339030/339039
fonte: 0101
coNTraTado

Nome: Empresa  TicKET SolUÇoES HdfGT S/a
Endereço: rua Machado de assis, 50, Ed. 02, Santa lúcia , cEP 
93.700-000, campo Bom/rS
ordENador: cesar augusto Brasil Meira

Protocolo: 155095

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDU-
CAÇÃO PROFISSIONAL 
 E TECNOLÓGICA

.

FUNDAçÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A 
ESTUDOS E PESQUISAS

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA N° 031/2017 – GABINETE, de 09 de Março de 2017.
o diretor-Presidente em exercício da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE 
aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no parágrafo único, iii, do 
art. 8º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 
2007, e alterações posteriores.
CONSIDERANDO a solicitação através do memorando nº 
002/2017 da comissão de Processo administrativo Sancionatório, 
designada pela Portaria nº 016/2017-GaBiNETE, publicada no 
doE em 16/02/2017.
RESOLVE:
Art. 1. DESIGNAR o servidor CLEYTON PEREIRA DA COSTA, 
matrícula nº 5918081/1 para compor a comissão de Processo 
administrativo Sancionatório em substituição à servidora 
ALESSA CAROLINE PRAZERES DA COSTA, em virtude da 
mesma ter solicitado exoneração do quadro de servidores desta 
fundação a partir de 09/03/2017.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Diretor-Presidente, 09 de Março de 2017.
Alberto Cardoso Arruda
diretor Presidente em exercício

Protocolo: 154798

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAçÃO E COMUNICAçÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

APOSTILAMENTO
.

APOSTILA Nº. 077/2017. / oBJETo:  adequação de dotação 
orçamentária para o Exercício de 2017. / daTa da aSSiNaTUra: 
13/03/2017. / coNTraTo:  Nº 030/2016 – JoSE M. BarroSo 
dE alMEida JUNior EirEli – EPP - daNTEc. / Valor 
Para o EXErcicio dE  2017: r$ 2.943.849,54 / doTaÇÃo 
orÇaMENTária: 23.126.1435.8343 – 449039 / 449052. / foNTE 
dE rEcUrSo: 0660 - recursos Provenientes de Transferência – 
convênios e outros – Superávit, / 0101 – recursos do Tesouro. 
/ ordENador  rESPoNSáVEl: THEo carloS flEXa riBEiro 
PirES.

Protocolo: 154323
APOSTILA Nº. 076/2017. / oBJETo:  adequação de dotação 
orçamentária para o Exercício de 2017. / daTa da aSSiNaTUra: 
13/03/2017. / coNTraTo:  Nº 029/2016 – JoSE M. BarroSo 
dE alMEida JUNior EirEli – EPP - daNTEc. / Valor Para o 
EXErcicio dE  2017: r$ 8.583,67. / doTaÇÃo orÇaMENTária: 
23.126.1435.8343 - 449039. / foNTE dE rEcUrSo: 0261 
– recursos Próprios . / ordENador  rESPoNSáVEl: THEo 
carloS flEXa riBEiro PirES.

Protocolo: 154308
APOSTILA Nº. 078/2017. / OBJETO:  Adequação de Dotação 
orçamentária para o Exercício de 2017. / daTa da aSSiNaTUra: 
10/03/2017. / coNTraTo:  Nº 021/2013 - oK locadora dE 
VEicUloS lTda - EPP. / Valor Para o EXErcicio dE  2017: 
r$ 122.004,60. / doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8338 
– 339033. / foNTE dE rEcUrSo: 0261 – recursos Próprios. 
/ ordENador rESPoNSáVEl: THEo carloS flEXa riBEiro 
PirES.

Protocolo: 154849

APOSTILA Nº. 075/2017. / oBJETo:  adequação de dotação 
orçamentária para o Exercício de 2017. / daTa da aSSiNaTUra: 
13/03/2017. / coNTraTo: Nº 047/2016 – TEllYNK TEcNoloGia 
E SErViÇoS EirEli - EPP. / Valor Para o EXErcicio dE  2017: 
r$ 42.304,25. / doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1435.8343 
- 339039. / foNTE dE rEcUrSo: 0661 – recursos Próprios de 
Superávit. / ordENador rESPoNSáVEl: THEo carloS flEXa 
riBEiro PirES.

Protocolo: 154279

.

.

DEFENSORIA PÚBLICA
.

..

DEFENSORIA PÚBLICA

.

..

PORTARIA
.

PORTARIA Nº. 079/2017-GAB/DPG, 
DE 10 DE MARÇO DE 2017.

a defensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, inciso Viii e art. 48, §§ 1º e 2º, todos da 
lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006;
considerando que o conselho Superior da defensoria Pública, 
na 127ª sessão ordinária realizada no dia 29 de agosto de 2016, 
por maioria dos membros presentes, aprovou o afastamento 
da defensora Pública andréia Macedo Barreto para cursar 
atividade de pós-doutorado, pelo período de 5 (cinco) meses, 
na Universidade de São Paulo;
considerando que, a pedido da defensora Pública andréia 
Macedo Barreto, o conselho Superior da defensoria Pública, 
na 137ª sessão ordinária realizada no dia 20 de fevereiro 
de 2017, à unanimidade dos Membros presentes, aprovou a 
substituição do programa de pós-doutorado da Universidade 
de São Paulo pelo programa de pós-doutorado da Universidade 
de coimbra, em Portugal;
rESolVE:
autorizar a defensora Pública aNdrÉia MacEdo BarrETo, 
matrícula nº 5895996, a se afastar de suas funções, sem 
prejuízo de seus vencimentos, pelo período de 3 de abril 
de 2017 a 3 de setembro de 2017, para cursar atividade de 
pós-doutorado na Universidade de coimbra, em Portugal, 
observadas as condições constantes da resolução cSdP 154, 
de 14 de março de 2016.
dê-se ciência. cumpra-se. Publique-se.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES
defensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 154926
PORTARIA Nº 078, DE 09 DE MARÇO DE 2017

a dEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 8º, inciso XiX e 71, 
da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006,
considerando o prazo regular do Processo administrativo 
disciplinar de 180 (cento e oitenta) dias nos termos do art. 71 
§ 1º da lei complementar 054/2006;
considerando o memorando nº 007/2017 de 24 de fevereiro 
de 2017, da comissão de Processo administrativo disciplinar 
nº 001/2017;
rESolVE:
art. 1º Prorrogar por cento e vinte dias o prazo e os trabalhos 
da comissão de Processo administrativo disciplinar constituída 
pela Portaria nº 007/2017 publicada no d.o.E nº 33295 de 19 
de janeiro de 2017, alterada pelas Portarias nº 017/2017 (doE 
33305 de 01/02/2017) e 043/2017 (doE 33312 de 10/02/2017), 
objetivando apurar infração disciplinar, conforme consta dos 
autos do Processo administrativo disciplinar nº 001/17 dP.cG.
Art. 2º Notifique-se a acusada dos termos desta Portaria, com 
cópia do presente ato.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES
defensora Pública Geral

Protocolo: 155072
PORTARIA Nº. 080/2017-GAB/DPG, 

DE 10 DE MARÇO DE 2017.
a defensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006;
rESolVE:
designar o defensor Público fraNcEliNo ElEUTÉrio da 
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SilVa para realizar itinerância na defensoria Pública de 
rondon do Pará, no período de 07 a 09 de Março de 2017.
cumpra-se. Publique-se.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES
defensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 154927
PORTARIA Nº. 081/2017-GAB/DPG,

 DE 10 DE MARÇO DE 2017.
a defensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, inciso i; art. 33, inciso iii c/c art. 
48, todos da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 
2006;
rESolVE:
autorizar a defensora Pública aNdrEia MacEdo BarrETo, 
matrícula nº 5895996/ 1, a se afastar de suas funções, sem 
prejuízo de seus vencimentos, no período de 29/03/2017 a 
01/04/2017, para participar do Seminário Nacional “litigância 
estratégica em direitos Humanos: usos, sentidos e práticas 
na defensoria Pública”, na cidade do rio de Janeiro – rJ, sem 
ônus para a defensoria Pública do Estado do Pará.
cumpra-se. Publique-se.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES
defensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 154928

.

.

ERRATA
.

ErraTa dE ViGENcia da publicação de 22/07/2016, Protocolo 
976574, doE. 33.153, Processo n° 2016/516.300-dPPaQ.
Onde se Lê: de 20/06/2016 até 20/06/2019; Leia-se: de 
20/06/2016 até 20/06/2017.

Protocolo: 154763

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017
PROCESSO Nº 2016/508.580 - DPPA

a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, órgão 
da administração Pública do Estado, reorganizada pela lei 
complementar Estadual nº 054/2006, neste ato representado 
pela defensora Pública-Geral, no âmbito das atribuições legais, 
conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei complementar 
nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos 
do presente processo e, fundamentado no art. 24, VIII 
c/c XVI da Lei Federal nº 8.666/93. RESOLVE ratificar 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO para autorizar a contratação 
da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA. inscrita 
no cNPJ sob o nº. 05.059.613/0001-18,
OBJETO: Prestação de Serviços de Tecnologia da informação 
e comunicação da coNTraTaNTE para a implantação de 
infraestrutura de acesso à Internet mediante rádio para 
as unidades nos Municípios de Bragança, Breves e redenção/
Pa.
VALOR GLOBAL: R$ 25.348,67 (vinte e cinco mil trezentos e 
quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 2017
orçamento: 30101.03.091.1445.8434 – fonte: 0101 - 
Elemento: 339039 – Plano interno (Pi): 2120008434c – Gp 
Pará: 239071.
data assinatura: 13/03/2017
            Em consequência, autorizo a formalização do contrato 
de Prestação de Serviços com a empresa acima identificada, e 
determino que seja dada a devida publicidade legal.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES

DEFENSORA PÚBLICA GERAL
Protocolo: 154968

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017
PROCESSO Nº 2016/508.580 - DPPA

a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, órgão 
da administração Pública do Estado, reorganizada pela lei 
complementar Estadual nº 054/2006, neste ato representado 
pela defensora Pública-Geral, no âmbito das atribuições legais, 
conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei complementar 
nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos 
do presente processo e, fundamentado no art. 24, VIII 
c/c XVI da Lei Federal nº 8.666/93. RESOLVE ratificar 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO para autorizar a contratação 
da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA. inscrita 
no cNPJ sob o nº. 05.059.613/0001-18,
OBJETO: Prestação de Serviços de Tecnologia da informação 

e comunicação da coNTraTaNTE para implantação da 
infraestrutura de acesso à Internet mediante fibra óptica 
para a unidade no Município de itaituba/Pa e de implantação 
de infraestrutura de acesso à Internet mediante rádio 
para as unidades nos Municípios de Bragança, Breves e 
redenção/Pa.
VALOR GLOBAL: R$ 25.348,67 (vinte e cinco mil trezentos e 
quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 2017
orçamento: 30101.03.091.1445.8434 – fonte: 0101 - 
Elemento: 339039 – Plano interno (Pi): 2120008434c – Gp 
Pará: 239071.
data assinatura: 13/03/2017
            Em consequência, autorizo a formalização do contrato 
de Prestação de Serviços com a empresa acima identificada, e 
determino que seja dada a devida publicidade legal.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Pública Geral

Protocolo: 154878
..

APOSTILAMENTO
.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESESSO Nº: 2013/50.013 DP/PA - Vol. II
CONTRATO: 003/2016 DP/PA
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2016
DATA DA PUBLICAÇÃO: 28/03/2016 DOE: 33.095
CONTRATANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará
CONTRATADA: Sonia Xavier Nunes.
OBJETO: locação de imóvel não residencial, sede do Núcleo 
regional do    araguaia, no município de redenção.
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, através de sua 
titular, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no § 
8º do art. 65 da lei nº. 8.666/93 determina o apostilamento ao 
contrato nº. 003/2016, pertinente à modificação na Dotação 
orçamentária para o período de vigência de 23/03/2017 a 
23/03/2018, sem alteração no valor mensal em decorrência 
de acordo entre as partes, conforme doc. as fls. 282 dos 
autos, devidamente assistido pela consultoria Jurídica deste 
Órgão devendo, portanto pagar mensalmente pelo período 
de 12 (doze) meses a importância de R$ 4.558,28 (quatro 
mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito 
centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: as despesas decorrentes 
do presente instrumento correrão à conta da dotação 
Orçamentária da LOCATÁRIA, de acordo com a classificação 
abaixo para o exercício 2017:
Programa/Projeto/atividade: 30101.03.091.1445.8434
Elemento de despesa: 339036
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 2120008434c
GP Pará: 239052
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições 
do contrato celebrado.
Belém, 02 de março de 2017.
      JENIFFER DE BARROS RODRIGUES

DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ.
Protocolo: 155058

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 414/17-DPG, 07/03/2017.
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: ival de andrade Picanço Junior, mat. 5184436, cargo 
assistente administrativo.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03 122 1447 8458
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339036 - r$ 650,00
ordenador: Vladimir Koenig.

Protocolo: 154852
PORTARIA Nº 418/17-DPG, 07/03/2017.

Prazo para aplicação: 30 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: diego José Barros, mat. 57201700, cargo Técnico em 
Ti de defensoria Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03 126 1445 8443
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339033 - r$ 900,00
ordenador: Vladimir Koenig.

Protocolo: 154853
PORTARIA Nº 419/17-DPG, 07/03/2017.

Prazo para aplicação: 30 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
Nome: Edson Miranda rodrigues, mat. 345873, cargo agente 
de Portaria.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03 091 1445 8438
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 339033 - r$ 3.600,00
ordenador: Vladimir Koenig.

Protocolo: 154856
.

DIÁRIA
.

Portaria 429/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 
0721, cargo MoToriSTa - dESiGNado, objetivo BUScar o 
dEfENSor aGrário roGÉrio SiQUEira. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de 
MaraBá a SÃo GEraldo do araGUaia, período 21/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154865
Portaria 433/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, 
matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa - dESiGNado, 
objetivo BUScar a dEfENSora UrSUla diNi MaScarENHaS 
EM aUrora do Pará fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de 
ParaGoMiNaS a aUrora do Pará, período 24/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154870
Portaria 411/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
defensor(es) JoHNY fErNaNdES GiffoNi, matrícula 
80845948-1, objetivo rEaliZar ProcEdiMENTo dE aÇÃo 
colETiVa. Servidor(es) iracEMY rodriGUES coSTa, 
matrícula 31545561, cargo MoToriSTa, fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a aBaETETUBa, período 21/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154846
Portaria 439/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, 
matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa - dESiGNado, 
objetivo BUScar E ENTrEGar ProcESSoS E PETiÇÕES 
EM doM EliSEU E UliaNÓPoliS. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-
se de ParaGoMiNaS a doM EliSEU, período 09/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154882
Portaria 435/2017-DPG. conceder 5 + 1\2 diária(s) 
a(os) defensor(es) PliNio TSUJi BarroS, matrícula 
55589614, objetivo iTiNEraNcia fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de 
SaNTarÉM a rUrÓPoliS, período 05/03/2017 a 10/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154874
Portaria 445/2017-DPG. conceder 6 + 1\2 diária(s) a(os) 
defensor(es) GiaNE dE aNdradE BUBola liMa, matrícula 
55588717, objetivo iTiNEraNcia fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de 
SaNTarÉM a oriXiMiNá, período 26/03/2017 a 01/04/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154892
Portaria 407/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) 
a(os) Servidor(es) rUY SErGio NUNES dE oliVEira, 
matrícula 5104602-1, cargo BraÇal, MarcElo fraNÇa 
MENdES, matrícula 57234558/1, cargo MoToriSTa, 
objetivo faZEr ENTrEGa dE docUMENToS NoS NÚclEoS 
METroPoliTaNoS fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de 
BElEM a SaNTa iSaBEl do Pará, período 21/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154835
Portaria 410/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
defensor(es) raiMUNdo EliaS dE SoUZa MENdES, matrícula 
3089851, objetivo ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia 
Servidor(es) roGErio da SilVa PErEira, matrícula 
5890906, cargo aUXiliar oPEracioNal, EdSoN MiraNda 
rodriGUES, matrícula 0845873010, cargo aGENTE dE 
PorTaria, SErGio aNdrE GoNSalEZ GoMES, matrícula 
57201786, cargo aUXiliar oPEracioNal, JorGiNa do 
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Socorro VilHENa MoNTEiro, matrícula 70874/1, cargo 
PaPiloScoPiSTa, aNdrESa do Socorro diNiZ dE 
aZEVEdo, matrícula 5794005/2, cargo PaPiloScoPiSTa, 
orlaNdETE faTiMa MoraES doS SaNToS, matrícula 
705211, cargo PaPiloScoPiSTa, HidElfraN oliVEira 
alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 20/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154839
Portaria 450/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
defensor(es) JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
matrícula 57193641, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia 
fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de caSTaNHal a BUJarU, período 30/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154900
Portaria 444/2017-DPG. conceder 1 + 1\2 diária(s) 
a(os) defensor(es) dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo 
ElUaN, matrícula 57227857, objetivo aTENdiMENTo aoS 
aSSiSTidoS, aNdaMENTo dE ProcESSoS E rEaliZaÇÃo dE 
aUdiÊNciaS JUdiciaiS fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a iPiXUNa do Pará, período 20/03/2017 a 21/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154891
Portaria 447/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, 
matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa - dESiGNado, 
objetivo lEVar o dEfENSor dioGo ElUaN Para 
iTiNErÂNcia EM iPiXUNa do Pará fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de 
ParaGoMiNaS a iPiXUNa do Pará, período 27/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154895
Portaria 413/2017-DPG. conceder 2+1/2 diária(s) a(os) 
defensor(es) MarcoS lEaNdro VENTUra dE aNdradE, 
matrícula 80845955, Marcio NEiVa coElHo, matrícula, 
5895976, JoSÉ EricKSoN fErrEira rodriGUES, 
matrícula 57234671, UrSUla diNi MaScarENHaS, 
matrícula 57231661, objetivo ParTiciPar da rEUNiÃo 
dE PlaNEJaMENTo ESTraTÉGico, ocorrida No dia 
22/02/2017, coNforME coNVocaÇÃo da dEfENSora 
PÚBlica GEral- MEM. circUlar 005.2017-GaB/dPG.. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de aBaETETUBa, SaNTarÉM, MaraBá E 
ParaGoMiNaS a BElEM, período 20/02/2017 a 22/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154850
Portaria 421/2017-DPG. conceder 4 + 1\2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) PaTricK dE SoUZa carValHo, matrícula 
57205330, cargo aSSiSTENTE dE iNforMáTica, MarcUS 
ViNiciUS alMEida caMPBEll, matrícula 57202564-
1, cargo aSSiSTENTE dE iNforMáTica, diEGo JoSE 
BarroS, matrícula 57201700, cargo aSSiSTENTE dE 
iNforMáTica, objetivo rEaliZar MaNUTENÇÃo E 
MoNTaGEM dE NoVoS EQUiPaMENToS . fundamento legal 
lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-
se de BElEM a BrEVES, período 06/03/2017 a 10/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154859
Portaria 437/2017-DPG. conceder 1 + 1\2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) aNdrÉ corrEia SilVa NETo, matrícula 57200893, 
cargo aSSiSTENTE dE iNforMáTica, HidElfraN oliVEira 
alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, objetivo 
MaNUTENÇÃo, iNSTalaÇÃo E liMPEZa dE coMPUTadorES 
E iMPrESSoraS da dEfENSoria dE caPiTÃo PoÇo, dE 
acordo coM ProcESSo 2017/58833 fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de 
BElEM a caPiTÃo PoÇo, período 02/03/2017 a 03/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154877
Portaria 428/2017-DPG. conceder 1 + 1\2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) ViNiciUS SaNToS raMoS, matrícula 612, 
cargo SEcrETario(a), objetivo lEVar carro oficial Para 
MaNUNTENÇÃo fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto 
Estadual nº 734/92, para deslocar-se de rEdENÇÃo a 
coNcEiÇÃo do araGUaia, período 23/02/2017 a 24/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154864
Portaria 432/2017-dPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
defensor(es) Marcio NEiVa coElHo, matrícula 5895976, 
objetivo ParTiciPar dE TriBUNal do JÚri. Servidor(es) 
adEildo SaNToS doS SaNToS, matrícula 0035785, cargo 

MoToriSTa, objetivo acoMPaNHar dEfENSor PÚBlico. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de aBaETETUBa a MoJU, período 22/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154869
Portaria 409/2017-DPG. conceder 1+1/2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) aNa criSTiNa MorENo fUrTado, matrícula 
5463870-2, cargo TEcNico(a) EM GESTÃo PÚBlica, 
HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS JUrÍdicoS 
E PSicoSSocioPEdaGÓGico aoS adolEScENTES 
cUSTodiadoS fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
aNaNiNdEUa, período 14/02/2017, 15/02/2017, 16/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154838
Portaria 420/2017-DPG. conceder 2 + 1\2 diária(s) 
a(os) Servidor(es) JorGElio fErrEira TriNdadE, 
matrícula 57234557, cargo aUXiliar oPEracioNal, 
clEBEr PaiVa coElHo, matrícula 57211712, cargo 
MoToriSTa, objetivo MaNUTENÇÃo, E E iNSTalaÇÃo 
dE EQUiPaMENToS fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM 
a SaliNÓPoliS, período 22/02/2017 a 24/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154858
Portaria 426/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 
572117262, cargo MoToriSTa, objetivo lEVar MaTErial dE 
EXPEdiENTE/coNSUMo Para dP caPiTÃo PoÇo fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-
se de caPaNEMa a caPiTÃo PoÇo, período 17/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154862
Portaria 431/2017-DPG. conceder 01 diária(s) a(os) 
Servidor(es) liNdoMar PErEira da SilVa, matrícula 
57201685, cargo MoToriSTa, objetivo TraNSPorTE 
dE BoTiJÃo dE GáS a diSEG E ProTocolo dE 
docUMENToS E Hc fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de 
aNaNiNdEUa a BElEM, período 20/02/2017 e 21/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154868
Portaria 441/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) Servidor(es) 
PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo 
MoToriSTa - dESiGNado, objetivo coNdUZir o dEfENSor dioGo 
ElUaN Para iPiXUNa do Pará, Para aTENdiMENTo fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-
se de ParaGoMiNaS a iPiXUNa do Pará, período 13/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154885
Portaria 434/2017-DPG. conceder 4 + 1\2 diária(s) 
a(os) defensor(es) WalTEr aUGUSTo BarrETo TEiXEira, 
matrícula 54191077-2, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
doS aSSiSTidoS E aUdiÊNciaS JUdiciaiS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de SÃo MiGUEl do GUaMá a SaNTa 
Maria do Pará, período 06/03/2017 a 10/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154872
Portaria 436/2017-DPG. conceder 2 + 1\2 diária(s) a(os) 
defensor(es) dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN, matrícula 
57227857, objetivo aTENdiMENTo aoS aSSiSTidoS, ParTiciPaÇÃo 
dE aUdiÊNciaS JUdiciaiS E rEaliZaÇÃo dE SESSÃo dE TriBUNal 
dE JÚri dE rÉU PrESo (08/03) fundamento legal lei nº 5810/94 
e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a iPiXUNa do Pará, período 06/03/2017 a 08/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154876
Portaria 446/2017-DPG. conceder 1 + 1\2 diária(s) 
a(os) defensor(es) dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo 
ElUaN, matrícula 57227857, objetivo aTENdiMENTo aoS 
aSSiSTidoS, aUdiÊNciaS JUdiciaiS E MaNifESTaÇÃo 
EM ProcESSoS fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto 
Estadual nº 734/92, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a iPiXUNa do Pará, período 27/03/2017 a 28/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154894
Portaria 449/2017-DPG. conceder 1 + 1\2 diária(s) 
a(os) defensor(es) dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo 
ElUaN, matrícula 57227857, objetivo rEaliZaÇÃo 
dE 02 SESSÕES dE JÚri Na coMarca dE iPiXUNa 
do Pará fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto 

Estadual nº 734/92, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a iPiXUNa do Pará, período 29/03/2017 a 30/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154898
Portaria 430/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
defensor(es) Marcio NEiVa coElHo, matrícula 5895976, 
objetivo ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a GESTÃo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de aBaETETUBa a BElEM, período 21/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154867
Portaria 438/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
defensor(es) JoHNY fErNaNdES GiffoNi, matrícula 
80845948-1, objetivo ParTiciPar dE iNSPEÇÃo JUdicial 
Servidor(es) iracEMY rodriGUES coSTa, matrícula 
31545561, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor ao rEfErido MUNicÍPio. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a BarcarENa, período 02/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154879
Portaria 440/2017-DPG. conceder 1 + 1\2 diária(s) 
a(os) defensor(es) dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo 
ElUaN, matrícula 57227857, objetivo aTENdiMENTo aoS 
aSSiSTidoS, aNdaMENTo dE ProcESSoS E rEaliZaÇÃo dE 
aUdiÊNciaS JUdiciaiS fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a iPiXUNa do Pará, período 13/03/2017 a 14/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154884
Portaria 443/2017-DPG. conceder 6 + 1\2 diária(s) a(os) 
defensor(es) MarcoS aNTÔNio doS SaNToS ViEira, 
matrícula 5895968, objetivo iTiNEraNcia fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de 
SaNTarÉM a MoNTE alEGrE, período 19/03/2017 a 25/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154888
Portaria 412/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) iracEMY rodriGUES coSTa, matrícula 
31545561, cargo MoToriSTa, objetivo acoMPaNHar 
dEfENSor JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de BElEM a aBaETETUBa, período 22/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154847
Portaria 425/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) liNdoMar PErEira da SilVa, matrícula 
57201685, cargo MoToriSTa, objetivo SoliciTa diária 
ao MoToriSTa liNdoMar EM raZÃo dE dESlocaMENTo 
À caPiTal dE ordEM da coordENaÇÃo do NÚclEo Para 
aTENdiMENTo dE dEMaNdaS adMiNiSTraTiVaS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de aNaNiNdEUa a BElEM, período 06/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154861
Portaria 408/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) liNdoMar PErEira da SilVa, matrícula 
57201685, cargo MoToriSTa, objetivo dESlocaMENTo À 
caPiTal / TraNSPorTE dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de aNaNiNdEUa a BElEM, período 08/02/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154836
Portaria 448/2017-DPG. conceder 1/2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, matrícula 
5899743-1, cargo MoToriSTa - dESiGNado, objetivo BUScar o 
dr. dioGo ElUaN EM iTiNErÂNcia EM ParaGoMiNaS fundamento 
legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-
se de ParaGoMiNaS a iPiXUNa do Pará, período 28/03/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154897
Portaria 451/2017-DPG. conceder 1 + 1\2 diária(s) a(os) 
Servidor(es) PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, 
matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa - dESiGNado, 
objetivo lEVar o dEfENSor fraNciSco PiNHo ViEira 
aPÓS iTiNErÂNcia a ParaGoMiNaS fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de 
ParaGoMiNaS a BElEM, período 01/04/2017 a 02/04/2017.  
ordenador: anderson Serrão Pinto.

Protocolo: 154901
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JUDICIÁRIO
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARÁ

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº. 029/2015/
TJ-PA//Partes: TJPa e EcT – Empresa Brasileira de correios e 
Telégrafos, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 34.028.316/0018-51// 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da 
contratante. // objeto do aditivo: inclusão do serviço “impresso 
a faturar” // Valor do aditivo: o serviço a ser incluso não altera 
o valor do contrato. // data da assinatura: 20/02/2017// 
representante do contratante: francisco de oliveira campos 
filho – Secretário de administração//ordenador responsável: 
Sueli lima ramos de azevedo – Secretária de Planejamento. //

Protocolo: 154851
.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 013/TJPA/2017
OBJETO: registro de preços para contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de engenharia 
com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais 
destinados a atender as necessidades das unidades funcionais 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na região Metropolitana 
de Belém, nos imóveis discriminados no anexo iii do Termo 
de referência, ou em outros de seu interesse dentro da área 
territorial compreendida, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i deste 
edital.
SESSÃO PÚBLICA: 24/03/2017, às 09h00min, horário de 
Brasília, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e  
www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3257, fax 
(91)3205-3287 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 13 de março de 2017.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 155105

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/TJPA/2017

acolho o julgamento do Pregoeiro em relação ao Pregão Eletrônico 
nº 007/TJPa/2017, cujo objeto é o rEGiSTro dE PrEÇoS para 
eventual aquisição de MÓVEiS dE EScriTÓrio para atendimento 
das necessidades do TJPa, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do 
edital, homologando a presente licitação, para os devidos fins. 
Todas as informações a respeito do certame estão disponíveis 
em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 13/03/2017. 
Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 154804
..

LEGISLATIVO
.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO PARÁ

.

DECRETO
.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01, DE 21 DE
FEVEREIRO DE 2017

Aprova a indicação do Senhor BRUNO HENRIQUE REIS 
GUEDES para ocupar o Cargo de Diretor Geral da Agência 
Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos - 
ARCON.
a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui 
e sua Mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo:
Art. 1º fica aprovada na forma do art. 92, XX, da constituição 
do Estado do Pará, combinado com os art. 135, §4º, art. 238, 
i e art. 246, §2º, todos da resolução nº 02/94 (regimento 
interno da alepa), a indicação do Senhor BRUNO HENRIQUE 
REIS GUEDES para ocupar o cargo de diretor Geral da agência 

Estadual de regulação e controle de Serviços Públicos - arcoN, 
na forma do presente decreto legislativo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de fevereiro 
de 2016.
Palácio caBaNaGEM, MESa dirETora da aSSEMBlEia 
lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, EM 21 dE fEVErEiro dE 
2017.
dEPUTado MÁRCIO MIRANDA
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
deputado CÁSSIO ANDRADE
1º Secretário
deputado FERNANDO COIMBRA
2º Secretário

Protocolo: 154893

.

.

TRIBUNAIS DE CONTAS
.

TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO PARÁ

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 2017/04. TIPO: Menor 
Preço OBJETO: aquisição de impressos e cintas elásticas 
personalizadas para a acomodação de processos, para 
atendimento do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará. DATA DA DISPUTA: 27/03/2017. HORA:10:00. LOCAL: 
Prédio sede do TcM/Pa. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Extraído pela 
internet, através do site: www.tcm.pa.gov.br ou na Sala da 
cPl do TcM/Pa, sito à Trav. Magno de araújo n.º 474, Telégrafo, 
Belém/Pa, das 9:00 às 13:00h, de 2ª a 6ª feira. Belém, 14 de 
março de 2017. raiMUNdo EdUardo liSBoa. Pregoeiro.

Protocolo: 154922

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

Edital de Notificação no 5003/2017/
5ªCONTROLADORIA/TCM-PA
(Processo no 201613127-00)

De Notificação, com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Mário 
Henrique de Lima Biscaro.
o conselheiro daniel lavareda, do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará, nos termos do art. 50 da lei 
complementar nº 84/2012 (lei orgânica do TcM) deste Tribunal 
de contas dos Municípios do Estado do Pará (TcM-Pa), Notifica 
através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, 
no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor 
Mário Henrique de Lima Biscaro, Prefeito Municipal de 
Marituba, no exercício financeiro de 2014, para que, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação 
do presente Edital em Diário Oficial, apresente neste TCM-PA a 
retificação em sus prestação de contas a fim de sanar as falhas 
identificadas durante análise prévia das informações contábeis, 
conforme a seguir detalhadas:
– Diferença identificada no Balanço Financeiro no valor de 
r$ 2.035.399,85 (dois milhões, trinta e cinco mil, trezentos 
e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) entre a 
receita total e a despesa total, contrariando o art. 103 da lei 
nº 4.320/64.
– ausência de inserção do credor nos estágios da despesa 
empenhada, liquidada e paga, contrariando o art. 61, 62 e 63 
da lei nº 4.320/64
– receitas municipais arrecadadas e transferidas foram 
computadas em caixa, contrariando o art. 164 § 3º da cf/88, 
o art. 43 da lei complementar nº 101/2000 e o art. 1º da 
instrução Normativa nº 02/2011 TcM/Pa;
– ausência de consolidação referente as contas da câmara 
Municipal, contrariando o art. 51 da lei complementar nº 
101/2000.
ressalta-se que devem ser observados os termos da resolução 
nº 11.534/TcM, de 01 de Julho de 2014, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de utilização do Plano de contas aplicados 
ao Setor Público – PcaSP; roteiro contábil; tabela de eventos 
e histórico padrão, com as regras e critérios de transição, 
estabelecidas para o exercício de 2014.
o não cumprimento das obrigações e prazos dispostos na 
presente Notificação, sem prejuízo das demais cominações 
legais, poderá sujeitar o ordenador de despesas à multa diária 
a ser proposta pelo conselheiro relator, na forma do art. 59, da 
lei complementar nº 084/2012 c/c art. 283, do riTcM-Pa (ato 
nº 16/2013).
Belém, 14 de Março de 2017.
conselheiro daniel lavareda - relator/5ª controladoria/TcM

Protocolo: 154514

Edital de Notificação no 5002/2017/
5ªCONTROLADORIA/TCM-PA
(Processo no 201613141-00)

De Notificação, com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor 
Gilvandro Alves Cordovil do Nascimento.
o conselheiro daniel lavareda, do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará, nos termos do art. 50 da lei 
complementar nº 84/2012 (lei orgânica do TcM) deste Tribunal 
de contas dos Municípios do Estado do Pará (TcM-Pa), Notifica 
através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, 
no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o 
Senhor Gilvandro Alves Cordovil do Nascimento, Prefeito 
Municipal de Terra Alta, no exercício financeiro de 2014, 
para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
3ª publicação do presente Edital em Diário Oficial, apresente 
neste TCM-PA a retificação do Balanço Geral obedecendo o que 
determina a resolução nº 11.534/TcM, de 01 de Julho de 2014, 
sob pena de instauração de Tomada de contas Especial.
foi encaminhado a este Tribunal através do processo 201605925-
00 de 18/05/2016 o Balanço Geral de Terra alta para o Exercício 
financeiro de 2014, porém tal balanço não cumpre os requisitos 
estabelecidos na resolução nº 11.534/TcM, de 01 de Julho de 
2014, que dispõem sobre a obrigatoriedade de utilização do 
Plano de contas aplicados ao Setor Público – PcaSP; roteiro 
contábil; tabela de eventos e histórico padrão, com as regras 
e critérios de transição, estabelecidas para o exercício de 2014.
Por oportuno, informa que este TcM, através da resolução 
nº 11.878/2015, prorrogou a apresentação do Balanço Geral 
do exercício de 2014 para o dia 30/07/2015, prazo este não 
atendido pela municipalidade.
o não cumprimento das obrigações e prazos dispostos na 
presente Notificação, sem prejuízo das demais cominações 
legais, poderá sujeitar o ordenador de despesas à multa diária 
a ser proposta pelo conselheiro relator, na forma do art. 59, da 
lei complementar nº 084/2012 c/c art. 283, do riTcM-Pa (ato 
nº 16/2013).
Belém, 14 de Março de 2017.
conselheiro daniel lavareda - relator/5ª controladoria/TcM

Protocolo: 154466

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PUBLICAÇÃO DE DESPACHOS
REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR

(ART. 146, I, DO RITCM-PA)
ProcESSo Nº 201613226-00 (201702255-00)
NaTUrEZa: dENÚNcia
MUNicÍPio: JacUNdá
dENUNciaNTE: JoSÉ MarTiNS dE MElo filHo
adVoGado: TiaGo MarTiNS ESTácio – oaB/Pa 16.430
dENUNciado: iToNir aParEcido TaVarES
EXErcÍcio: 2016
Trata-se de rEVoGaÇÃo dE MEdida caUTElar editada por 
meio do acórdão nº 29.776/2016, nos seguintes termos:
“1. DETERMINO a APLICAçãO DE MEDIDA CAUTELAR, inaudita 
altera pars, com fundamento no Art. 145, do RITCM/PA, 
devendo o Prefeito do Município de Jacundá, ITONIR APARECIDO 
TAVARES, ou quem estiver respondendo pela Prefeitura, no 
sentido de:
a) SUSTAR qualquer procedimento licitatório e contratação 
referente a contratação de cessão onerosa de direitos creditórios 
decorrentes Precatório nº 0137295-43.2015.4.01.9198, 
proveniente de condenação da União ao pagamento de diferenças 
devidas a título de complementação do FUNDEF (atual FUNDEB), 
referente ao Processo Judicial nº 4495-87.2012.4.01.3400;
b) Havendo a referida contratação, SUSTAR o pagamento do 
deságio referente a cessão onerosa desses direitos creditórios;
c) ABSTER de realizar qualquer movimentação dos recursos 
decorrentes do referido Precatório, salvo para pagamento de 
créditos privilegiados, notadamente quanto a despesas de 
pessoal, resguardada a aplicação dos recursos, atendendo às 
vinculações impositivas constitucionais, de no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento), para a Educação, e 15 % (quinze por 
cento), para a Saúde, com base no aporte da receita corrente 
líquida, na orientação da Consulta emitida por meio da Resolução 
nº 12.566/16-TCM/PA;
2. REQUISITO, no prazo de 15 (quinze) dias, o envio de toda a 
documentação referente aos Pregões Presenciais nº 070716/01 
e 270616/01, até sua decisão final, homologação do resultado, 
publicação e contratação, se houver;
3. REQUISITO, por fim, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, 
o envio de toda a documentação alusiva ao projeto de lei, 
encaminhado pela Prefeitura Municipal à Câmara Municipal, a 
qual originou a aprovação da Lei Municipal n.º 2.594/16, onde 
restou consignada a autorização para aplicação do percentual 
estipulado de até 35% a título de deságio, em especial, dos 
estudos e levantamentos de preços que conduziu à indicação 
do referenciado percentual, com toda a documentação 
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comprobatória do mesmo.
O descumprimento de qualquer das determinações desta medida 
cautelar importará na aplicação de multa de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), ao Denunciado, nos termos do Art. 283, 
RITCM-PA, convertidas ao FUNREAP.
Determino a remessa da presente Medida Cautelar à Prefeitura 
Municipal de Jacundá, representada pelo atual Prefeito, Sr. 
ITONIR APARECIDO TAVARES; bem como ao Ministério Público 
do Estado e ao Ministério Público Federal, para conhecimento.”.
Em resposta, o agora ex Prefeito, Sr. iToNir aParEcido 
TAVARES apresentou sua defesa de fls. 105/249, onde esclarece 
o seguinte:
a Prefeitura de Jacundá lançou, em 2016, 03 (três) Pregões 
Presenciais, com o intuito de adiantar o crédito referente 
ao precatório concedido nos autos do Processo nº 4495-
87.2012.4.01.3400, em trâmite na 21ª Vara da Justiça federal do 
distrito federal, com autorização em lei municipal não enviada;
durante o seu mandato, iniciado em junho/2016, com a 
renúncia do Prefeito anterior, apenas dois desses Pregões 
foram publicados, os quais foram declarados desertos, devido à 
ausência de interessados (fls. 144);
diante do fracasso das licitações, restou prejudicada o 
atendimento das medidas determinadas na cautelar.
diante disso, considero o seguinte:
1. a dENÚNcia perde o objeto, eis não houve o prosseguimento 
dos procedimentos licitatórios denunciados, nem a realização de 
despesas decorrentes;
2. a caUTElar se encontra prejudicada, devido à impossibilidade 
de seu atendimento quanto a sustação da licitação, do contrato 
correspondente e do pagamento do deságio referente a cessão 
onerosa desses direitos creditórios.
ante o exposto, determino a rEVoGaÇÃo da MEdida caUTElar, 
nos termos do art. 146, i, e o arQUiVaMENTo doS aUToS, na 
forma do art. 14, Xiii, ambos do regimento interno vigente.
Belém, 08 de março de 2017.
ANTONIO JOSÉ GUIMARÃES
conselheiro relator

PUBLICAÇÃO DE DECISÕES
DECISÃO MONOCRÁTICA

ProcESSo Nº 201315376-00
oriGEM: Secretaria Municipal de Saneamento de Belém – SESaN
aSSUNTo: contrato nº. 22/2013 – SESaN
rESPoNSáVEl: luiz otávio Mota Pereira
iNSTrUÇÃo: 1º controladoria
MiNiSTÉrio PÚBlico: Maria regina cunha
Trata o presente Processo da análise do contrato nº. 22/2013 – 
SESaN, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saneamento 
de Belém e a empresa Braga Gonçalves & cia. - ltda., referente 
à contratação de empresa para a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar 
condicionado, para atender os órgão e entidade da Prefeitura 
Municipal de Belém, com prazo de doze meses, a contar da sua 
assinatura, perfazendo o valor global de r$ 3.354,48, sob a 
responsabilidade do Sr. luiz otávio Mota Pereira.
a 1ª controladoria, através do Parecer nº. ia 20/2015/1ª 
controladoria/TcM, solicitou diligência.
Ao final o Setor Técnico através do Parecer n°. LF 04/2017/1ª 
controladoria/TcM, informa que o processo retornou sem 
cumprimento da diligência, entretanto, o responsável tomou 
conhecimento das falhas apontadas através do Termo de 
audiência e citação nº. 147/2016, e apresentou defesa no 
Processo nº. 201612926-00, e após a análise da documentação 
apresentada, contatou-se que as falhas apontadas foram 
sanadas, manifestando-se conclusivamente pela regularidade do 
contrato nº. 22/2013 – SESaN, por atender o que prevê a lei de 
licitações e contratos.
o Ministério Público, em Parecer, da Procuradora Maria regina 
cunha, opina pela regularidade do contrato em exame, e 
expirada a vigência, os autos devem ser anexados ao processo 
de prestação de contas respectivo.
É o relatório.
conselheiro Sérgio Leão
relator
DECIDO
ante ao exposto, considerando que não há divergência entre a 
análise procedida pela controladoria e o Parecer do Ministério 
Público, que opinaram pela regularidade formal do ato, decido 
pela lEGalidadE do contrato nº. 22/2013 – SESaN, celebrado 
entre a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém e a 
empresa Braga Gonçalves & cia. - ltda., por estarem regulares, 
devendo os mesmos serem juntados aos autos da Prestação 
de contas, devido ao prazo de vigência expirado, com base no 
inciso Xiii, do art. 67, do riTcM.
Belém, 13 de março de 2017.
conselheiro Sérgio Leão
relator

DECISÃO MONOCRÁTICA
ProcESSo Nº 201305836-00
oriGEM: companhia de desenvolvimento e administração da 
área Metropolitana de Belém – codEM
aSSUNTo: Quinto Termo aditivo ao contrato nº. 002/2009 – 
codEM
rESPoNSáVEl: rosa Maria c. da cunha e Souza
iNSTrUÇÃo: 1ª controladoria
MiNiSTÉrio PÚBlico: Elisabeth Massoud Salame da Silva
Trata o presente Processo da análise do Quinto Termo aditivo ao 
contrato nº. 002/2009 – codEM, celebrado entre a companhia 
de desenvolvimento e administração da área Metropolitana de 
Belém e a empresa Sul américa Seguro de Pessoas e Previdência 
S/a, referente à prorrogação do prazo de vigência do contrato 
nº. 002/2009 – codEM, por mais nove meses, a contar de 
01/04/2013 a 31/12/2013, sob a responsabilidade da Sra. rosa 
Maria c. da cunha e Souza.
a análise efetuada pela 1ª controladoria, concluiu que no Quinto 
Termo aditivo ao contrato nº. 002/2009 – codEM não foram 
encontradas falhas, entretanto, em observância ao Princípio 
da acessoriedade que rege os contratos administrativos, 
manifestou-se pela irregularidade, pois o mesmo segue a sorte 
do principal, que recebeu parecer pela irregularidade.
o Ministério Público, em Parecer, da Procuradora Elisabeth 
Massoud Salame da Silva, informa que apesar da regularidade 
do presente Termo, em obediência ao princípio da acessoriedade, 
opina pela irregularidade do mesmo.
É o relatório.
conselheiro Sérgio Leão
relator
DECIDO
ante ao exposto, considerando que não há divergência entre a 
análise procedida pela controladoria e o Parecer do Ministério 
Público, que opinaram pela irregularidade formal do ato, 
dEcido pela irrEGUlaridadE do Quinto Termo aditivo ao 
contrato nº. 002/2009 – codEM, celebrado entre a companhia 
de desenvolvimento e administração da área Metropolitana de 
Belém e a empresa Sul américa Seguro de Pessoas e Previdência 
S/a, devendo os autos serem anexados à prestação de contas, 
para que as falhas apontadas sejam objeto de citação quando da 
análise da referida prestação de contas, com base no inciso XiV, 
do art. 67, do riTcM.
Belém, 13 de março de 2017.
conselheiro Sérgio Leão
relator

DECISÃO MONOCRÁTICA
ProcESSo Nº 201214176-00
oriGEM: Secretaria Municipal de Educação de ananindeua – 
SEMEd
aSSUNTo: contrato nº. 021/2012 – SEMEd/PMa
rESPoNSáVEl: Elieth de fátima da Silva Braga
iNSTrUÇÃo: 1ª controladoria
MiNiSTÉrio PÚBlico: Elisabeth Massoud Salame da Silva
Trata o presente Processo da análise do contrato nº. 021/2012 
– SEMEd, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação de 
ananindeua e a empresa Bom Bons descartáveis ltda., que teve 
como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados a 
merenda escolar para os alunos do Programa Brasil alfabetizado 
– Bralf, com prazo de vigência de sete meses contados da 
sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme previsto 
na lei nº. 8.666/93, com valor global de r$ 10.959,80, sob a 
responsabilidade da Sra. Elieth de fátima da Silva Braga.
a 1ª controladoria, através do Parecer nº. TP 298/2013/1ª 
controladoria/TcM, solicitou diligência.
Ao final o Setor Técnico através do Parecer n°. LF 127/2016/1ª 
controladoria/TcM, informa que o processo retornou após o 
cumprimento da diligência, e após análise efetuada, manifestou-
se conclusivamente pela irregularidade do contrato, por não 
atender o que prevê a lei de licitações e contratos.
o Ministério Público, em Parecer, da Procuradora Elisabeth 
Massoud Salame da Silva, opina pela irregularidade do contrato, 
por não obedecer o que prevê a lei de licitações e contratos.
É o relatório.
conselheiro Sérgio Leão
relator
DECIDO
ante ao exposto, considerando que não há divergência entre a 
análise procedida pela controladoria e o Parecer do Ministério 
Público, que opinaram pela irregularidade formal do ato, 
dEcido pela irrEGUlaridadE do contrato nº. 021/2012 – 
SEMEd, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação de 
ananindeua e a empresa Bom Bons descartáveis ltda., devendo 
os autos serem anexados à prestação de contas, para que as 
falhas apontadas sejam objeto de citação quando da análise da 
referida prestação de contas, com base no inciso XiV, do art. 
67, do riTcM.
Belém, 13 de março de 2017.
conselheiro Sérgio Leão
relator

PUBLICAÇÃO DE ATO
ACÓRDÃO Nº 29.934, DE 14/02/2017

Processo nº 201311684-00
classe: Pensão
Procedência: instituto Municipal de Previdência e assistência de 
Paragominas
interessados: Josué de almeida Brito e andreia de almeida
instrução: dcaP
Ministério Público: Procuradora Maria inez Klautau de Mendonça 
Gueiros
relatora: conselheira Mara lúcia
EMENTa: PENSÃo Por MorTE dE SErVidor PÚBlico. 
adicioNal Por TEMPo dE SErViÇo fiXado a MENor. 
calcUlo do ProVENTo iNcorrETo. rEGiSTro iNdEfErido. 
rEcoMENdaÇÕES SoBrE difErENÇaS dE ValorES a 
rESTiTUir.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos que tratam do 
registro da Portaria n.º 18/2013, de 28.06.2013, encaminhada 
pelo instituto de Previdência e assistência do Município de 
Paragominas, que concede pensão, com base no art. 40, §7º, 
inciso ii, da cf/88, com redação da Emenda constitucional nº. 
41/2003, a Josué de Almeida Brito e Andreia de Almeida, filhos 
de Valdivino damasceno Brito, servidor falecido em 11.02.2013, 
com provento mensal fixado em R$ 711,90 (setecentos e onze 
reais e noventa centavos), acordam os conselheiros do Tribunal 
de contas dos Municípios do Estado do Pará, por unanimidade.
decisão: em indeferir o registro do ato, nos termos da ata da 
sessão e do relatório e voto da conselheira relatora às fls. 93/95, 
que passa a integrar esta decisão.

Protocolo: 155018

.

.

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARÁ

.

ERRATA
.

PORTARIA Nº 32.168, DE 06 DE MARÇO DE 2017.
coNcEdEr ao servidor ALAN GOMES DO CARMO, assessor 
de conselheiro, matrícula nº 0100965, 01 (um) dia de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia 18-01-2017.

Protocolo: 154805

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 32.201, DE 13 DE MARÇO DE 2017.
coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados, para 
serem gozadas no mês de FEVEREIRO/2017, de conformidade 
com o artigo 74 da lei nº 5.810/94:
Servidor Matrícula Cargo Período
alciNdo carMo daMaScENo BaNdEira 0100425 
TcE-co-3 01/02 a 02/03/2017
aNa PaUla crUZ MaciEl (Ex.2016)                                                                                       
0100415            TcE-cT-6                                               
22/02 a 08/03/2017
BrUNa caValcaNTE SiraYaMa (Ex.2016)                                                                          
0101092            TcE-NS-03                                           10/02 
a 24/02/2017
carloS raPHaEl BarBalHo oliVEira                                                                                
0100755            TcE-NM-02                                         06/02 
a 20/02/2017
cEcilia aMoriM dE alMEida MEllo                                                                                   
0698130            TcE-cT-6                                               
20/02 a 06/03/2017
diEGo SoUSa carMoNa                                                                                                               
0100751            TcE-NS-02                                           12/02 
a 26/02/2017
dilSoN ViEira doS aNJoS                                                                                                           
0995604            TcE-ca-4                                              
01/02 a 02/03/2017
faBio aUGUSTo HaGE SoarES (Ex.2015)                                                                            
0100872            TcE-NS-02                                           20/02 
a 06/03/2017
faBio GUiMaraES MarVÃo (Ex.2017)                                                                                 
0100274            Nc                                                            
10/02 a 24/02/2017
faBio rEiS SiZo NaSciMENTo (Ex.2016
)                                                                              0101134            
TcE-ca-4                                              06/02 a 20/02/2017
GalBa BaTiSTa dE liMa MESQUiTa (Ex.2016)                                                                  
0100211            TcE-aTNS-603                                   08/02 
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a 24/02/2017
GraÇa Maria da coSTa MoraES (Ex.2016)                                                                     
0100843            TcE-NS-03                                           20/02 
a 06/03/2017
HildENiSE PaiVa fUrTado                                                                                                         
0100914            TcE-NS-01                                           06/02 
a 20/02/2017
JacoB orENGEl                                                                                                                                 
0101326            TcE-NM-03                                         01/02 
a 02/03/2017
JoSE HUMBErTo doS SaNToS da SilVa                                                                              
0101177            TcE-GM-0                                            01/02 
a 02/03/2017
KlEBEr da SilVa alBUQUErQUE (Ex.2016
)                                                                       0101170            
TcE-cT-6                                               13/02 a 27/02/2017
lEoNidaS MoNTEiro GoNÇalVES                                                                                          
0100350            TcE-cT-6                                               
10/02 a 24/02/2017
lUiZ roBErTo doS rEiS JUNior (Ex.2013
)                                                                         0100124            
TcE-cT-6                                               13/02 a 27/02/2017
Marcio roBErTo PaNToJa MoraES                                                                                    
0101128            TcE-ca-4                                              
06/02 a 07/03/2017
Maria do Socorro caValcaNTE MaraNHÃo                                                              
0100553            TcE-NS-02                                           01/02 
a 02/03/2017
MarliNa da SilVa BarBalHo                                                                                                  
0100228            TcE-aTi-405                                       22/02 
a 08/03/2017
NaTália NEVES MoUra                                                                                                                 
0100200            TcE-aTNS-603                                   16/02 
a 17/03/2017
raiMUNdo coSTa MoNTElo (Ex.2016)                                                                               
0101114            TcE-cT-6                                               
10/02 a 24/02/2017
riTa HElENa alVES PESSoa                                                                                                         
0612766            TcE-cTi                                                  
01/02 a 15/02/2017
rodriGo alMEida SoarES (Ex.2016)                                                                                   
0101078            TcE-cT-6                                               
10/02 a 24/02/2017
roSiValdo NaSciMENTo rodriGUES                                                                                 
0200051            TcE-co-3                                              
08/02 a 09/03/2017
TErEZa criSTiNa araÚJo doS rEiS                                                                                        
0100429            TcE-cT-6                                               
10/02 a 24/02/2017

Protocolo: 155031

OUTRAS MATÉRIAS
.

CITAÇÃO - Nº 063.2/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do 
presente, a empresa ParaNaiBa E S. coM. dE MEdicaMENToS, 
na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 
quinze (15) dias a partir da publicação no Diário oficial do Estado, 
apresente defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, 
que trata da Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 
2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.4/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a empresa rJ HoSPiTalar lTda., na pessoa de 
seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias 
a partir da publicação no Diário oficial do Estado, apresente 
defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, que trata da 
Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.5/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 

do presente, a empresa raiMUNda dE JESUS ME, na pessoa 
de seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir da publicação no Diário oficial do Estado, apresente 
defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, que trata da 
Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
 ciTaÇÃo - Nº 063.13/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a empresa PENHa E cia. lTda., na pessoa de seu 
representante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias 
a partir da publicação no Diário oficial do Estado, apresente 
defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, que trata da 
Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.18/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do 
presente, a empresa BioSErV coMÉrcio E rEPESENTaÇÕES 
lTda., na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir da publicação no Diário oficial do 
Estado, apresente defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-
8, que trata da Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 
2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.20/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do 
presente, a empresa MEGa coMÉrcio dE MEdicMENTo lTda., 
na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 
quinze (15) dias a partir da publicação no Diário oficial do Estado, 
apresente defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, 
que trata da Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 
2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.21/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a empresa E. l cordEiro, na pessoa de seu 
representante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias 
a partir da publicação no Diário oficial do Estado, apresente 
defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, que trata da 
Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.26/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a empresa E. c. da coNcEiÇÃo & cia., na pessoa 
de seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir da publicação no Diário oficial do Estado, apresente 
defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, que trata da 
Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.27/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a empresa G. P. a SilVa MEdicaMENToS - ME, na 
pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir da publicação no Diário oficial do Estado, 
apresente defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, 

que trata da Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 
2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.30/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do 
presente, a empresa HEldEr BoNifácio lEoNES, na pessoa 
de seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir da publicação no Diário oficial do Estado, apresente 
defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, que trata da 
Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.34/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a empresa J & K – coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo 
lTda., na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir da publicação no Diário oficial do 
Estado, apresente defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-
8, que trata da Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 
2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.35/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do 
presente, a empresa SiNTESE – coMÉrcio HoSPiTalar lTda., 
na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 
quinze (15) dias a partir da publicação no Diário oficial do Estado, 
apresente defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, 
que trata da Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 
2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.36/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a empresa MaGNo dE SoUZa coMÉrcio dE 
MEdicaMENToS lTda., na pessoa de seu representante legal, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir da publicação 
no Diário oficial do Estado, apresente defesa nos autos do 
Processo nº. 2011/50406-8, que trata da Prestação de contas do 
HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia, referente 
ao Exercício financeiro de 2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 063.37/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a empresa MEdGoiaS diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES, na pessoa de 
seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias 
a partir da publicação no Diário oficial do Estado, apresente 
defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, que trata da 
Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 2010.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
 ciTaÇÃo - Nº 063.38/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a empresa MEdical laB, na pessoa de seu 
representante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias 
a partir da publicação no Diário oficial do Estado, apresente 
defesa nos autos do Processo nº. 2011/50406-8, que trata da 
Prestação de contas do HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia, referente ao Exercício financeiro de 2010.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
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CITAÇÃO - Nº 063.40/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, o Senhor alEXaNdrE NoGUEira dE frEiTaS, 
diretor à época, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir 
da publicação no Diário oficial do Estado, apresente defesa nos 
autos do Processo nº. 2011/50406-8, que trata da Prestação de 
contas do HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia, 
referente ao Exercício financeiro de 2010.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 155080
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 181/2017

ADVOGADA: MÁRCIA BIANCA MACAMBIRA
SANTOS – OAB/PA 12.018

de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, 
notifico o Senhor OTI SILVA SANTOS, Prefeito à época, de que 
no dia 16.03.2017, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará o Processo nº 2015/50525-5, que trata do recurso de 
reconsideração impetrado contra decisão contida no acórdão 
nº 54.256 de 04.12.2014, relativo a Prestação de contas da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElTErra, referente ao convênio 
SESPa nº 11/2003, cuja relator é o Excelentíssimo conselheiro 
cipriano Sabino de oliveira Junior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no 
art. 261 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, 
caso entenda necessário.
Belém, 08 de março de 2017.                                                                                                          
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 188/2017
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, 
notifico o Senhor EMANOEL NAZARENO DE SOUZA MUNIZ, 
Prefeito à época, de que no dia 16.03.2017, às 08h30min, o 
Plenário deste Tribunal julgará o Processo nº 2007/50998-6, que 
trata da Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
BUJarU, referente ao convênio SESPa nº 204/2006, cujo relator 
é o Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira chaves.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no 
art. 261 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, 
caso entenda necessário.
Belém, 08 de  março de 2017.                                                                                                           
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
                 Secretário-Geral

Protocolo: 155021

CITAÇÃO - Nº 064-C/2017
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do 
presente, a Empresa B.f. aNTUNES, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir desta publicação no Diário Oficial do Estado, 
apresente defesa nos autos dos Processos nºs 2016/50774-4 e 
2005/51544-5, que tratam do convênio SESPa nº 220/2004, 
celebrado com a PrEfEiTUra MUiciPal dE oUrÉM.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

CITAÇÃO - Nº 064-D/2017
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a Empresa J.H.r. coSTa-ME, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação no Diário Oficial 
do Estado, apresente defesa nos autos dos Processos nºs 
2016/50774-4 e 2005/51544-5, que tratam do convênio SESPa 
nº 220/2004, celebrado com a PrEfEiTUra MUiciPal dE 
oUrÉM.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

CITAÇÃO - Nº 064-E/2017
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do 
presente, a Empresa MaMEPE – coMÉrcio E SErViÇoS lTda, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação 

no Diário Oficial do Estado, apresente defesa nos autos dos 
Processos nºs 2016/50774-4 e 2005/51544-5, que tratam do 
convênio SESPa nº 220/2004, celebrado com a PrEfEiTUra 
MUiciPal dE oUrÉM.
 JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 CITAÇÃO - Nº 064-F/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do 
presente, o Senhor ValTEr fErrEira GoMES, Sócio da Empresa 
MaMEPE comércio e Serviços ltda, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir desta publicação no Diário Oficial do Estado, 
apresente defesa nos autos dos Processos nºs 2016/50774-4 e 
2005/51544-5, que tratam do convênio SESPa nº 220/2004, 
celebrado com a PrEfEiTUra MUiciPal dE oUrÉM.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

 COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA - Nº 035-A/2017
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento 
interno, comunico o Senhor raMUNdo ZoÉ dE JESUS SaaVEdra, 
Prefeito à época, que no prazo de quinze (15) dias, a partir desta 
publicação no Diário Oficial do Estado poderá apresentar razões 
de justificativas nos autos do Processo nº. 2005/51544-5, que 
trata da Prestação de contas da PrEfEiTUra MNiciPal dE 
oUrÉM, referente ao convênio SESPa nº 220/2004.
JoSÉ arliNdo SiQUEira da SilVa
Secretário-Geral

Protocolo: 155086
PORTARIA CONSSUBS - DM Nº 1, DE 13 DE MARÇO

DE 2017.
delega competência ao Secretário Geral e ao Secretário de 
controle Externo e, em seus impedimentos legais, aos respectivos 
substitutos, para a adoção das providências que indica.
o conselheiro Substituto daNiEl MEllo, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 35, § 2º, c/c art. 59, § 1º, do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, aprovado 
pelo ato n. 63, de 17 de dezembro de 2012, com relação aos 
processos dos quais é relator,
rESolVE:
art. 1º fica delegada competência ao Secretário Geral do Tribunal 
de contas do Estado do Pará e, em seu impedimento legal, ao 
respectivo substituto, para adotar as seguintes providências:
i - prestar informações requeridas por jurisdicionados ou 
autoridades competentes, referentes a processos em andamento 
no Tribunal, encaminhando ao gabinete deste relator, na data da 
expedição, cópia avulsa do ofício de remessa;
ii - deferir pedido de juntada de documentos, formalizado 
mediante requerimento da parte interessada ou de procurador 
devidamente credenciado, nos processos cuja instrução ainda 
não estiver encerrada;
iii - designar servidor para colher ciência pessoal do responsável, 
em face de insucesso nas tentativas de citação, notificação ou 
audiência, sempre que tal providência se mostre necessária e 
desde que não implique despesa adicional, exceto indenização 
de transporte, nos termos e limites estabelecidos pelas normas 
do Tribunal, conforme previsto no art. 211, V, do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará;
iV - deferir pedido de vista e de fornecimento de cópia de peças 
de processo, formalizado mediante requerimento da parte 
interessada ou de procurador devidamente credenciado, bem 
como aqueles originados da Procuradoria Geral do Estado, do 
Ministério Público do Estado, dos órgãos do Poder Judiciário e 
demais autoridades constituídas;
Parágrafo único. Quando as solicitações tratadas no inciso 
i se referirem a processos que contenham informações de 
natureza sigilosa, deverão ser adotadas medidas de segurança 
e salvaguarda na formalização e tramitação desses documentos, 
observado, quando for o caso, o disciplinado em ato normativo 
do Tribunal.
art. 2º fica delegada competência ao Secretário de controle 
Externo do Tribunal de contas do Estado do Pará e, em seu 
impedimento legal, ao respectivo substituto, para adotar as 
mesmas medidas elencadas no art. 1º, incisos i e ii, observando 
também o parágrafo único do referido artigo.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
daniel Mello
conselheiro Substituto

PORTARIA CONSSUBS - EFS Nº 1, DE 13 DE MARÇO
DE 2017.

delega competência ao Secretário Geral e ao Secretário de 
controle Externo e, em seus impedimentos legais, aos respectivos 
substitutos, para a adoção das providências que indica.
o conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 35, § 2º, c/c art. 59, 
§ 1º, do regimento interno do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, aprovado pelo ato n. 63, de 17 de dezembro de 2012, com 
relação aos processos dos quais é relator,
rESolVE:
art. 1º fica delegada competência ao Secretário Geral do Tribunal 
de contas do Estado do Pará e, em seu impedimento legal, ao 
respectivo substituto, para adotar as seguintes providências:
i - prestar informações requeridas por jurisdicionados ou 
autoridades competentes, referentes a processos em andamento 
no Tribunal, encaminhando ao gabinete deste relator, na data da 
expedição, cópia avulsa do ofício de remessa;
ii - deferir pedido de juntada de documentos, formalizado 
mediante requerimento da parte interessada ou de procurador 
devidamente credenciado, nos processos cuja instrução ainda 
não estiver encerrada;
iii - designar servidor para colher ciência pessoal do responsável, 
em face de insucesso nas tentativas de citação, notificação ou 
audiência, sempre que tal providência se mostre necessária e 
desde que não implique despesa adicional, exceto indenização 
de transporte, nos termos e limites estabelecidos pelas normas 
do Tribunal, conforme previsto no art. 211, V, do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará;
iV - deferir pedido de vista e de fornecimento de cópia de peças 
de processo, formalizado mediante requerimento da parte 
interessada ou de procurador devidamente credenciado, bem 
como aqueles originados da Procuradoria Geral do Estado, do 
Ministério Público do Estado, dos órgãos do Poder Judiciário e 
demais autoridades constituídas;
Parágrafo único. Quando as solicitações tratadas no inciso 
i se referirem a processos que contenham informações de 
natureza sigilosa, deverão ser adotadas medidas de segurança 
e salvaguarda na formalização e tramitação desses documentos, 
observado, quando for o caso, o disciplinado em ato normativo 
do Tribunal.
art. 2º fica delegada competência ao Secretário de controle 
Externo do Tribunal de contas do Estado do Pará e, em seu 
impedimento legal, ao respectivo substituto, para adotar as 
mesmas medidas elencadas no art. 1º, incisos i e ii, observando 
também o parágrafo único do referido artigo.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edvaldo fernandes de Souza
conselheiro Substituto
Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em sessão do 
dia 07 de fevereiro de 2017, tomou as seguintes decisões:

ACÓRDÃO N.º 56.357
(Processo n.º 2013/53299-3)

assunto: Prestação de contas referente ao convênio n.º 
002/2013, firmado entre a ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E 
SoldadoS da Policia MiliTar E corPo dE BoMBEiroS 
MiliTar do Pará e faSPM.
responsável: fraNciSco EdiValdo XaViEr BEZErra - 
Presidente.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com 
fundamento no art. 56, inciso ii, da lei complementar n.° 81, 
de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade 
do Sr. fraNciSco EdiValdo XaViEr BEZErra, Presidente, no 
valor de r$86.575,00 (oitenta e seis mil quinhentos e setenta e 
cinco reais);
2) Encaminhar aos órgãos convenentes as seguintes 
determinações do Ministério Público de contas, consoante 
parecer anexo:
* Que não se promova mais convênio com objetos distintos da 
finalidade legal do fundo, qual seja, a promoção da assistência 
social dos militares estaduais;
* Que submeta ao TCE todas as despesas financiadas por 
receitas do faSPM, já que são despesas, em última instância, da 
própria Polícia Militar, sempre públicas;
* Sempre que se tratar de beneficiário de verba pública por 
convênio que se faça por abrir conta bancária específica para 
movimentação dos valores e formalize todos os seus pagamentos 
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através de créditos em contas bancárias ou cheques nominais 
em favor do fornecedor.
3) Que os presentes autos sejam apensados às contas anuais da 
Polícia Militar do Estado do Pará.

ACÓRDÃO Nº. 56.358
(Processo nº.  2006/50763-5)

assunto: Tomada de contas relativa ao convênio nº. 057/2005 
firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA e a 
SESPa.
responsável: Sr. WaldETH GoMES da coSTa, Prefeito à época.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com 
fundamento no art. 56, inciso iii, alíneas “b”, c/c os arts. 62, 82, 
parágrafo único e 83, incisos iii e Viii da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas, e condenar o Sr. WaldETH 
GoMES da coSTa, c.P.f. nº. 047.024.842-49, a devolver aos 
cofres públicos estaduais a importância de r$ 5.929,75 (cinco 
mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), 
atualizada a partir de 02.09.2005 e acrescida de juros até o seu 
efetivo recolhimento;
2) aplicar-lhe as multas de r$847,00 (oitocentos e quarenta e 
sete reais) pelo dano ao Erário Estadual, e r$847,00 (oitocentos 
e quarenta e sete reais) pela instauração da tomada de contas, 
a serem recolhidas na forma como dispõem a lei Estadual 
n°. 7.086/2008, c/c os arts. 2°, iV, e 3° da resolução n°. 
17.492/2008/TcE;
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de trinta 
(30) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial 
do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança 
judicial da dívida líquida e certa decorrente da imputação 
de débito e das cominações de multas, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 
3°, da constituição federal.

ACÓRDÃO Nº 56.359
(Processo nº. 2007/50698-8)

assunto: Tomada de contas referente ao convênio n°. 090/2005, 
firmado entre a COMUNIDADE TERAPÊUTICA DA AMAZÔNIA a 
SESPa.
responsável: Sr. TiaGo dE liMa riBEiro – Presidente à época.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com 
fundamento no art. 56, inciso iii, alínea “b” c/c o art. 83, incisos 
Viii da lei complementar n°. 81, de 26 de abril de 2012:
Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. TiaGo 
dE liMa riBEiro, cPf: 779.132.132-72, Presidente à época, 
na importância de r$50.180,00 (cinqüenta mil, cento e oitenta 
reais), sem devolução de valores;
2.aplicar-lhe multa de r$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 
reais), em virtude da instauração da tomada de contas, a ser 
recolhida na forma como dispõe na lei Estadual nº. 7.086/2008, 
c/c os arts. 2º, iV, e 3º da resolução TcE n.º 17.492/2008, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão 
no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança 
judicial da dívida líquida e certa decorrente da cominação da 
multa, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme 
estabelece o art. 71, § 3º, da constituição federal.

ACÓRDÃO N.º 56.360
(Processo n.º 2007/52133-6)

assunto:   Tomada de contas relativa ao convênio n.º 151/2005, 
firmado entre a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DO 
ParaVoá e a alEPa.
responsável: JoaQUiM PErEira da MaTa – ex-presidente.
relator Vencido: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JÚNior.
formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira 
cHaVES (§ 2º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, por maioria, nos termos do voto do conselheiro Nelson luiz 
Teixeira chaves, com fundamento no art. 56, inciso iii, alínea 
“b” e art. 62, parágrafo único, c/c os art. 83, inciso Viii, da lei 
complementar nº. 81 de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. 
JoaQUiM PErEira da MaTa, ex-presidente (cPf 228.709.622-
15), no valor de r$7.000,00 (sete mil reais), sem devolução 
de valor e aplicar-lhe a multa de r$1.000,00 (um mil reais), 
por desobediência ao prazo regimental, a ser recolhida como 

dispõe a lei Estadual n.° 7.086/2008, c/c os arts. 2°, iV, e 3° 
da resolução TcE n.° 17.492/2008, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança 
judicial da dívida líquida e certa decorrente da cominação de 
multa, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme 
estabelece o art. 71, § 3º, da constituição federal.

ACÓRDÃO N.º 56.361
(Processo n.º  2013/52387-9)

assunto: Tomada de contas referente ao convênio nº. 40/2011, 
firmado entre a ASSOCIAÇÃO CASA DA CULTURA ANANINDEUA 
e a alEPa.
responsável: aGoSTiNHo SoarES lEÃo - Presidente, à época.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JÚNior.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com 
fundamento no art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c os arts. 
62, 63 e 82, parágrafo único e 83, incisos iii e Viii da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1- Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. 
aGoSTiNHo SoarES lEÃo (cPf: 719.004.892-87), ex-
presidente da associação casa da cultura ananindeua, 
condenando-o à devolução da importância de r$ 15.000,00 
(quinze mil reais), atualizada monetariamente a partir de 20-06-
2011 e acrescida de juros de mora até o seu efetivo recolhimento;
2- aplicar-lhe as multas de r$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais), pelo dano causado ao Erário estadual e r$ 1.000,00 (um 
mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas;
3 – deixar de acatar a sugestão do Ministério Público de contas no 
sentido de responsabilizar solidariamente a pessoa jurídica, pois 
consta nos autos relatório de acompanhamento e fiscalização 
em que concluiu que o objeto do convênio foi realizado, apesar da 
inexistência de documentos comprobatórios, o que presume que 
os recursos não se encontram à disposição da pessoa jurídica;
4- determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o 
encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para 
que sejam tomadas as medidas legais cabíveis.
os valores supracitados deverão ser recolhidos, no prazo de 
trinta (30) dias contados da publicação desta decisão no diário 
Oficial do Estado, obedecendo para pagamento das multas 
aplicadas o disposto na lei Estadual n.° 7.086/2008, c/c os arts. 
2°, iV, e 3° da resolução TcE n.° 17.492/2008.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança 
judicial da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado 
e das cominações de multas, em caso de não recolhimento no 
prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da constituição 
federal.

ACÓRDÃO Nº. 56.362
(Processo nº. 2013/52429-2)

assunto:  Tomada de contas relativa ao convênio nº 042/2010, 
firmado entre a COLÔNIA DE PESCADORES Z 8 DE SÃO JOÃO DE 
PiraBaS e a alEPa.
responsável: Sr. MaNoEl dE JESUS coSTa – Presidente à época
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JÚNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com 
fundamento no art. 56, inciso iii, alínea “a” e “d”, c/c os arts. 
62, 63 e 82, parágrafo único, e 83, incisos iii e Viii, da lei 
complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012:
1-Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. MaNoEl 
dE JESUS coSTa, Presidente à época, cPf nº. 029.162.402-25, 
condenando-o à devolução aos cofres públicos estaduais do 
valor de r$15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigido 
a partir de 07/05/2010 e acrescido de juros até a data de seu 
efetivo recolhimento;
2-aplicar-lhe as multas de r$1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais) pelo dano ao Erário e de r$1.000,00 (um mil reais) pelo 
não encaminhamento da prestação de contas;
3-deixar de responsabilizar solidariamente a pessoa jurídica, bem 
como não encaminhar os autos ao Ministério Público Estadual, 
para fins de apuração de ato de improbidade administrativa.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de (30) 
trinta dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial 
do Estado, obedecendo, para pagamento das multas cominadas, 
o disposto na lei Estadual nº 7.086/2008 c/c os arts. 2º, iV, e 3º 
da resolução nº 17.492/2008-TcE/Pa.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança 
judicial da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado 
e das cominações de multas, em caso de não recolhimento no 
prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da constituição 
federal.

ACÓRDÃO Nº. 56.363
(Processo nº.  2008/52104-7)

assunto: recurso de reconsideração
recorrente: Sr. Mário cEZar SoBral MarTiNS, Ex-Prefeito 
Municipal de São João do araguaia.
advogado: dr. SáBaTo GioVaNE MEGali roSSETTi, oaB/Pa 
2.774.
recorrido: acórdão nº. 36.769 de 21.10.2004.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com 
fundamento no art. 73, inciso i, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, não conhecer do presente recurso face sua 
intempestividade e determinar seu arquivamento.

ACÓRDÃO Nº. 56.364
(Processo nº. 2015/50190-2)

assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo.
recorrente: Sra. Erica aUGUSTa MoraES GoNÇalVES – 
Presidente à época.
decisão recorrida: acórdão nº. 54.314, de 11/12/2014.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com 
fundamento no art. 73, inciso i, da lei complementar n.° 81, 
de 26 de abril de 2012, conhecer do recurso de reconsideração 
interposto pela Sra. Erica aUGUSTa MoraES GoNÇalVES,  
Presidente à época, porém, negar-lhe provimento mantendo-
se o inteiro teor da decisão contida no acórdão n.º 54.314, de 
11/12/2014.

ACÓRDÃO Nº. 56.365
(Processo nº. 2016/50864-5)

assunto: recurso de reconsideração
recorrente: laércio rodrigues Pereira, Ex-Prefeito Municipal de 
São Sebastião da Boa Vista.
advogado: Manoel ricardo c. corrêa – oaB n.º 7.361
recorrido: acórdão nº. 55.616, de 14.04.2016.
relator: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE 
oliVEira JÚNior  (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, por maioria, nos termos do voto do relator, com fundamento 
no art. 80, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
conhecer do presente recurso de reconsideração interposto 
pelo Sr. laércio rodrigues Pereira, Ex-Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Boa Vista, para, negar-lhe provimento, mantendo a 
decisão recorrida em todos os seus termos

ACÓRDÃO Nº. 56.366
(Processo nº. 2016/50900-3)

assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo.
recorrente: EdSoN lUiZ dE oliVEira – Prefeito à época do 
Município de Bragança.
decisão recorrida: acórdão n.° 55.677, de 28/04/2016.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa 
rocHa.
formalizador da decisão:   conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira 
(§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com 
fundamento no art. 73, inciso i, da lei complementar n.° 81, 
de 26 de abril de 2012, conhecer do recurso de reconsideração 
interposto pelo Sr. EdSoN lUiZ dE oliVEira, cPf: 110.139.232-
00, Prefeito à época do Município de Bragança e negar-lhe 
provimento

ACÓRDÃO N.º 56.368
(Processo n.º 2011/53169-4)

assunto: Prestação de contas referente ao convênio nº 
122/2010, firmado entre a ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA 
MocidadE iNdEPENdENTE da Vila SorriSo e a alEPa.
responsável:            Nádia Maria alVES aMBÉ – Ex-Presidente.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JÚNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, 
com fundamento no art. 56, inciso i, c/c o art. 61, da lei 
complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares as contas de responsabilidade da sra. Nádia 
Maria alVES aMBÉ, ex-Presidente da associação carnavalesca 
Mocidade independente da Vila Sorriso, no valor de r$8.000,00, 
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dando-lhe plena quitação;
2) isentar a responsável da aplicação de multa pela 
intempestividade, em face da aplicação do Prejulgado nº 14 
desta corte de contas.

ACÓRDÃO N.º 56.367
(Processos nºs. 2013/52894-1 e 2014/51475-0)

assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do 
ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do Voto do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii, parágrafo único, c/c art. 35, 
da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, registrar 
os atos de aposentadorias, relativos aos processos abaixo 
identificados:
Processo n. 2013/52894-1 – aposentadoria consubstanciado na 
Portaria AP n. 961, de 14/02/2012, retificada pela Portaria RET 
aP n. 1176, de 13/10/2016, em favor de Maria do Socorro 
caSTro, no cargo de Professor classe Especial – Nível “K”, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação.
Processo n. 2014/51475-0 –aposentadoria consubstanciado na 
Portaria AP n. 2.771, de 11/10/2013, retificada pela Portaria RET 
aP n. 852, de 20/07/2016, em favor de TElMa lUcia frEirE 
raMoS, no cargo de Professor classe Especial, Nível i, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.

ACÓRDÃO N.º 56.368
(Processo n.º 2011/53169-4)

assunto: Prestação de contas referente ao convênio nº 
122/2010, firmado entre a ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA 
MocidadE iNdEPENdENTE da Vila SorriSo e a alEPa.
responsável:            Nádia Maria alVES aMBÉ – Ex-Presidente.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JÚNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, 
com fundamento no art. 56, inciso i, c/c o art. 61, da lei 
complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares as contas de responsabilidade da sra. Nádia 
Maria alVES aMBÉ, ex-Presidente da associação carnavalesca 
Mocidade independente da Vila Sorriso, no valor de r$8.000,00, 
dando-lhe plena quitação;
2) isentar a responsável da aplicação de multa pela 
intempestividade, em face da aplicação do Prejulgado nº 14 
desta corte de contas.

RESOLUÇÃO Nº. 18.886
Processo nº 2017/50473-0)

Dispõe sobre a regulamentação do fluxo operacional da 
comunicação de irregularidade no âmbito da Secretaria de 
controle Externo.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais.
considerando as disposições estabelecidas pelo art. 29 do 
regulamento da ouvidoria do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, anexo do ato nº 74/2016;
considerando a competência da Secretaria de controle Externo 
– Secex, estabelecida no art. 43, inciso i do ato nº 69, de 24 de 
junho de 2014,
considerando a manifestação da Presidência, constante da ata 
n.º 5.453, desta data.
RESOLVE,                                                                       unanimemente:
art. 1º. a comunicação de irregularidade encaminhada pela 
ouvidoria à Secretaria de controle Externo – Secex, nos termos 
do art. 16 do regulamento da ouvidoria do Tribunal de contas 
do Estado do Pará, anexo do ato nº 74/2016, será remetida 
à Unidade Técnica competente, conforme sua área de atuação, 
para análise e providências.
1º. Procedida à análise prévia, a Secex informará à ouvidoria 
as providências a serem adotadas, inclusive o cronograma de 
realização da ação de fiscalização.
2º. Para a realização do procedimento tratado no parágrafo 
anterior, a Secex observará o prazo estabelecido no art. 18 do 
regulamento da ouvidoria do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, anexo do ato nº 74/2016.
3º. Em razão da complexidade da demanda, a unidade 
competente poderá solicitar prorrogação do prazo referido no 
parágrafo anterior, observando o disposto no art. 18, §1º, ii do 
regulamento da ouvidoria do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, anexo do ato nº 74/2016.

Art. 2º. Para verificação da irregularidade, a Unidade Técnica 
responsável deverá proceder à inspeção ordinária, conforme 
prevê o art. 83, i do regimento interno do Tribunal de contas 
do Estado.
Parágrafo Único. o relatório conclusivo da Unidade Técnica 
acerca da inspeção ordinária deverá estar fundamentado em 
dispositivos legais, normativos e jurisprudências.
art. 3.º constatados os indícios de ilegalidade ou irregularidade 
pela Unidade Técnica, a Secex, em cumprimento ao disposto no 
art. 234, iV do regimento interno, encaminhará representação 
ao Presidente.
Parágrafo Único. O Presidente verificará se a representação 
reveste-se das formalidades regimentais, proferindo decisão 
quanto à admissibilidade de seu processamento, podendo adotar 
providências urgentes e prévias que julgar necessárias.
art. 4º. ausentes os indícios de ilegalidade ou irregularidade, a 
Unidade Técnica encaminhará sua manifestação com proposta de 
arquivamento à Secex, a qual submeterá o feito ao Presidente.
art. 5º. a Secex encaminhará à ouvidoria o teor da conclusão 
da Unidade Técnica quanto aos resultados da inspeção ordinária, 
para a ciência do demandante, não constituindo, em hipótese 
alguma, em pré-julgamento de tese.
art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 07 
de março de 2017.

RESOLUÇÃO Nº 18.887
(Processo nº 2015/51077-6)

o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições regimentais;
considerando o disposto na resolução n.º 18.727/2015 que 
instituiu a comissão de Sistematização e consolidação da 
Jurisprudência;
considerando a resolução nº 18.878 de 02 de fevereiro de 
2017, na qual sua Excelência o conselheiro cipriano Sabino de 
oliveira Junior foi designado coordenador de Sistematização e 
consolidação de Jurisprudência para o período de 1º de fevereiro 
de 2017 a 31 de janeiro de 2019;
considerando a composição enumerada nos incisos do parágrafo 
único do art. 1º da resolução supra;
considerando ainda, a proposição da Presidência, constante da 
ata nº. 5.454, desta data,
rESolVE,                                                                                   unanimemente:
art. 1º dESiGNar os membros para, sob a coordenação do 
Excelentíssimo Senhor conselheiro cipriano Sabino de oliveira 
Junior, comporem a comissão de Sistematização e consolidação 
de Jurisprudência para o período de 1º de fevereiro de 2017 a 
31 de janeiro de 2019, nos termos do parágrafo único do art. 1º 
da resolução n.º 18.727:
i – Julival Silva rocha – conselheiro Substituto;
ii- Elias antonio de albuquerque chamma – Procurador;
III – José Tuffi Salim Junior – Secretário-Geral;
iV – José arlindo Siqueira da Silva e Marcus dias Paredes.
art. 2º revogam-se as disposições em contrário, especialmente 
a resolução nº 18.822 de 24.05.2016 e a Portaria nº 31.072 de 
19.05.2016.
Plenário conselheiro “Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 09 
de março de 2017.

Protocolo: 154802

.

.

MINISTÉRIO PÚBLICO
.

.

.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 1.273/2017-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições 
legais,
coNSidEraNdo os termos do Edital nº 003/2016-MP/Pa, 
pertinente ao concurso de remoção de servidores, datado de 
11/11/2016, publicado no Diário Oficial do Estado de 14/11/2016;
coNSidEraNdo a vaga para o cargo de auxiliar de 

administração, região Sudeste iV – Parauapebas, ofertada por 
meio do mencionado Edital;
coNSidEraNdo os termos do Edital de resultado do julgamento 
do concurso de remoção dos servidores, datado de 24/02/2017, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará de 07/03/2017, 
após recurso administrativo protocolizado sob o nº 58504/2016 
em 16/12/2016;
coNSidEraNdo os termos do Parecer n.º 070/2017/aSS/JUr/
PGJ, de 13/02/2017, acolhido in totum;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 49, da lei Estadual nº 
5.810/1994, c/c o art. 8º, § 1º, da Portaria nº 4765/2015-MP/
PGJ, de 11/8/2015, publicada no Diário Oficial do Estado de 
13/8/2015,
r E S o l V E:
rEMoVEr a servidora ocupante do cargo de auxiliar de 
administração, conforme discriminação abaixo.

rEGiÃo SUdESTE iV
Servidor lotação originária lotação resultante

aNdrÉia lUZ dE 
araÚJo

ProMoToria dE SÃo fEliX 
do XiNGU

ProMoToria dE JUSTiÇa dE 
ParaUaPEBaS

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Belém, 07 de 
março de 2017.
MarcoS aNToNio fErrEira daS NEVES
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 154729

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 014/2017
Objeto: Registro de preços para aquisição de fitas para backup 
lto-6 e de fitas para limpeza.
Entrega do Edital: Nos sites www.comprasgovernamentais.gov.
br ou www.mppa.mp.br.
Observação: UaSG: 925980.
Responsável pelo certame: rubens fernandes rocha.
Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Data da Abertura: 27/03/2017.
Hora da Abertura: 09h (NoVE) HoraS – Horário dE 
BraSÍlia.
Orçamento: Classificação: Classificação: 
12101.03.126.1434.8326 - Gestão de Tecnologia da informação 
do Ministério Público
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinário
Ordenador Responsável: Marcos antônio ferreira das Neves

Protocolo: 155066
..

DIÁRIA
.

PORTARIA N.º 0452/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101376/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, rio Maria/Pa, Eldorado dos carajás/
Pa, canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 04/02/2017 - 11/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0453/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101374/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de ourém
MaTrÍcUla: 999.2324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ourém - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
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PErÍodo(S): 19/01/2017 - 19/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0454/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101471/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Tucuruí
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 31/01/2017 - 31/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0455/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101426/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE aNToNio SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-ii
MaTrÍcUla: 999.1519
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/02/2017 - 03/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0457/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101343/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo rodriGUES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 07/02/2017 - 10/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - instalacao de 
quadro decorativos nas PJ de acará e
Tucuri e manutencao das areas verdes externas da PJ de Tucuri.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0458/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101344/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo rodriGUES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 13/02/2017 - 18/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis: instalacao de 
quadro decorativos na PJ de Xinguara e
manutencao das areas verdes externas da PJ de redencao.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0459/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101402/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-ii

MaTrÍcUla: 999.298
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): curuçá/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2017 - 23/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - legalização, obter 
o registro de Matricula, do imovel que fora
doado pelo poder executivo municipal - terreno - ao Ministério 
Público do Estado do Pará, pelo Titulo de
doação nº 048/2016.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0460/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101335/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alVES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - 
aoS-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 18/01/2017 - 18/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - entrega de 
documentos oficiais.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0461/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101382/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-ii
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 25/01/2017 - 25/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0462/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101420/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-a-
iV
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 03, 10, 17 e 2402/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - exercer suas 
atribuicoes funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0463/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101446/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - 
aoS-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Viseu/Pa
PErÍodo(S): 30/01/2017 - 03/02/2017

QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - reparos nas 
tubulacoes de agua e manutencao no telhado
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0464/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101448/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio da SilVa caSTro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1371
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 05/02/2017 - 10/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - auxiliar as PJ, 
assessoras da corregedoria Geral, durante
inspecao nos cargos de PJ em Terra Santa, faro, Juruti, oriximina, 
obidos, alenquer, Monte alegre, Prainha
e ruropolis.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0465/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101424/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JorGE roSa dE VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.1592
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994 oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 05/02/2017 - 10/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - auxiliar as PJ, 
assessoras da corregedoria Geral, durante
inspecao nos cargos de PJ em Terra Santa, faro, Juruti, oriximina, 
obidos, alenquer, Monte alegre e Prainha.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0466/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101427/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE aNToNio SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-ii
MaTrÍcUla: 999.1519
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 04/02/2017 - 04/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0467/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101403/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario SaMPaio NETTo cHErMoNT
carGo/fUNÇÃo: coordenador cao criminal
MaTrÍcUla: 999.406
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): João Pessoa/PB
PErÍodo(S): 14/03/2017 - 18/03/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - reuniao ordinaria do Grupo 
Nacional de direitos Humanos.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0468/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
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101404/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica rEi MorEira frEirE
carGo/fUNÇÃo: coordenador cao da infância e Juventude
MaTrÍcUla: 999.407
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): João Pessoa/PB
PErÍodo(S): 15/03/2017 - 18/03/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - i reuniao ordinaria do Grupo 
Nacional de direitos Humanos.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0469/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101389/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Quatipuru/Pa
PErÍodo(S): 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21 e 22/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atribuicoes 
funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0483/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101346/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-ii
MaTrÍcUla: 999.1580
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 13/02/2017 - 18/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - auxilio ao 
servidor Marcelo rodrigues dos Santos na
instalacao de quadros decorativos na PJ de Xinguara e 
manutencao das areas verdes externa na PJ de
redencao.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0484/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101464/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 26/01/2017 - 26/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0485/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101576/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS aUGUSTo da SilVa BoUcao
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.601
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 09/02/2017 - 10/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0486/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101511/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-iV
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 31/01/2017 - 31/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita de 
inspecao no Servico de acolhimento
institucional para crianca e adolescente.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0487/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101519/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-iV
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 31/01/2017 - 31/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar a 
fiscalizacao do funcionamento do Servico de
acolhimento institucional para criancas e adolescentes.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0488/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101493/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr araGao SalES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.544
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 08/02/2017 - 08/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizacao de 
diligencias e oitivas, no interesse do Pad nº
4789/2016-MP/PGJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0489/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101489/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUro cESar carValHo dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-iV
MaTrÍcUla: 999.209
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 08/02/2017 - 08/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizacao de 
diligencias e oitivas, no interesse do Pad nº
4789/2016-MP/PGJ
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0490/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101550/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santana do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006

oriGEM: Santana do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 08/02/2017 - 10/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - participar da 
inspecao judicial naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0491/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101467/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElSoN rEGo TaPaJoS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - 
aTE-c-V MaTrÍcUla: 999.567
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994 oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 09/02/2017 - 10/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - vistoriar as 
estruturas físicas dos prédios que abrigam Unidades
de Saúde da família, postos de saúde, centro de saúde, 
Secretaria Municipal de Saúde e o conselho Municipal
de Saúde daquele municipio.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0492/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101336/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alVES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - 
aoS-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 16/01/2017 - 16/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - entrega de 
documentos oficiais
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0493/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101492/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alVES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - 
aoS-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 25/01/2017 - 25/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - etrega de 
documentos oficiais
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0494/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101347/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): inhangapi/Pa
PErÍodo(S): 20/01/2017 - 20/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES
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PORTARIA N.º 0495/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101345/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-ii
MaTrÍcUla: 999.1580
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 07/02/2017 - 10/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - auxiliar o 
servidor Marcelo rodrigues dos Santos na instalacao
de quadros na PJ de acara e Tucurui e realizacao de manutencao 
das areas verdes da PJ de Tucurui.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0496/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101531/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 15/02/2017 - 16/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
DEPARTAMENTOOrdenador(a) da Despesa: MARCOS 
ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

PORTARIA N.º 0497/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101530/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): alenquer/Pa
PErÍodo(S): 13/02/2017 - 14/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0504/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101526/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Sebastião da Boa 
Vista
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Sebastião da Boa Vista - Pa
dESTiNo(S): anajás/Pa
PErÍodo(S): 16/02/2017 - 23/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0505/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101520/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São domingos do araguaia/Pa, 
Tailândia/Pa

PErÍodo(S): 30/01/2017 - 04/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0506/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101538/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santana do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santana do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 30/01/2017 - 31/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0507/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101551/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santana do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santana do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 13 a 15/02/2017 e 20 a 21/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0508/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101546/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santana do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santana do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 23/01/2017 - 25/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0509/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100729/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Tucuruí
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 19/01/2017 - 20/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - GT agrario.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0510/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101068/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN NaZarENo PErEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.918
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa

PErÍodo(S): 17/01/2017 - 19/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atribuicoes 
funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0511/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101246/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN NaZarENo PErEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.918
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Viseu/Pa
PErÍodo(S): 13/02/2017 - 17/02/2017, 20/02/2017 - 
24/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atribuicpes 
funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0512/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101543/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla SUElY dE araUJo alVES caMacHo
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2463
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 02/02/2017 - 03/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - GT infancia e Juventude.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0513/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101495/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica rEi MorEira frEirE
carGo/fUNÇÃo: coordenador cao da infância e Juventude
MaTrÍcUla: 999.407
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 06/02/2017 - 07/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - cacitacao do Projeto Estagio-
cidadao e acompanhamento da execucao do
Projeto Tutoria.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0517/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101400/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio 
TEcNico-oPEracioNal JUdicial E
EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 07/02/2017 - 09/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização/Vistoria em obra - fiscaizacao e 
medicao do contrato nº094/2016.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0518/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101517/2017 conforme abaixo relacionado:
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NoME: JoSE riBaMar BarroS da crUZ
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-ii
MaTrÍcUla: 999.251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 30/01/2017 - 02/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0519/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101568/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio 
TEcNico-oPEracioNal JUdicial E
EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1570
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 14/02/2017 - 14/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização/Vistoria em obra - fiscalizacao de 
supostos problemas estruturais nos residencias
Marechal e amapá e sistema de abastecimento de água no 
residencial Marechal.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0520/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101496/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoiSES BarcESSaT
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - 
aTE-d-ii
MaTrÍcUla: 999.324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 02/02/2017 - 03/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - verificacao das 
condicoes fisicas do imovel de propriedade do MP.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0521/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101468/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElSoN rEGo TaPaJoS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - 
aTE-c-V
MaTrÍcUla: 999.567
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 03/02/2017 - 03/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizacao de 
vistoria em imovel do empreendimento
denominado Parque dos Guaras.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0522/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101498/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: HEloiSa HElENa fEio raMoS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - SocioloGo - aTc-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1369
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa

dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 13/02/2017 - 17/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - verificar o anseio 
da populacao das ilhas em relacao ao
fornecimento de energia eletrica pelo Programa luz para todos.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0523/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101490/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: JacirEMa JENNY NUNES GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.289
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 08/02/2017 - 08/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizacao de 
diligencias e oitivas, no interesse do Pad nº
4789/2016-MP/PGJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0524/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101486/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElSoN rEGo TaPaJoS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - 
aTE-c-V MaTrÍcUla: 999.567
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994 oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 16/02/2017 - 17/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - verificacao das 
condicoes fisicas do controle de emissoes de
residuos para a atmosfera realizados pelo empreendimento 
denominado cafe dunosso.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0525/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101494/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaMYllE HaNNa MaNSUr
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1718
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 06/02/2017 - 07/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - capacitacao do Projeto 
Estagio-cidadao e acompanhar a execucao
do Projeto Tutoria.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0526/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101488/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEllY laUrENTiNo daMaSio
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2094
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 06/02/2017 - 07/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhamento e 
execucao do Projeto Tutoria.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0530/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101529/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006 oriGEM:
Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 03/02/2017 - 03/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - participar de reuniao entre 
membros do MPE, MPT e MPF a fim de tentar
uniformizar a atuacao institucional na questao que envolve a 
falta de concurso publico para o preenchimento
de cargos publicos na esfera estadual.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0531/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101223/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXoN doS SaNToS GoMES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-i
MaTrÍcUla: 999.2098
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa, São Sebastião da Boa Vista/Pa
PErÍodo(S): 06/02/2017 - 10/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s) - implantacao de 
Sistema informatizado de controle de
Processo naquelas PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0532/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101308/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGYVaN BraGa liMa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-i
MaTrÍcUla: 999.2012
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, Paragominas/Pa e abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 30/01/2017 - 02/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s) - implantacao do 
sistema Polycom de video conferencia
naquelas PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

Protocolo: 154758

PORTARIA N.º 0048/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112877/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMUElSoN YoiTi iGaKi
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE Proc-GEral dE JUST - MP-
cPcP-102-6
MaTrÍcUla: 999.2413
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 08/01/2017 - 12/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - curso pratico de chaveiro.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0049/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101542/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio lEal diaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-açu
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MaTrÍcUla: 999.1343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 17/12/2015 - 17/12/2015
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0050/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver 
sido autorizado deslocamento no âmbito do expediente nº 
111525/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN NaZarENo PErEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.918
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Viseu/Pa
PErÍodo(S): 05/12/2016 - 09/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atribuicoes 
funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0051/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112797/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN NaZarENo PErEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.918
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Viseu/Pa
PErÍodo(S): 09/01/2017 - 13/01/2017, 30/01/2017 - 
03/02/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atribuicoes 
funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0052/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112831/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: TarciSio fEiToSa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio 
TEcNico-oPEracioNal JUdicial E
EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1739
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Portel/Pa
PErÍodo(S): 10/01/2017 - 14/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações: avaliar as 
consequencias ambientais da deposicao irregular de
residuos solidos domesticos oriundo da zona urbana.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0061/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100455/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de colares
MaTrÍcUla: 999.1533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 30/01/2017 - 31/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0062/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100008/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 20/11/2016 - 21/11/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - participar do i encontro de 
mulheres Munduruku.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0063/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100454/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de colares
MaTrÍcUla: 999.1533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 23/01/2017 - 25/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0064/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100450/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de colares
MaTrÍcUla: 999.1533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 10/01/2017 - 12/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0065/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100448/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de colares
MaTrÍcUla: 999.1533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 17/01/2017 - 19/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0066/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100010/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de chaves
MaTrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: chaves - Pa
dESTiNo(S): afuá/Pa
PErÍodo(S): 09/01/2017 - 17/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0067/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100587/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 15/01/2017 - 17/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0068/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100590/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 29/01/2017 - 31/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0071/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100148/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN PErEira MEdrado
carGo/fUNÇÃo: 7o Procurador de Justiça cível
MaTrÍcUla: 999.045
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 13/12/2016 - 13/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - participação de 
Busca e apreensão na operação “SoS Saúde
castanhal”
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0074/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 100009/2017 
conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 02/12/2016 - 02/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - GT agrario
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

Protocolo: 154759

PORTARIA N.º 0014/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112688/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio 
TEcNico-oPEracioNal JUdicial E
EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 17/12/2016 - 19/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
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FINALIDADE: Fiscalização/vistoria em obra - fiscalizacao e 
medicao do contrato nº 094/2016
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0015/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112687/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio 
TEcNico-oPEracioNal JUdicial E
EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 15/12/2016 - 15/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização/vistoria em obra - fiscalizacao e 
medicao do contrato nº 026/2016
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0016/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112709/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMUEl JorGE BaraTa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-i
MaTrÍcUla: 999.343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 06/12/2016 - 07/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0017/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112725/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 09/12/2016 - 09/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0018/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112808/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrESSa Erica aVila PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Mãe do rio
MaTrÍcUla: 999.1463
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Mãe do rio - Pa
dESTiNo(S): dom Eliseu/Pa
PErÍodo(S): 23/11/2016 - 25/11/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - designacao constante na portaria n 
7432/2016-/PGJ
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0019/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112442/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: EUclidES carValHo SilVa JUNior
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2583
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994

oriGEM: Bagre - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 01/01/2017 - 05/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atividades 
funcionais naquela PJ – plantão
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0020/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112439/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: EUclidES carValHo SilVa JUNior
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2583
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Bagre - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 17/12/2016 - 31/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atividades 
funcionais naquela PJ – plantão
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0021/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
108698/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de anapu
MaTrÍcUla: 999.2366
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: rurópolis - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2016 - 21/10/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0022/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
111343/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: alESSaNdro doS rEiS riBEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.858
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: curionópolis - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 28/11/2016 - 30/11/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atividades 
funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0023/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
111078/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNNY HElY dE MElo carNEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.1860
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: curralinho - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 06 e 07/09, 27 a 30/10, 02, 04 a 06/11/2016.
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atividades 
funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0024/20217-MP/PGJ
CONCEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112588/2016 conforme abaixo relacionado:

NoME: JoilMa MarTiNS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2572
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 23/12/2016 - 28/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atividades 
funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0026/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101790/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Barcarena
MaTrÍcUla: 999.827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Barcarena - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2016 - 15/06/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0027/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
102735/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Barcarena
MaTrÍcUla: 999.827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Barcarena - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 22/06/2016 - 22/06/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0028/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112825/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-a-
iV MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): abel figueiredo/Pa
PErÍodo(S): 12/12/2016 - 12/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - notificar a Sra 
Maria de lourdes cruz de Medeiros no
acampamento Nova alianca
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0029/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112827/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 09/12/2016 - 09/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES



 diário oficial Nº 33332  63Terça-feira, 14 de MARÇO de 2017

PORTARIA N.º 0030/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112845/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-ii
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 14/12/2016 - 14/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - manutencao 
nos computadores e configuracao de impressora
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0031/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112780/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iV
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Marapanim/Pa
PErÍodo(S): 29/11/2016 - 29/11/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0032/2016-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112782/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iV
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 01/12/2016 - 01/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0033/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112783/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iV
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 02/12/2016 - 02/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0037/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
112784/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iV
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 05/12/2016 - 05/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0040/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
104231/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: laEl MESQUiTa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2129
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Vigia - Pa
dESTiNo(S): inhangapi/Pa
PErÍodo(S): 04, 09 e 11/08/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atividades 
funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0041/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
105613/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: laEl MESQUiTa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2129
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: Vigia - Pa
dESTiNo(S): inhangapi/Pa
PErÍodo(S): 16, 18, 23, 25 e 30/08/2016.
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - exercer suas atividades 
funcionais naquela PJ.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0042/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
101519/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio lEal diaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-açu
MaTrÍcUla: 999.1343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2015 - 22/09/2015
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0043/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100007/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 09/01/2017 - 11/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - quilombola na comunidade 
Boa Vista para acompanhar estudo
de perdas e danos que está sendo realizado pela UfoPa.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0044/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100094/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: WilSoN Gaia fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de inhangapi
MaTrÍcUla: 999.423
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: inhangapi - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 16/12/2016 - 16/12/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0045/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
100115/2017 conforme abaixo relacionado:
NoME: laErcio GUilHErMiNo dE aBrEU
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Barcarena
MaTrÍcUla: 999.1333
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Barcarena - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 12/01/2017 - 13/01/2017
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - em diferentes comarca.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

PORTARIA N.º 0046/2017-MP/PGJ
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº
111079/2016 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa, Medicilândia/Pa, Brasil Novo/Pa, Vitória 
do Xingu/Pa, Porto de Moz/Pa, Senador José
Porfírio/Pa, Belém/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2016 - 19/11/2016
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de Trabalho: participar da 16ª edicao do 
Programa PGJ itinerante com membros e
servidores da regiao administrativa do sudoeste i.
Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES

Protocolo: 154756

OUTRAS MATÉRIAS
.

ROL DE INSCRITOS - EDITAL 004/2017-CSMP
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PRESIDENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 98, 
caput, da lei complementar nº 057/2006, TORNA PÚBLICO 
o rol de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância 
decorrente do Edital nº 004/2017-cSMP, publicado no d.o.E. nº 
33.316, de 16/02/2017:

01 PJ dE PorTEl – rEMoÇÃo – aNTiGUidadE
ProcESSo Nº 023/2017-cSMP

Nº
 

ProMoTor dE JUSTiÇa DATA DE
INSCRIçÃO PROTOCOLO

01 THiaGo TaKada PErEira 16/02/2017 7397/2017

02 HElEM TaliTa lira foNTES BEdiN 20/02/2017 7839/2017

03 MÀrcio dE alMEida fariaS 21/02/2017 8004/2017

04 Naiara Vidal NoGUEira 21/02/2017 8137/2017

05 Jairo JoSÈ dE alENcar SaNToS 21/02/2017 8138/2017

06 BrUNo SaraValli rodriGUES 22/02/2017 8254/2017

07 cicEro BarBoSa MoNTEiro JUNior 02/03/2017 8936/2017

Belém-Pa, 10 de março de 2017.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 155092
ROL DE INSCRITOS - EDITAL 007/2017-CSMP

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PRESIDENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 98, 
caput, da lei complementar nº 057/2006, TORNA PÚBLICO 
o rol de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância 
decorrente do Edital nº 007/2017-cSMP, publicado no d.o.E. nº 
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33.316, de 16/02/2017:

01 PJ dE BaiÃo – rEMoÇÃo – MErEciMENTo
ProcESSo Nº 026/2017-cSMP

Nº
 

ProMoTor dE JUSTiÇa daTa dE
iNScriÇÃo ProTocolo

01 Naiara Vidal NoGUEira 22/02/2017 8176/2017
02 lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa 23/02/2017 8589/2017
03 PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo 23/02/2017 8593/2017
04 EMErSoN coSTa dE oliVEira 02/03/2017 8922/2017
05 HElEM TaliTa lira foNTES BEdiN 02/03/2017 8924/2017
06 PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE 02/03/2017 8997/2017
07 Márcio dE alMEida fariaS 03/03/2017 9234/2017

Belém-Pa, 10 de março de 2017.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 155100
SÚMULA nº 2/2017-MP/CSMP, DE 8 DE MARÇO DE 2017.
O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no 
uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 26, inciso XXiii, 
da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, 
combinado com o art. 4º, inciso XXii, do seu regimento interno, 
que dispõem sobre a competência do órgão de editar súmulas, 
provimentos, resoluções e outros atos de caráter normativo em 
matéria de suas atribuições,
DECIDE, à unanimidade, que não é competência do Conselho 
Superior do Ministério Público rever procedimentos 
extrajudiciais que tenham sido objeto de ação ajuizada.
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, em Belém, em 8 de março de 2017.
MIGUEL RIBEIRO BAÍA
Subprocurador-Geral de Justiça, área Técnico-administrativa,
em substituição ao Procurador-Geral de Justiça, Presidente do 
conselho Superior
ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
corregedor-Geral do Ministério Público
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
conselheira/Secretária
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
conselheiro
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
conselheira
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
conselheira
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
conselheira

Protocolo: 154985
ROL DE INSCRITOS - EDITAL 006/2017-CSMP

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PRESIDENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 98, 
caput, da lei complementar nº 057/2006, TORNA PÚBLICO 
o rol de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância 
decorrente do Edital nº 006/2017-cSMP, publicado no d.o.E. nº 
33.316, de 16/02/2017:

01 PJ dE Eldorado doS caraJáS – rEMoÇÃo – aNTiGUidadE
ProcESSo Nº 025/2017-cSMP

Nº
 

ProMoTor dE JUSTiÇa daTa dE
iNScriÇÃo ProTocolo

01 GUilHErME liMa carValHo 17/02/2017 7677/2017

02 JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS 17/02/2017 7686/2017

03 HElEM TaliTa lira foNTES BEdiN 20/02/2017 7840/2017

04 Márcio dE alMEida fariaS 21/02/2017 8005/2017

05 PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE 21/02/2017 8104/2017

06 faBiaNo oliVEira GoMES fErNaNdES 21/02/2017 8131/2017

07 Naiara Vidal NoGUEira 21/02/2017 8135/2017

08 cicEro BarBoSa MoNTEiro JUNior 02/03/2017 8938/2017

09 PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo 02/03/2017 8957/2017

Belém-Pa, 10 de março de 2017.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 155099

ROL DE INSCRITOS - EDITAL 001/2017-CSMP
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PRESIDENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 98, 
caput, da lei complementar nº 057/2006, TORNA PÚBLICO 
o rol de inscritos no concurso de remoção na terceira entrância 
decorrente do Edital nº 001/2017-cSMP, publicado no d.o.E. nº 
33.316, de 16/02/2017:

01 4º PJ dE dEfESa do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
da caPiTal – rEMoÇÃo – MErEciMENTo - ProcESSo Nº 020/2017-cSMP

Nº ProMoTor dE JUSTiÇa daTa dE
iNScriÇÃo ProTocolo

01 iVaNilSoN PaUlo corrÊa raiol 21/02/2017 7993/2017

02 rodiEr BaraTa aTaidE 03/03/2017
03/03/2017

9570/2017
9571/2017

Belém-Pa, 10 de março de 2017.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 155087
ROL DE INSCRITOS - EDITAL 003/2017-CSMP

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PRESIDENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 98, caput, 
da lei complementar nº 057/2006, TORNA PÚBLICO que não 
houve inscritos no concurso de remoção na segunda entrância 
decorrente do Edital nº 003/2017-cSMP, publicado no d.o.E. nº 
33.316, de 16/02/2017:

01 5º PJ criMiNal dE rEdENÇÃo – rEMoÇÃo – aNTiGUidadE
ProcESSo Nº 022/2017-cSMP

NÃo HoUVE iNScriToS
 

Belém-Pa, 10 de março de 2017.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 155091
ATA DA ELEIÇÃO DESTINADA À FORMAÇÃO DA LISTA 
TRÍPLICE PARA O CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE 

JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ao dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, no 
auditório “Nathanael farias leitão”, localizado no pavimento 
térreo do Edifício-Sede do Ministério Público do Estado do Pará, 
sito na rua João diogo, número cem, nesta capital, reuniu-se a 
comissão Eleitoral formada pelos Excelentíssimos Senhores 
Procuradores de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo 
JÚNior, Presidente; lUiZ cESar TaVarES BiBaS, Membro, e o 
Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça SÉrGio TiBÚrcio 
doS SaNToS SilVa, Secretário, para, nos termos do Edital 
datado de 12/1/2017, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 
33.292, de 16/1/2017, conforme o disposto no art. 10, § 2º, 
inciso i, da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 
2006 – lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, com 
as alterações da lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 
2016, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.194, de 
19/8/2016, proceder ao início da votação para formação de lista 
tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Pará, cujo mandato será de 11/4/2017 a 
11/4/2019. Às oito horas, o Excelentíssimo Senhor Procurador 
de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior, Presidente 
da comissão Eleitoral, observados anteriormente os 
procedimentos de inicialização da urna eletrônica, conforme 
orientações anteriores dos servidores do Egrégio Tribunal 
regional Eleitoral do Pará, na presença dos Excelentíssimos 
Promotores de Justiça alEXaNdrE MarcUS foNSEca 
ToUriNHo,  Vice-Presidente da associação do Ministério Público 
do Estado do Pará, ÉriKa MENEZES dE oliVEira, e cESar 
BEcHara NadEr MaTTar JUNior, único candidato presente no 
horário supra, bem como das servidoras cÉlia dE MoUra 
BriTo, EdNa lÚcia SoUZa dE Sá, GorETH rocHa BorBa 
coSTa, MicHEllE di NaZarETH loUrEiro caValcaNTE e 
roSE MarY fErNaNdES loPES, declarou aberta a votação, e 
instou a presença destes membros, bem como da servidora 
cÉlia dE MoUra BriTo, para acompanharem a impressão da 
“zerésima”, cujo original foi rubricado por todos os membros, 
determinada a extração de cópias e entrega aos candidatos, na 

medida de seu comparecimento, além de anexar o original nos 
autos do processo eleitoral. Às dezesseis horas, sem a ocorrência 
de qualquer incidente, o Excelentíssimo Senhor Procurador de 
Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior, Presidente da 
comissão Eleitoral, com a digitação do código correspondente no 
microterminal, dirigiu-se ao terminal do eleitor e, seguindo as 
instruções contidas na tela, encerrou a votação. após, aguardar 
a impressão das vias obrigatórias do boletim de urna, além da 
gravação dos dados na Memória de resultado – Mr – de votação, 
retirou-a e teclou “Confirma” e, posteriormente, emitiu as vias 
adicionas e confirmou a operação.  Por fim, informou que, depois 
da proclamação, do resultado, será entregue uma via original a 
cada um dos candidatos presentes, devidamente rubricadas pela 
comissão Eleitoral. agradeceu à assistência do Egrégio Tribunal 
regional Eleitoral durante o transcurso da votação, além de 
informar que será feito o agradecimento formalmente. Então, a 
comissão Eleitoral se transformou em Junta apuradora, passando 
o Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo 
NaSciMENTo JÚNior, Presidente da comissão Eleitoral, ao 
exame da regularidade dos votos enviados sob registro postal, 
momento em que instou todos os candidatos presentes no 
auditório a se aproximarem da mesa para acompanharem o 
exame e a abertura das sobrecartas maiores de referidos votos, 
listados a seguir em ordem alfabética: adônis Tenório cavalcanti 
(SN638775660Br); alan Pierre chaves rocha (SN589087933Br); 
alfredo Martins de amorim (SN598648161Br); ProMoToria dE 
JUSTiÇa dE iTaiTUBa (dV500465776Br); andré cavalcanti de 
oliveira (Jr208585754Br); arlindo Jorge cabral Junior 
(Jo517772047Br); Bruna rebeca Paiva de Moraes 
(Jr548073535Br); Bruno fernandes Silva freitas 
(dV497595819Br); cremilda aquino da costa (SN598648158Br); 
daniel Mondego figueiredo (dV513282958Br); daniella Maria 
dos Santos dias (Jr208555987Br); dully Sanae araújo otakara 
(SN611868805Br); Edinaldo dos Santos coelho 
(Jr822026063Br); Emerson costa de oliveira (dV530532275Br); 
Evelin Staevie dos Santos (SN611868840Br); fabiano oliveira 
Gomes fernandes (SN638790415Br); flávia Miranda ferreira 
(Jr822026050Br); francisca Paula Moraes da Gama 
(Jo362505903Br); franklin Jones Vieira da Silva 
(SN589090290BR); Gilberto Lins de Souza filho 
(dV509501572Br); Ítalo costa dias (SN589090343Br); João 
Batista de araújo cavaleiro de Macedo Junior (dV500488304Br); 
ProMoToria dE JUSTiÇa dE cUrioNÓPoliS (Pl462085846Br); 
Juliana dias fErrEira de Pinho Palmeira (rJ317775887Br); 
larissa Brasil Brandão (SN611869071Br); lívia Tripac Mileo 
câmara (SN611869465Br); luiz da Silva Souza 
(dJ483966727Br); luziana Barata dantas (SN611868822Br); 
Magdalena Torres Teixeira (dV540653741Br); Maria cláudia 
Vitorino Gadelha (Sf407002713Br); Mariana Sousa cavaleiro de 
Macêdo dantas (SN611869195Br); Mauro Marques de Moraes 
(dV506930008Br); Monique Nathyne coelho Queiroz 
(Jr821290150Br); Patrícia carvalho Medrado assmann 
(Jo303527505Br); Paula Suely de araújo alves camacho 
(dV506994459Br); Paulo Ângelo Nogueira furtado 
(Jr208585666Br); rafael Moreira Steinberger 
(dV540654058Br); raimundo Nonato coimbra Brasil 
(SN611869085Br); renata fonseca de campos 
(SN611868819Br); renata Valéria Pinto cardoso lisboa 
(Jr702472452Br); renilda Maria Guimarães ferreira 
(SN611868836Br); Samuel furtado Sobral (SN006002305Br); 
Silvana Nascimento Vaz de Souza (Jr745979255Br); Sumaya 
Saady Morhy Pereira (dV668155421Br);  e Viviana dos Santos 
couto delaquis Perez (SN583331443Br). foi contabilizado, 
portanto, o total de 46 (quarenta e seis) votos enviados sob 
registro postal. os candidatos GilBErTo ValENTE MarTiNS e 
acENildo BoTElHo PoNTES questionaram se é realizada a 
conferência da rubrica dos envelopes maiores com os padrões 
constantes dos assentamentos funcionais, e que a lei exige a 
assinatura do eleitor, e não a rubrica. fez-se consulta ao Novo 
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, a fim de se confrontar 
as definições de rubrica e assinatura constantes de ambas. A 
comissão deliberou, à unanimidade, aceitar os votos por rubrica, 
tendo em vista a sinonímia verificada. Os seguintes votos foram 
anulados: fabiano oliveira Gomes fernandes; daNiEl MoNdEGo 
fiGUEirEdo; ProMoToria dE JUSTiÇa dE cUrioNÓPoliS; 
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo; Joao BaTiSTa araÚJo 
caValEiro dE MacEdo JUNior; MoNiQUE NaTHYaNE coElHo 
QUEiroZ; ViViaNa doS SaNToS coUTo dElaQUiS PErEZ; 
BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS; e ProMoToria dE JUSTiÇa 
dE iTaiTUBa. a comissão Eleitoral deliberou, à unanimidade, 
pela validade dos votos abaixo listados, mas que foram 
impugnados pelo(s) candidato(s): MaGdalENa TorrES 
TEiXEira; SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoUZa; lUiZ da 
SilVa SoUZa; rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo liSBoa; 
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alfrEdo MarTiNS dE aMoriM; EMErSoN coSTa dE oliVEira; 
lUZiaNa BaraTa daNTaS; dUllY SaNaE oTaKara; iTalo 
coSTa diaS; fraNciSca PaUla MoraiS da GaMa e alaN 
PiErrE cHaVES coSTa. após a comissão Eleitoral diligenciar 
junto ao departamento de recursos Humanos, obteve-se o 
padrão de assinatura dos relacionados, que foram confrontados 
com a dos envelopes, diante dos candidatos. com os registros 
oficiais de assinaturas e rubricas, a Comissão deliberou, à 
unanimidade, com a aquiescência de todos os candidatos, pela 
validade do voto somente de alaN PiErrE cHaVE rocHa, que 
foi, então, inserido na urna convencional. a Excelentíssima 
Senhora Promotora de Justiça VEra lÚcia aNdErSEN PiNHEiro, 
por meio do requerimento protocolizado sob o nº 10562/2017, 
em 9/3/2017, informa que se encontra de licença para tratamento 
de saúde e postou seu voto pelo Serviço de correios, conforme 
documentação em anexo, motivo pelo qual solicitou fosse 
acatado e computado pela comissão Eleitoral, tendo sido 
indeferido o pleito. Entretanto, não houve a entrega efetiva da 
correspondência no Serviço de Protocolo do Ministério Público, 
no prazo previsto em lei, razão pela qual o voto será 
desconsiderado. No mais, não foi apresentada qualquer 
impugnação pelos candidatos e/ou demais membros do Ministério 
Público Estadual presentes quanto à relação, examinados e 
validados pela comissão Eleitoral. depois de retiradas das 
sobrecartas maiores, as sobrecartas menores, contendo apenas 
os votos, sem qualquer identificação, assegurado o devido sigilo, 
foram depositadas na urna. registrou-se o impedimento dos 
seguintes membros do Ministério Público: fraNKliN loBaTo 
Prado, Promotor de Justiça de 3ª entrância (Portaria nº 
1.005/2016-MP/PGJ, de 26/2/2016, publicada no d.o.E. de 
2/3/2016); frEdErico aNTÔNio liMa dE oliVEira, Promotor 
de Justiça de 3ª entrância (Portaria nº 7.753/2015-MP/PGJ, de 
10/12/2015, publicada no d.o.E. de 8/1/2016) afastados por 
completo da carreira ministerial por mencionadas portarias, 
respectivamente, cujos nomes constam da lista de eleitores 
cadastrados na urna eletrônica, tendo em vista a eventualidade 
de retornarem ao exercício do cargo no intervalo de tempo entre 
o dia de entrega de arquivos de candidatos e eleitores pela 
comissão Eleitoral ao servidores do Serviço de Votação 
informatizada do Egrégio Tribunal regional Eleitoral do Pará, 
16/2/2017 e a data da votação. registrou-se, também, que 
constava os nomes dos Senhores aliNE NEiVa alVES da SilVa 
e carloS fErNaNdo crUZ da SilVa, aprovados no Xii 
concurso Público de ingresso para a carreira do Ministério 
Público do Estado do Pará, de referida lista, na possibilidade de 
entrarem no exercício do cargo em supracitado interregno, ante 
a possibilidade de posse. como não houve nenhuma destas 
ocorrências, o Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça 
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior, Presidente da 
comissão Eleitoral, declarou que o colégio Eleitoral é composto 
de 346 (trezentos e quarenta e seis) membros do Ministério 
Público do Estado do Pará, e informou que o número de votantes 
foi: 280 (duzentos e oitenta) eleitores que votaram 
presencialmente, e 46 (quarenta e seis) eleitores que votaram 
com a remessa do voto sob registro postal. após, designou o 
Procurador de Justiça lUiZ cESar TaVarES BiBaS e a servidora 
FÁVIA GIHANNA SILVA SOUSA como escrutinadores oficiais, dos 
27 (vinte e sete) votos válidos enviados por correspondência, 
cujo resultado foi o seguinte: acENildo BoTElHo PoNTES: 0 
(zero) votos; GilBErTo ValENTE MarTiNS: 7 (sete) votos, 
HaMilToN NoGUEira SalaME: 0 (zero) votos, JacirEMa 
fErrEira da SilVa E cUNHa: 0 (zero) votos, cESar BEcHara 
NadEr MaTTar JUNior: 23 (vinte e três) votos, BraNco: 0 
(zero) votos; e NUloS: 19 (dezenove) votos. o Boletim de Urna 
Eletrônica apresentou a seguinte votação: acENildo BoTElHo 
PoNTES: 34 (trinta e quatro) votos; GilBErTo ValENTE 
MarTiNS:136 (cento e trinta e seis) votos, HaMilToN NoGUEira 
SalaME: 34 (trinta e quatro) votos, JacirEMa fErrEira da 
SilVa E cUNHa: 22 (vinte e dois) votos, cESar BEcHara 
NadEr MaTTar JUNior: 191 (cento e noventa e um) votos, 
BraNcoS: 337 (trezentos e trinta e sete) votos, NUloS: 86 
(oitenta e seis) votos. Totalizados os votos, o resultado foi: 
acENildo BoTElHo PoNTES: 34 (trinta e quatro) votos; 
GilBErTo ValENTE MarTiNS: 143 (cento e quarenta e três) 
votos, HaMilToN NoGUEira SalaME: 34 (trinta e quatro) 
votos, JacirEMa fErrEira da SilVa E cUNHa: 22 (vinte e 
dois) votos, cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior: 214 
(duzentos e catorze) votos, BraNcoS: 337 (trezentos e trinta e 
sete) votos, NUloS: 105 (cento e cinco) votos. a lista tríplice foi 
formada pelos Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça 
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, GiilBErTo ValENTE 
MarTiNS e HaMilToN NoGUEira SalaME, este último, em 
critério de desempate com o candidato acENildo BoTElHo 
PoNTES, por ser o mais antigo na carreira, nos termos do art. 

10, § 2º, inciso XXiX da lcE 057/2016.  Proclamado o 
encerramento da apuração,  foram entregues uma via original do 
boletim de urna a cada um dos candidatos presentes, destarte, a 
primeira via foi assinada por todos os candidatos, juntamente 
com a comissão Eleitoral, e todos os votos, envelopes e 
sobrecartas de votos enviados sob registro postal foram inseridos 
na urna convencional, que foi fechada, lacrada e guardada na 
corregedoria-Geral do Ministério Público, para aguardar o 
transcurso do prazo recursal do resultado da eleição até ulterior 
deliberação da comissão Eleitoral. as urnas eletrônicas (principal 
e de contingência) e os terminais de cada uma delas, também 
ficarão sob a guarda e responsabilidade do Gabinete militar do 
Ministério Público, até a sua retirada, após o prazo recursal para 
a competente devolução ao Tribunal regional Eleitoral. Nada 
mais havendo a registrar na presente ata, foi lavrada por mim, 
________________________, SErGio TiBÚrcio doS SaNToS 
SilVa, Promotor de Justiça, Secretário da comissão Eleitoral, e, 
depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada por todos 
os demais Membros da comissão.////////////////////////////
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça,
Presidente da comissão Eleitoral
lUiZ cESar TaVarES BiBaS
Procurador de Justiça,
Membro da comissão Eleitoral
SÉrGio TiBÚrcio doS SaNToS SilVa
Promotor de Justiça,
Secretário da comissão Eleitoral

Protocolo: 154705
ROL DE INSCRITOS - EDITAL 002/2017-CSMP

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PRESIDENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 98, caput, 
da lei complementar nº 057/2006, TORNA PÚBLICO o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância 
decorrente do Edital nº 002/2017-cSMP, publicado no d.o.E. nº 
33.316, de 16/02/2017:

01 2º PJ dE roNdoN do Pará – rEMoÇÃo – MErEciMENTo
ProcESSo Nº 021/2017-cSMP

Nº
 

ProMoTor dE JUSTiÇa daTa dE 
iNScriÇÃo ProTocolo

01 PaUla caroliNE NUNES MacHado 22/02/2017 8259/2017

Belém-Pa, 10 de março de 2017.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 155090
ROL DE INSCRITOS - EDITAL 005/2017-CSMP

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PRESIDENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 98, 
caput, da lei complementar nº 057/2006, TORNA PÚBLICO 
o rol de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância 
decorrente do Edital nº 005/2017-cSMP, publicado no d.o.E. nº 
33.316, de 16/02/2017:

01 PJ dE PacaJá – rEMoÇÃo – MErEciMENTo
ProcESSo Nº 024/2017-cSMP

Nº
 

ProMoTor dE JUSTiÇa daTa dE
iNScriÇÃo ProTocolo

01 Naiara Vidal NoGUEira 23/02/2017 8592/2017
02 adoNiS TENÓrio caValcaNTi 03/03/2017 9227/2017
03 Marcio dE alMEida fariaS 03/03/2017 9235/2017

Belém-Pa, 10 de março de 2017.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 155094
ROL DE INSCRITOS - EDITAL 008/2017-CSMP
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PRESIDENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 98, 
caput, da lei complementar nº 057/2006, TORNA PÚBLICO 
o rol de inscritos no concurso de remoção na primeira entrância 

decorrente do Edital nº 008/2017-cSMP, publicado no d.o.E. nº 
33.316, de 16/02/2017:

01 PJ dE oUrilÂNdia do NorTE – rEMoÇÃo – aNTiGUidadE
ProcESSo Nº 027/2017-cSMP

Nº
 

ProMoTor dE JUSTiÇa daTa dE
iNScriÇÃo ProTocolo

01 HElEM TaliTa lira foNTES BEdiN 20/02/2017 7841/2017
02 Márcio dE alMEida fariaS 21/02/2017 8007/2017
03 Naiara Vidal NoGUEira 21/02/2017 8136/2017
04 EMErSoN coSTa dE oliVEira 23/02/2017 8545/2017
05 cicEro BarBoSa MoNTEiro JUNior 02/03/2017 8937/2017

Belém-Pa, 10 de março de 2017.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 155102
Extrato de Publicação da Portaria n.º 002/2017-MP/2ª 

PJDIAT/BELÉM-PA
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 2º carGo da 
ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM 
dEficiÊNcia E doS idoSoS, E dE acidENTES dE TraBalHo 
da caPiTal, dra. adriana de lourdes Mota Simões colares, 
torna pública a Portaria n.º 002/2017-MP/2ªPJdiaT/BElÉM-Pa, 
que instaurou Procedimento Preparatório, que se encontra à 
disposição na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo 
custódio, n.º 36, anexo i, Bairro da cidade Velha, nesta cidade 
de Belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 002/2017
data da instauração: 12/01/2017
objeto: Garantir à paciente da Unidade de referência Especializada 
– UrE demétrio Medrado (Prontuário n.º 11.245/2016), diaNa 
MATOS DIAS, pessoa com deficiência, atualmente com 23 anos 
de idade, diagnosticada com distrofia muscular (CID 10 G 71.0), 
doença progressiva de natureza genética, consoante laudo 
médico anexado, o fornecimento de uma cadEira dE rodaS 
MoToriZada, para sua melhor locomoção e comodidade.
Promotora de Justiça: dra. adriana de lourdes Mota Simões 
colares (Titular)

Protocolo: 155109

SÚMULA nº 1/2017-MP/CSMP, DE 8 DE MARÇO DE 2017.
O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, no uso da atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 26, inciso XXiii, da lei complementar Estadual nº 057, 
de 6 de julho de 2006, combinado com o art. 4º, inciso XXii, do 
seu regimento interno, que dispõem sobre a competência do 
órgão de editar súmulas, provimentos, resoluções e outros atos 
de caráter normativo em matéria de suas atribuições,
DECIDE, à unanimidade, que não é atribuição do Conselho 
Superior homologar promoção de arquivamento de 
notícia de fato e de procedimentos administrativos de 
acompanhamento, de fiscalização e de cumprimento 
de cláusulas de termo de ajustamento de conduta que 
não tenham como objeto específico investigação cível, 
instaurados em razão de atividade rotineira do órgão de 
execução, devendo ser arquivados na Procuradoria ou 
Promotoria de Justiça de origem, salvo procedimento 
administrativo instaurado para apurar fato que enseje a 
tutela de interesses individuais indisponíveis.
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em Belém, 
em 8 de março de 2017.
MIGUEL RIBEIRO BAÍA
Subprocurador-Geral de Justiça para área Técnico-administrativa,
em substituição ao Procurador-Geral de Justiça, Presidente do 
conselho Superior
 ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
corregedor-Geral do Ministério Público
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
conselheira/Secretária
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
conselheiro
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
conselheira
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
conselheira
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
conselheira

Protocolo: 154973
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MUNICÍPIOS
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº- 
002/2017-PMA-SRP. objeto: futura e eventual aquisição 
de combustível e seus derivados, lubrificante e gás GLP. 
data: 27/03/2017 às 09h00min. inf. Sala da cPl, situada à 
rua Siqueira Mendes, nº 1359 - centro ou pelo e-mail: cpl@
abaetetuba.pa.gov.br. alcides Eufrásio da conceição Negrão - 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 155111
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENçÃO

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 015/2017.
Processo Licitatório Nº. 037/2017.

O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA comunicar aos interessados, 
que realizará no dia 24/03/2017 às 09h, (horário local), licitação 
sob modalidade PrEGÃo PrESENcial, tipo menor preço por item, 
tendo como objeto: contratação de empresa para fornecimento 
de material elétrico para atender as demandas de manutenção 
corretiva, preventiva da iluminação pública de ruas e avenidas 
no Exercício de 2017.

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 016/2017.
Processo Licitatório Nº. 038/2017.

dia 24/03/2017 às 14h, (horário local), licitação sob modalidade 
PrEGÃo PrESENcial rEGiSTro dE PrEÇo, tipo menor preço 
por item, tendo como objeto: contratação de empresa para o 
fornecimento de Produtos betuminoso emulsão asfáltica rr-1c, 
rr-2c, cM-30 e concreto Usinado a quente -cBUQ.

PREGÃO PRESENCIAL 017/2017.
Processo Licitatório Nº. 039/2017

dia 24/03/2017 às 16h, (horário local), licitação sob modalidade 
PrEGÃo PrESENcial, tipo menor preço por item, tendo como 
objeto: contratação de empresa para o fornecimento de serviços 
fúnebres, em atendimento a Secretaria Municipal assistência 
Social. os editais completos no endereço rua Walterloo Prudente 
nº 253 - setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, 
mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@
redencao.pa.gov.br; Wilmar Marinho lima-Pregoeiro.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2013
INEXIGIBILIDADE 004/2013.

coNTraTaNTE: o MUNicÍPio dE rEdENÇÃo, cNPJ 
04.144.168/0001-21. coNTraTada: TEcNolÓGica 
PrESTadora dE SErViÇoS dE iNforMáTica  E  ENGENHaria 
lTda -  ME inscrita regulamente no  cNPJ 06.054.115/0001-45. 
(oBJETo: Prestação de serviços e suporte técnico e licença de 
uso do sistema de informática e gerenciamento tecnológico 
de arrecadação). fica prorrogado o vencimento do contrato, 
portanto a partir de 02/01/2017 que vencerá em 02/03/2017.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2015
PROCESSO 003/2015 PREGAO 003/2015.

coNTraTaNTE: o MUNicÍPio dE rEdENÇÃo, cNPJ 
04.144.168/0001-21. coNTraTada: Jc TElEcoM SErViÇoS dE 
TElEcoMUNicaÇÕES lTda - EPP inscrita regulamente no 
cNPJ 04.955.538/0001-00. (oBJETo: Serviços de Provedor de 
internet, via rádio ou cabo óptico 24 horas por dia, sem nenhum 
custo de instalação e manutenção. fica prorrogado o vencimento 
do contrato, para 31/03/2017, fica reduzido o valor mensal para 
r$ 5.271,20 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e vinte 
centavos)

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2015
PROCESSO Nº 003/2015 PREGÃO N° 003/2015.

coNTraTaNTE: SEcrETária MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia 
Social, cNPJ 15.495.243/0001-15. coNTraTada: 
Jc TElEcoM SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES lTda - EPP 
inscrita regulamente no cNPJ 04.955.538/0001-00. (oBJETo: 

serviços de Provedor de internet, via rádio ou cabo óptico 24 
horas por dia, sem nenhum custo de instalação e manutenção). 
fica prorrogado o vencimento do contrato para 31/03/2017, fica 
reduzido o valor mensal para r$ 5.270,65 (cinco mil duzentos e 
setenta reais e sessenta e cinco centavos).

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2015
PROCESSO 003/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
coNTraTaNTE:  SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo,  cNPJ 
16.677.738/0001-28. coNTraTada: Jc TElEcoM SErViÇoS 
dE TElEcoMUNicaÇÕES lTda inscrita regulamente no cNPJ 
04.955.538/0001-00. (oBJETo: Serviços de provedor de 
internet, via rádio ou cabo óptico 24 horas por dia, sem nenhum 
custo de instalação e manutenção. fica prorrogado a vigência 
do contrato para 31/03/2017, fica reduzido o valor mensal para 
r$ 7.250,65 (Sete mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e 
cinco centavos).

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016

coNTraTaNTE: SEcrETária MUNiciPal dE SaÚdE, cNPJ 
11.190.128/0001-81. coNTraTada: BraNco laBoraTÓrio 
dE aNaliSES cliNicaS lTda inscrita regulamente no cNPJ 
07.307.106/0001-81. (oBJETo: fornecimento de exames 
laboratoriais para ser executado em aparelho (comodato) e 
exames especiais). fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato por 30 (trinta) dias, que vencera em 31/03/2017.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2015
PROCESSO Nº 003/2015 PREGÃO Nº 003/2015

coNTraTaNTE: SEcrETária MUNiciPal dE SaÚdE, cNPJ 
11.190.128/0001-81. coNTraTada: Jc TElEcoM SErViÇoS dE 
TElEcoMUNicaÇÕES lTda - EPP inscrita regulamente no 
cNPJ 04.955.538/0001-00. (oBJETo: Provedor de internet, 
via rádio ou cabo óptico 24 horas por dia, sem nenhum custo 
de instalação e manutenção). fica prorrogado a vigência do 
contrato para 31/03/2017, fica reduzido o valor mensal para 
r$ 4.270,65 (Quatro mil duzentos e setenta reais e sessenta e 
cinco centavos).

PROCESSO Nº. 001/2017 PREGÃO Nº. 001/2017
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 034/2017

coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, cNPJ: 
16.677.738/0001-28. coNTraTada: MESSiaS & caSTro lTda 
- ME, cNPJ: 08.490.947/0001-30 (oBJETo: fornecimento de 
vasilhames, recarga de gás e água mineral em atendimento a 
Secretaria Municipal de Educação). data da assinatura contrato: 
16/02/2017, vigência: 06 (seis) meses, com valor previsto 
e estimado de r$ 179.331,50 (cento e setenta e nove mil 
trezentos e trinta e um real e cinquenta centavos).
Processo licitatório nº. 034/2017
AVISO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 005/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 
cNPJ:04.144.168/0001-21. favorecido: EdEr JoNNES 
rodriGUES dE oliVEira cPf: 006.800.171-19. Valor dos 
serviços r$ 3.700,00 período 01/03/17 a 31/12/17. objeto: 
Prestação de serviços como medico veterinário para desenvolver 
atividades junto ao sim, de inspeção e autuação dos matadouros 
clandestinos existentes no município, com o objetivo de 
regularização dos mesmos, em atendimento a secretaria 
municipal de agropecuária indústria, comércio e turismo. 
fundamento legal: caput do art. 25, inciso iii, da lei 8.666/93 
e suas alterações.

Protocolo: 155133
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2017-000013 - SRP
Modalidade: Pregão Presencial n.º 017/2017-000013 - Sistema 
de registro de Preços (SrP). Tipo: Menor Preço por item. 
objeto: registro de Preços para futura e Eventual contratação 
de Empresas para o fornecimento de diversos Materiais 
odontológicos. Prazo para Entrega e abertura dos Envelopes: 
09h00m dia 24 de março de 2017. informações: o Edital 
completo e esclarecimentos poderão ser obtidos junto a cPl, das 
08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura: av. 
rio Maria, 660, centro, cEP: 68.530-000, rio Maria - Pa. fone 
(94) 99118-0177. rio Maria/Pa, 13 de março de 2017. Marco 
rolim - Pregoeiro

Protocolo: 155134

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 018/2017-000014 SRP- SRP
Modalidade: Pregão Presencial n.º 018/2017-000014 SrP- 
sistema de registro de preço. Tipo: Menor Preço por item. 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para realização 
dos Serviços de Mídia, com Filmagens e Fotografias, Cobertura 
de Eventos, Publicação de Mídias em redes, criação de artes, 
Produção de Texto Jornalísticos, Montagem de Telão, Produção 
de áudios e Vídeos Sociais de interesse desse Município, Todo 
Material Utilizado Será da Própria Empresa contratada. Prazo 
Para Entrega e abertura dos Envelopes: 09h00m dia 28 de março 
de 2017. informações: o Edital completo e esclarecimentos 
poderão ser obtidos junto a cPl, das 08h00m às 12h00m, nos 
dias úteis. Endereço da Prefeitura: av. rio Maria, 660, centro, 
cEP: 68.530-000, rio Maria - Pa. rio Maria/Pa, 13 de março de 
2017. Weslley fernandes - Pregoeiro.

Protocolo: 155135
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017

objeto: registro de preços para eventual aquisição de 
materiais de limpeza, materiais de expediente/didático, 
educativo/esportivo, copa cozinha, suprimentos de informática, 
equipamentos e materiais permanentes, materiais de higiene e 
limpeza, materiais de cama, mesa e banho, móveis de madeira, 
móveis hospitalares e móveis escolares para atender a demanda 
das Secretarias e outros órgãos desta Prefeitura, conforme 
descrição do Tr do anexo i do Edital. abertura: 27/03/2017, às 
09:00 horas.

afuá-Pa, 07/03/2017
MÁRCIO ANTONIO FERREIRA NERY

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017
objeto: contração de Empresa (Jurídica) para locação 

de veículos terrestre (que será colocado a disposição da 
representação em Belém). Vencedor: JET locadora E 

SErViÇoS EirElli - ME, valor mensal de r$ 3.700,00 (Três mil 
e setecentos reais) 

afuá-Pa, 24/02/2017
MÁRCIO ANTONIO FERREIRA NERY

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

a comissão Permanente de licitação, informa aos interessados 
o resultado final do Pregão Presencial nº 002/2017, que tem 
como objeto: contratação de Empresa para o fornecimento de 
derivados de Petróleo e carga de gás de cozinha para atender as 
necessidades das Secretariais e fundos Municipais, Vencedor do 
loTE iii: N. P. MUrTa filHo EPP, cNPJ: 12.214.951/0001-42, 
valor r$ 64.064,64 (Sessenta e quatro mil e sessenta e quatro 
reais e sessenta e quatro centavos)

afuá-Pa, 15 de fevereiro de 2017.
MÁRCIO ANTONIO FERREIRA NERY

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017

a comissão Permanente de licitação, informa aos interessados o 
resultado final do Pregão Presencial nº 006/2017, que tem como 
objeto: contratação de Empresa para o fornecimento de Gêneros 
alimentícios e materiais de higiene e limpeza para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Mista, Postos de Saúde, 
laboratório de Endemias e Unidades de análise e tratamento de 
malária durante o ano de 2017, Vencedor: E. a. caSTilHo - ME, 
cNPJ: 05.884.711/0001-90, valor r$ 493.625,00 (Quatrocentos 
e noventa e três reais seiscentos e vinte e cinco reais).

afuá-Pa, 03 de março de 2017.
MÁRCIO ANTONIO FERREIRA NERY

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato Nº 171/2017 PMA/FMS
Pregão Presencial nº 006/2017/PMA/FMS

Parte: Município de afuá/PMa e a Empresa E. a. caSTilHo - 
ME. objeto: Gêneros alimentícios e materiais de higiene e 
limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Unidade 
Mista, Postos de Saúde, laboratório de Endemias e Unidades de 
análise e tratamento de malária durante o ano de 2017. Valor: 
r$ 493.625,00 (Quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e 
vinte e cinco reais).
Vigência: 03/03/2017 à 31/12/2017
ordenador de despesa: Valeria Maria dias lacerda de araújo.
contrato Nº 172/2017 PMa
Pregão Presencial nº 001/2017/PMa/fMS
Parte: Município de afuá/PMa e a Empresa clEaNorTE coM. 
E SErViÇoS dE HiGiENiZaÇÃo EPP. objeto: fornecimento 
de Materiais químicos, destinados a atender o Programa do 
departamento de ações Básicas da Vigilância Epidemiológica e 
controle de doenças. Valor: r$ 263.600,00 (duzentos e sessenta 
e três mil e seiscentos reais).
Vigência: 03/03/2017 à 31/12/2017
ordenador de despesa: Valeria Maria dias lacerda de araújo.
contrato Nº 173/2017 PMa
Tomada de Preços nº 001/2017/PMa
Parte: Município de afuá/PMa e a Empresa l. fEiToSa doS 
SaNToS - ME. objeto: conclusão do centro de atendimento 
ao consumidor Super fácil. Vencedora: l. fEiToSa Valor r$ 
198.600,76 (cento e noventa e oito mil e seiscentos reais e 
setenta e seis centavos).
Vigência: 03/03/2017 à 31/12/2017.
ordenador de despesa: odimar Wanderley Salomão.
contrato Nº 174/2017 PMa
Tomada de Preços nº 002/2017/PMa
Parte: Município de afuá/PMa e a Empresa a. r. aTaÍdE E cia 
lTda objeto: reconstrução de 9.158 x 3,00 metros Passarelas/
ruas no centro e Bairro do capim Marinho, Zona Urbana do 
Município de afuá/Pa. Valor r$ 648.906,30 (Seiscentos e 
quarenta e oito mil novecentos e seis reais e trinta centavos).
Vigência: 03/03/2017 à 31/12/2017.
ordenador de despesa: odimar Wanderley Salomão.
contrato Nº 175/2017 PMa
Tomada de Preços nº 003/2017/PMa
Parte: Município de afuá/PMa e a Empresa MdS 
oNSTrUTora & iNcorPoradora lTda ME. objeto: 
reconstrução e reforma da Praça albertino Baraúna 
“camarodromo”. Valor r$ 270.310,56 (duzentos e setenta mil 
trezentos e dez reais e cinquenta e seis centavos).
Vigência: 03/03/2017 à 31/12/2017.
ordenador de despesa: odimar Wanderley Salomão.
contrato Nº 176/2017 PMa
Pregão Presencial nº 002/2017/PMa
Parte: Município de afuá/PMa e a Empresa N. P. MUrTa filHo 
- EPP. objeto: fornecimento de derivados de Petróleo para 
atender a representação em Macapá. Valor: r$ 64.064,64 
(Sessenta e quatro mil e sessenta e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos)
Vigência: 08/03/2017 à 31/12/2017
ordenador de despesa: odimar Wanderley Salomão.
contrato Nº 177/2017 PMa
Pregão Presencial nº 002/2017/PMa
Parte: Município de afuá/PMa e a Empresa JET locadora E 
SErViÇoS EirElli - ME. objeto: Prestação de Serviços de 
locação de veículos executivo sem motorista, tipo pick-up, 
motor 1.800 cilidrada, com caçamba e capota marítima, ar 
condicionado, direção hidraulica , vidros eletricos, trava eletrica, 
alarme, cd player, rádio aM/fM, encosto de cabeça dianteiros 
e traseiros bi-combustivel, 3 portas, com todos equipamentos 
obrigatório por lei, com km livre e seguro total, tipo montana, 
fiat/Toro. 
Valor mensal de r$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais)
Vigência: 08/03/2017 à 31/12/2017
ordenador de despesa: odimar Wanderley Salomão.
contrato nº 178/2017
dispensa de licitação nº 001/2017
Parte: Município de afuá, Secretaria Municipal de Educação e 
a Empresa l. MaciEl diaS. objeto: fornecimentos de gêneros 
alimentícios destinados aos Programas de alimentação Escolar 
(carne Bovina). Valor: r$ 130.851,00 (cento e trinta mil 
oitocentos e cinquenta e um reais). Vigência: 08/03/2016 à 
31/12/2016. 
ordenador de despesa: Kelly cristina dos Santos Salomão.
contrato nº 179/2017
dispensa de licitação nº 001/2017
Parte: Município de afuá, Secretaria Municipal de Educação e a 
Empresa V. SaNToS da coSTa - ME. objeto: fornecimentos de 
gêneros alimentícios destinados aos Programas de alimentação 
Escolar (frutas, legumes e Verduras). Valor: r$ 92.020,00 
(Noventa e dois mil e vinte reais). Vigência: 08/03/2016 à 
31/12/2016.

ordenador de despesa: Kelly cristina dos Santos Salomão. 
contrato nº 180/2017
dispensa de licitação nº 001/2017
Parte: Município de afuá, Secretaria Municipal de Educação e a 
Empresa l. fEiToSa doS SaNToS - ME. objeto: fornecimentos 
de gêneros alimentícios destinados aos Programas de alimentação 
Escolar (Pão). Valor: r$ 10.896,00 (dez mil oitocentos e noventa 
e seis reais). Vigência: 08/03/2016 à 31/12/2016. 
ordenador de despesa: Kelly cristina dos Santos Salomão.
contrato nº 181/2017
dispensa de licitação nº 001/2017
Parte: Município de afuá - Secretaria Municipal de Educação e a 
Empresa cirlENE do Socorro fariaS TEiXEira.
objeto: fornecimentos de gêneros alimentícios destinados aos 
Programas de alimentação Escolar (camarão regional). Valor: 
r$ 14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais). Vigência: 
08/03/2016 à 31/12/2016.
ordenador de despesa: Kelly cristina dos Santos Salomão
EXTraTo dE TErMo adiTiVo
Termo aditivo nº 004/2017 -contrato Nº 001/2013 PMa
Pregão Presencial nº 002/2013/PMa
Parte: Município de afuá/PMa e a Empresa aViZ TUr lTda. 
objeto: fornecimento de passagens aéreas nacionais e regionais 
destinadas a atender a demanda da administração. Vigência: 
05/01/2017 à 05/04/2017.
ordenador de despesa: odimar Wanderley Salomão.

Protocolo: 155112

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 028/2017
oBJETo: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo 
pertinente, para o fornecimento de combustíveis, destinados 
ao distrito de cachoeira da Serra, para contratações futuras. 
aBErTUra: 23/03/2017, às 16:00 horas. local P/ rETirada 
E iNforMaÇÕES: av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, 
Bairro Esplanada do Xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 
horas. altamira/Pa, 06/03/2017. José de arimatéia a. Batista 
- Pregoeiro.

Protocolo: 155113
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-080301. 
objeto: aquisição dos Gêneros alimentícios Perecíveis e não 
perecíveis que irão compor o cardápio da Merenda Escolar no 
ano de 2017, com abertura marcada para o dia 24/03/2017, às 
09h00. Edital e informações na Prefeitura Municipal, av. Santa 
Maria, nº 01, Praça da Matriz, Bairro centro, cEP: 68.738-000 
na cidade de Santa Maria do Pará/Pa, no horário de 08:00 às 
13:00h, ou pelos fones: (91) 981470139. diana Sousa câmara 
Melo - Prefeita Municipal.

Protocolo: 155136
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMGOF
AVISO DE LICITAÇÃO. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2017-SEMGOF. 
objeto: contratação de empresa especializada em serviços 
funerários com fornecimento de caixões com remoção e 
translado, para atender as necessidades da SEMSa e SEMTraS. 
abertura: 27/03/2017 às 09h00, na SEMGof. o Edital poderá ser 
obtido pelo site: santarem.pa.gov.br. roberto cesar lavor dos 
Santos - Pregoeiro da PMS.

Protocolo: 155137

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAGRE

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE
RETIFICAÇÃO. Na publicação dos Pregões Presenciais nº 
9/2017-030206 e 9/2017-030207, circulado no doE/Pa, pág. 77 
em 10/03/2017. onde se-lê: 16/03/2017. leia-se: 24/03/2017. 
as demais informações continuam inalteradas.

Protocolo: 155114

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAIAO

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
AVISO: 1º ADENDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 
- CPL/PMB/SEMED/PNATE. objeto: contratação de pessoas 
físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços de transporte 
escolar rodoviário e fluvial para o ano letivo de 2017 no município 
de Baião/Pa. fica incluído no subitem 3.2.1 no Edital. fica incluído 
o subitem g) da clausula 4 do Edital. alteração do subitem 
8.2.5.5 do Edital. alteração no anexo i Termo de referência do 
Edital. Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, 
não mencionados no adENdo, seguem o disposto no Edital. Em 
virtude de tais alterações fica estabelecida nova data de abertura 
que seria 16/03/2017 às 08:00 horas para 24/03/2017 às 08:00 
horas. carlos José de farias da Paixão - Presidente da cPl.

Protocolo: 155115

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREU BRANCO

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO
Aviso de Revogação

Pregão Presencial nº PP CPL 002/2017-PMBB
fica revogada a licitação em face de razão de interesse público 
derivadas de fato superveniente, referente ao processo nº 
20170126-PMBB.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada, Para 
locaÇÃo dE VEÍcUloS lEVES E PESadoS, coM a fiNalidadE 
dE aTENdiMENTo daS NEcESSidadES daS SEcrETariaS QUE 
coMPÕEM a ESTrUTUra adMiNiSTraTiVa da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE BrEU BraNco. diego Kolling. Prefeito Municipal.

Protocolo: 155116
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
Resumo

Edital Pregão Presencial nº PP-cPl-003/2017-SEMcaS 
Município de Tucuruí, conforme a lei federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações e lei n.º 10.520/02 torna público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº PP-cPl- 003/2017-SEMcaS, 
com abertura para o dia 28/03/2017 às 09:30 horário local. 
objeto: a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para o 
forNEciMENTo dE KiT dE ENXoVaiS Para rEcÉM-NaScidoS 
Para aTENdEr a NEcESSidadE do aTENdiMENTo do PlaNTÃo 
Social do MUNicÍPio dE TUcUrUÍ-Pa.o Edital impresso estará 
disponível na sede da PMT, sito à: Travessa raimundo ribeiro 
de Sousa nº 01, Bairro: centro Tucuruí-Pa, sala de licitações 
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e disponível no site www.pmt.pa.gov.br da PMT. Tucurui - Pa., 
13/03/2017, Maria do carmo rita, Pregoeira.

Resumo
Edital Pregão Presencial nº PP-cPl-004/2017-SEMcaS 
Município de Tucuruí, conforme a lei federal n.º 8.666/93 
e suas alterações e lei n.º 10.520/02 torna público que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº PP-
cPl- 004/2017-SEMcaS, com abertura para o dia 28/03/2017 
às 15:30 horário local. objeto: a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM oUTSoUrciNG dE iMPrESSÃo, dE 
locaÇÃo dE MáQUiNaS MUlTifUcioNaiS (foTocoPiadora/
iMPrESSora/diGiTaliZadora) coM TEcNoloGia diGiTal, 
iNSTalaÇÃo E coNEXÃo dE rEdE, ViSaNdo ProPorcioNar 
a PadroNiZaÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iMPrESSÃo, 
coBErTUra EM coNSUMÍVEiS, cHaMadoS TÉcNicoS E 
GaraNTia dE aTUaliZaÇÃo TEcNolÓGica, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEdE da SEcrETaria E oS SEUS 
ProGraMaS dESTE MUNicÍPio.o Edital impresso estará 
disponível na sede da PMT, sito à: Travessa raimundo ribeiro 
de Sousa nº 01, Bairro: centro Tucuruí-Pa, sala de licitações 
e disponível no site www.pmt.pa.gov.br da PMT. Tucurui - Pa., 
13/03/2017, Maria do carmo rita, Pregoeira.

Protocolo: 155138

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARÁ
AVISO DE CANCELAMENTO. a comissão Permanente de 
licitações torna publico para o conhecimento dos interessados 
o caNcElaMENTo do PrEGÃo PrESENcial Nº 009/2017/
PMGP oBJETo: referente à contratação de empresa para coleta 
seletiva de lixo domiciliar, capinação e varrição de logradouros, 
calçadas e praças, podas e limpeza em geral das vilas de porto 
Novo, Janarí e aparecida de Goianésia do Pará, do tipo menor 
preço por lote que teria a abertura: 13/03/2017 às 10:00h, 
(hora local). Em decorrência da constatação de vícios e de 
informações de fundamental importância no processo licitatório. 
demais informações pelo e-mail: cplgopa@gmail.com, Goianésia 
do Para. alexandre Santos do couto - Pregoeiro.

Protocolo: 155117

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

ERRATA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

a comissão de licitação do Município de iTaiTUBa, através do 
(a) MUNICIPIO DE ITAITUBA, em cumprimento á ratificação 
procedida pelo S.r. (a) ValMir cliMaco, PrEfEiTo, faz 
publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação 
a seguir: objeto: SErViÇo dE MaNUTENÇÃo, corrETiVa doS 
aUToMoTorES PErTENcENTES À froTa do MUNiciPio dE 
iTaiTUBa. contratado: aTacadÃo daS PEÇaS lTda-ME no valor 
r$ 54.053,80 (Trinta e cinco mil reais). fundamento legal: art. 
24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
claUdia Marilia aSSiS alVES-comissão de licitação-Presidente 
                                           Leia-se

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
a comissão de licitação do Município de iTaiTUBa, através do 
(a) MUNICIPIO DE ITAITUBA, em cumprimento á ratificação 
procedida pelo S.r. (a) ValMir cliMaco, PrEfEiTo, faz 
publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação 
a seguir: objeto: SErViÇo dE MaNUTENÇÃo, corrETiVa doS 
aUToMoTorES PErTENcENTES À froTa do MUNiciPio dE 
iTaiTUBa. contratado: aTacadÃo daS PEÇaS lTda-ME no valor 
r$ 54.053,80 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e três reais e 
oitenta centavos). fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. claUdia Marilia 
aSSiS alVES-comissão de licitação-Presidente

Protocolo: 155118

PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017-PP.
objetivando: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO 
DE ITAITUBA Tipo: Menor Preço por item. data de abertura: 
29/03/2017, às 10h00min. -informações: dicoM, fone: 093 
981247305 Email:licita2017.itb@gmail.com, localizada rod. 
TraNSaMaZoNica c/ 10ªrUa aNEXo ao GiNaSio MUNiciPal 
itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 155119

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE jACAREACANGA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
EXTRATO DE CONTRATO

origem: Processo licitatório nº. 568/2017, Modalidade: 
iNEXiGiBilidadE Nº. 021/2017, realizado em 21 de fevereiro 
de 2017, as 14:00 horas, contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE JacarEacaNGa, contratado: JUciclEo dE SoUSa 
caValcaNTE 71615083200, cNPJ Nº. 14.924.704/0001-65, 
Valor: r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), oBJETo: “contratação 
da empresa JUciclEo dE SoUSa caValcaNTE 71615083200, 
cNPJ Nº. 14.924.704/0001-65, intermediadora do cantor 
ricardÃo & BaNda, para a realização do evento denominado 
carNacarÉ 2017, nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro de 
2017”. Vigência: 90 (noventa) dias corridos de assinatura do 
contrato. Jacareacanga/Pa, 21 de fevereiro de 2017. 
ordenador: raimundo Batista Santiago - Prefeito Municipal.
AVISO DE PUBLICAÇÃO - dESErTo - PrEGÃo PrESENcial 
N°. 007/2017 - TiPo MENor PrEÇo Por iTEM interessada: 
Prefeitura Municipal de Jacareacanga e fundo Municipal de 
Saúde de Jacareacanga. objeto: fornecimento de oxigênio 
Medicinal e industrial para manutenção da Prefeitura 
Municipal de Jacareacanga e fundo Municipal de Saúde. 
considerando que não houve empresa interessada em 
participar deste certame, fica declarado como DESERTO o 
Pregão Presencial nº. 007/2017. Jacareacanga/Pa, 23 de 
fevereiro de 2017. Kleber dos anjos de Sousa - Pregoeiro 
2º TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº 288/2016 - PMJ - 
coNcorrÊNcia Nº 001/2016. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE JacarEacaNGa. coNTraTada: coNSTrUTora 
SarSa lTda, cNPJ nº. 07.979.767/0001-53. o presente por 
objeto efetuar alterações na redação da cláUSUla Vii - do 
PraZo dE EXEcUÇÃo E ViGÊNcia do coNTraTo prorrogando 
a duração do coNTraTo Nº 288/2016-PMJ de 06 de Março de 
2017 a 05 de Junho de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº. 001/2017 ADM/DRH

A Prefeitura Municipal de Jacareacanga, tendo em vista o 
resultado do concurso nº. 001/2012 homologado e publicado 
no Diário Oficial em 29 de junho de 2012, convoca a candidata 
enquadrada na aprovação do cargo abaixo relacionada a 
comparecer a este departamento - drH, situado á avenida 
Brigadeiro Haroldo coimbra Veloso, nº. 34, Bairro centro, 
Jacareacanga/Pa, Prédio da Prefeitura Municipal de Jacareacanga/
Pa, no horário das 08h00min às 12h00min, a partir de 08 a 17 
de março de 2017, munida de todos dos documentos constantes 
no Edital nº. 001/2012, para análise, até o dia 22/03/2017. a 
falta de quaisquer documentos, previstos no Edital acarretará 
em eliminação do (a) candidato (a) deste concurso Público.
Será considerado (a) desistente o candidato (a) que não 
comparecer e desclassificado aquele que não apresentar o 
comprovante requerido.
a data prevista para a posse do (a) candidato (a) apta será dia 
01/04/2017.

RELACAÇÃO NOMINAL DE CHAMADA
NÍVEL SUPERIOR

carGo: 41 - adMiNiSTrador GESTÃo HoSPiTalar
andreia cristina falcão franco

Protocolo: 155120
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE DO RIO

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
DO PARÁ

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0001- SRP/SMSS
objeto: registro de Preço para futura e eventual aQUiSiÇÃo dE 
MEdicaMENToS oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES do 

ProGraMa farMacia BaSica, MaTErial TÉcNico HoSPiTalar 
E MEdicaMENToS dE USo HoSPiTalar, Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do 
MUNiciPio dE MÃE do rio/Pa coNforME diScriMiNaÇÃo 
do aNEXo i, abertura: 29/03/2017. Às 08:30h. integra dos 
editais e informações disponíveis na PMMr, Sala da cPl sito no 
complexo administrativo, 998, Santo antônio. - Mãe do rio/Pa 
de segunda à quinta-feira, no horário de 7:30: 00 às 13: 30, ou 
pelo fone: (91) 992339858. 

Aldecir Pereira Damasceno
Pregoeiro

Protocolo: 155121
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 18.584/2016. PREGÃO SRP

Nº 049/2016-cPl/PMM - Eletrônico - Tipo Menor Preço - data 
do certame: 27/03/2017 as 09:00 (horário de Brasília). objeto: 
registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica 
para confecção e fornecimento de material gráfico, sinalização 
visual e confecção de camiseta modelo tradicional, pelo período 
de 12 (doze) meses, a ser fornecido na área urbana da cidade 
de Marabá e canaã dos carajás (Pará). origem dos recursos: 
ValE - integra do Edital no site: www.comprasgovernamentais.
gov.br, UaSG: 925213. informações: Sala da cPl/PMM - Prédio 
da SEVoP à rod. Br 230 - Km 5,5 - bairro Nova Marabá, Marabá/
Pa, ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. lucimar da 
conceição costa de andrade - Pregoeira.

Protocolo: 155122
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARITUBA

.

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 01-070317/5-PMM-SRP-CGM

PrEGÃo PrESENcial Para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
5/20161108-01 - PMM/SrP/oBJETo: aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS dE iNforMáTica E PErifÉricoS dESTiNadoS 
a aTENdEr aS dEMaNdaS da coNTroladoria GEral do 
MUNicÍPio dE MariTUBa.coNTraTaNTE: coNTroladoria 
GEral do MUNicÍPio dE MariTUBa./coNTraTada: d.d. 
da coNcEiÇÃo caMPoS - ME, cNPJ: 19.188.426/0001-49./
ENdErEÇo da coNTraTada: rod. Br 316. KM 11, S/Nº, Sala 
111 PrÉdio - alToS, SÃo JoÃo, cEP 67.200-000, MariTUBa, 
Pará./ViGÊNcia: 06(SEiS MESES), iSTo É dE 07 dE MarÇo 
dE 2017 À 07 dE SETEMBro dE 2017./Valor ToTal: r$ 
17.105,06 (dezessete mil, cento e cinco reais e seis centavos)./
daTa da aSSiNaTUra: 07 dE MarÇo dE 2017./ordENador 
dE dESPESa: dEMETHriUS PErEira lUcENa dE oliVEira, 
coNTrolador GEral do MUNicÍPio dE MariTUBa.

Protocolo: 155126

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 03-020317/5 - PMM-SRP-SEHAB

PrEGÃo PrESENcial Para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
5/20161108-01 - PMM/SrP/oBJETo: aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS dE iNforMáTica E PErifÉricoS dESTiNadoS 
a aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE 
HaBiTaÇÃo./coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE 
HaBiTaÇÃo./coNTraTada: d.d. da coNcEiÇÃo caMPoS - 
ME, cNPJ: 19.188.426/0001-49. ENdErEÇo da coNTraTada: 
rod. Br 316. KM 11, S/Nº, Sala 111 PrÉdio - alToS, SÃo 
JoÃo, cEP 67.200-000, MariTUBa, Pará.//ViGÊNcia: 06(SEiS 
MESES), iSTo É dE 02 dE MarÇo dE 2017 À 02 dE SETEMBro 
dE 2017.//Valor ToTal: r$ 63.427,64 (SESSENTa E TrÊS Mil, 
QUaTrocENToS E ViNTE SETE rEaiS E SESSENTa E QUaTro 
cENTaVoS).//daTa da aSSiNaTUra: 02 dE MarÇo dE 2017.//
ordENadora dE dESPESa: aNa Maria GoNÇalVES da 
cUNHa, SEcrETária MUNiciPal dE HaBiTaÇÃo.

Protocolo: 155125

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 02-020317/5-PMM-SRP-SEPLAN

PrEGÃo PrESENcial Para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
5/20161108-01 - PMM/SrP/oBJETo: aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS dE iNforMáTica E PErifÉricoS dESTiNadoS 
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a aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE 
PlaNEJaMENTo E GESTÃo dE MariTUBa./coNTraTaNTE: 
SEcrETaria MUNiciPal dE PlaNEJaMENTo E GESTÃo dE 
MariTUBa./coNTraTada: d.d. da coNcEiÇÃo caMPoS - ME, 
cNPJ: 19.188.426/0001-49./ENdErEÇo da coNTraTada: rod. 
Br 316. KM 11, S/Nº, Sala 111 PrÉdio - alToS, SÃo JoÃo, 
cEP 67.200-000, MariTUBa, Pará./ViGÊNcia: 06(SEiS MESES), 
iSTo É dE 02 dE MarÇo dE 2017 À 02 dE SETEMBro dE 2017./
Valor ToTal: r$ 62.071,96 (sessenta e dois mil, setenta e um 
reais e noventa e seis centavos)./daTa da aSSiNaTUra: 02 dE 
MarÇo dE 2017.ordENador dE dESPESa: aNTÔNio loBaTo 
coUTiNHo, SEcrETário MUNiciPal dE PlaNEJaMENTo E 
GESTÃo dE MariTUBa.

Protocolo: 155124

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°: 6/20170903-01 PMM/TP/SEHaB cujo 
objeto é contratação de empresa especializada para execução do 
projeto de trabalho técnico social junto ás 749 famílias contempladas 
com unidades habitacionais do Parque dos Umaris pelo Programa 
Minha casa Minha Vida, mediante convênio assinado entre a caixa 
Econômica federal e o Município de Marituba-Pa. Técnica e Preço. 
data de abertura: 13/04/2017 ás 09h30min, retirada do Edital: 
Prefeitura Municipal de Marituba - na coordenação de licitações e 
contratos-rodovia Br 316 km 13 s/n Bairro centro Marituba/Pa, 
das 08h:00min as 14h:00min de segunda a sexta-feira, Valor do 
Edital r$ 92,35+7,65 de taxas de serviços Totalizando em 100,00, 
podendo ser obtido gratuitamente no Portal dos Jurisdicionados 
(www.tcm.pa.gov.br) e no Portal da Transparência de Marituba 
(www.marituba.pa.gov.br/site/). ana Maria Gonçalves da cunha. 
Secretária Municípal de Habitação.

Protocolo: 155123

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 
004/2017, Tipo Menor Preço por item. objeto: aquisição de 
Kits para agentes comunitários de Saúde e de Endemias, com 
finalidade de garantir condições de trabalho nas visitas domiciliares 
e ações desenvolvidas pelos acS do Município. data da abertura: 
03/04/2017 às 09:00hs; PrEGÃo PrESENcial Nº 005/2017, 
Tipo Menor Preço por item. objeto: contratação de empresas 
para locação de 01(um) caminhão Toco coletor/compactador, 
capacidade para 15m³e 01(um) caminhão Truck com poliguindaste 
duplo, capacidade para duas caixas coletoras, a ser usados na 
coleta de resíduos sólidos e destinação final no aterro sanitário 
do Município. data da abertura: 03/04/2017 às 14:00hs. PrEGÃo 
PrESENcial Nº 006/2017, Tipo Menor Preço por item. objeto: 
aquisição de Materiais odontológicos, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde. data da abertura: 06/04/2017 
às 09:00hs; PrEGÃo PrESENcial Nº 007/2017, Tipo Menor 
Preço por item. objeto: aquisição de Materiais, Equipamentos e 
Suprimentos de informática, para atender diversos Órgãos da 
Prefeitura Municipal. data da abertura: 07/04/2017 às 09:00hs; 
PrEGÃo PrESENcial Nº 008/2017, Tipo Menor Preço por item. 
objeto: aquisição de Material Elétrico para manutenção da 
iluminação Público do Município. data da abertura: 12/04/2017 
às 09:00hs local dos certames: Sala de audiências da cPl. Edital 
e seu anexos poderão ser adquirido na sala da cPl mediante o 
pagamento de 50,00 (cinquenta reais), no horário das 8:30 hs às 
13 hs Telefones e email para contato. (91) 3467-1337/3467-1242, 
E-mail: licitacaopmourem@gmail.com.

Protocolo: 155127

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20170087
oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2017-002SEMSa
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE
coNTraTada: f. cardoSo & cia lTda
oBJETo: aquisição emergencial de materiais e insumos para 
atender a demanda do centro de Hemodiálise do Hospital Geral 

Municipal de Parauapebas, estado do Pará Valor ToTal: r$ 
582.530,95 (quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta 
reais e noventa e cinco centavos)
ViGÊNcia: 24 de fevereiro de 2017 a 04 de Junho de 2017
daTa da aSSiNaTUra: 24 de fevereiro de 2017

Protocolo: 155071

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 20170003 
ORIGEM.: INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017 CONTRATANTE.: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO coNTraTada.....: 
foGaÇa E caSTro SErViÇoS adMiNiSTraTiVoS oBJETo.: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM coNSUlToria 
E aSSESSoria TÉcNica adMiNiSTraTiVa Para aUXiliar a 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE PaU d’arco Na ESTrUTUraÇÃo 
E MElHoria doS rESUlTadoS doS SErViÇoS PÚBlicoS, 
EM ESPEcÍfico Para aTUar Na iNSTrUÇÃo dE ProcESSoS 
liciTaTÓrioS, coM o TrEiNaMENTo doS SErVidorES Na 
UTiliZaÇÃo E iNclUSÃo dE dadoS No SiSTEMa, oBJETiVaNdo 
dar rEGUlaridadE E cElEridadE NoS ProcEdiMENToS 
liciTaTÓrioS dE iNTErESSE da adMiNiSTraÇÃo PÚBlica.
Valor ToTal: r$ 110.000,00 (cENTo E dEZ Mil rEaiS)
PROGRAMA DE TRABALHO: dotação orçamentária classificação 
institucional: 12 - Secretaria Municipal de administração; função 
Programática: 04.122.0003.2.009 - funcionamento da Secretaria 
Municipal de administração; Elemento despesa: 3.3.90.39.00 - 
outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica // 17 - fms-fundo 
Municipal de Saúde; 10.122.0005.2-043 - manutenção do fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros 
- pessoa jurídica // 15 - Secretaria Municipal de Educação / fme; 
12.122.0003.2-015 - manutenção da Secretaria Municipal de 
Educação e cultura; 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - 
pessoa jurídica da lei orçamentária para o exercício financeiro de 
2017.ViGÊNcia: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 
2017 daTa da aSSiNaTUra: 01 de fevereiro de 2017.

Protocolo: 155129

TERMO DE RATIFICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO RECONHEÇO a dispensa de 
licitação fundamentada no art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, 
inciso iii , da lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações 
posteriores, para a contratação da empresa foGaÇa E caSTro 
SErViÇoS adMiNiSTraTiVoS, referente à coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM coNSUlToria E aSSESSoria 
TÉcNica adMiNiSTraTiVa Para aUXiliar a PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE PaU d’arco Na ESTrUTUraÇÃo E MElHoria 
doS rESUlTadoS doS SErViÇoS PÚBlicoS, EM ESPEcÍfico 
Para aTUar Na iNSTrUÇÃo dE ProcESSoS liciTaTÓrioS, 
coM o TrEiNaMENTo doS SErVidorES Na UTiliZaÇÃo 
E iNclUSÃo dE dadoS No SiSTEMa , oBJETiVaNdo dar 
rEGUlaridadE E cElEridadE NoS ProcEdiMENToS 
liciTaTÓrioS dE iNTErESSE da adMiNiSTraÇÃo PÚBlica. 
raTifico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das 
licitações, o despacho do ilmo. Sr. JoÃo GUTENBErGUE dE 
SoUZa, Presidente da comissão de licitação, determinando que 
se proceda a publicação do devido extrato. PaU d’arco - Pa, 01 
de fevereiro de 2017. frEdSoN PErEira da SilVa PrEfEiTo 
MUNiciPal dE PaU d’arco

Protocolo: 155130

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017

O Município de Pau D’arco-PA, através da PrEfEiTUra 
MUNiciPal por intermédio do Setor de licitação, torna público 
que às 09:00 horas do dia 27 de Março de 2017, fará realizar 
licitação na modalidade PrEGÃo PrESENcial Menor Preço por 
item registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para eventual e futura aquisição materiais 
elétricos para serem utilizado na iluminação publica do Município 
de Pau d’arco.o procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na lei federal nº 10.520/2002, lei federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram 
introduzidas.o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da comissão de licitação, na aV. Boa 
SorTE, ParaiSo, a partir da publicação deste aviso, no horário 
de 08:30h às 11:30h.PaU d’arco - Pa, 13 de Março de 2017

Marcos Antônio Lage Rolim
Pregoeiro

Protocolo: 155128

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIçARRA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA
Pregão Presencial nº. 012/2017. COM RESERVA

 DE COTAS PARA PARTICIPAÇÃO DE MPE
Órgão: Prefeitura Municipal de Piçarra.
objeto: aquisição de materiais de limpeza, produtos de 
higienização, copa e cozinha, cama, mesa e banho e outros 
materiais de consumos diversos. data, Hora, local: 27/03/2017 
às 09h00min na sala da comissão Permanente de licitação 
da Prefeitura Municipal de Piçarra/Pa. contato fone (94) 3422 
1341. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo 
endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. 
Piçarra - Pa, 13 de março de 2017. Pregoeiro - roberto Ednamits 
dos Santos - cPl - PMP.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA

Pregão Presencial nº. 013/2017. COM RESERVA 
DE COTAS PARA PARTICIPAÇÃO DE MPE

Órgão: Prefeitura Municipal de Piçarra.
objeto: aquisição de pneumáticos, câmaras de ar e protetores. 
data, Hora, local: 28/03/2017 às 09h00min na sala da comissão 
Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Piçarra/Pa. 
contato fone (94) 3422 1341. Edital e informações: das 08:00h 
as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado 
que se identificar. Piçarra - PA, 13 de março de 2017. Pregoeiro 
- roberto Ednamits dos Santos - cPl - PMP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA
Pregão Presencial nº. 014/2017. COM RESERVA 

DE COTAS PARA PARTICIPAÇÃO DE MPE
Órgão: Prefeitura Municipal de Piçarra.
objeto: Prestação de serviços de borracharia, lavajato 
recapagem e duplagem de pneus. data, Hora, local: 28/03/2017 
às 15h00min na sala da comissão Permanente de licitação da 
Prefeitura Municipal de Piçarra/Pa. contato fone (94) 3422 
1341. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo 
endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. 
Piçarra - Pa, 13 de março de 2017. Pregoeiro - roberto Ednamits 
dos Santos - cPl - PMP.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial Nº. 007-2017 - Prazo de Vigência 07.03.2017 
a 31.12.2017.
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de link de 
internet. dotação orçamentaria: 2.014, 2.030, 2.049, 2.073, 
2.086, 2.107, 2.143, 2.163, 2.173, 2.193, 2.198, 2.206, 2.214, 
2.221, 2.224, 2.233, 2.254 e 2.262. contratante: Prefeitura 
Mul. de Piçarra, cNPJ: 01.612.163/0001-98, contratada: lider 
Telecon ltda-Me, cNPJ: 10.394.606/0001-02, cT n. 20170069, 
valor: 63.962,50, cT n. 20170070, valor: 32.130,00, cT n. 
20170071, valor: 10.710,00, cT n. 20170072, valor: 42.840,00, 
cT n. 20170073, valor: 32.130,00. Piçarra - Pa, 13 de março 
de 2017. ordenador (a) de despesas, Wagne costa Machado. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial Nº. 004-2017 - Prazo de Vigência 08.03.2017 
a 31.12.2017.
oBJETo: locação de veículos. dotação orçamentaria: 2.049, 
2.086, 2.163 e 2.233. contratante: Prefeitura Municipal de 
Piçarra, cNPJ: 01.612.163/0001-98, contratadas: flaviana 
rabelo da Silva & cia ltda-Me, cNPJ: 02.316.973/0001-60, 
cT N. 20170076, valor: 144.500,00; cT N. 20170077, valor: 
77.000,00; cT N. 20170078, valor: 35.500,00. Zucatelli 
Empreendimentos ltda, cNPJ: 01.241.313/0001-02, cT N. 
20170079, valor: 83.000,00; cT N. 20170080, valor: 83.000,00. 
Piçarra - Pa, 13 de março de 2017. ordenador (a) de despesas, 
Wagne costa Machado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA
EXTRATO DE CONTRATO

dispensa de licitação 006-2017 chamada Publica Nº. 001-2017 
- Prazo de Vigência 08.03.2017 a 31.12.2017. 
oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios oriundos da 
agricultura familiar para atender o cardápio da merenda escolar. 
dotação orçamentaria: 2.100, 2.101, 2.125, 2.127, 2.128, 2.137 
e 2.139. contratante: Secretaria Municipal de Educação, cultura, 
desporto e lazer, cNPJ: 10.658.636/0001-89; contratadas: 
osias S. l. filho, cPf: 959.563.872-20 cT nº 20170081, valor 
19.975,00; Jucivaldo ribeiro araújo, cPf: 332.017.302-20 cT 
nº 20170082, valor 20.000,00; rubens Pereira de almeida, 
cPf: 866.628.212-68 cT nº 20170083, valor 19.800,00; 
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Tania a. Montel, cPf: 741.826.172-15 cT nº 20170084, valor 
18.750,00; indiara l. de Miranda, cPf: 009.711.872-90 cT nº 
20170085, valor 19.975,00; ludinan r. leal, cPf: 695.288.022-
49 cT nº 20170086, valor 19.975,00; analice a. dos reis, 
cPf: 014.358.821-48 cT nº 20170087, valor 19.970,00; 
Juscelino rego coelho, cPf: 216.378.653-68 cT nº 20170088, 
valor 20.000,00; Jose f. da conceição, cPf: 698.859.181-20 
cT nº 20170089, valor 19.725,00; Sulivan T. carneiro, cPf: 
030.597.752-06 cT nº 20170090, valor 17.855,00; Maria da 
Sulidade T. c. da Silva, cPf: 045.861.971-12 cT nº 20170091, 
valor 19.500,00; rita rodrigues costa, cPf: 730.186.602-00 cT 
nº 20170092, valor 19.975,00; raimundo alves dos reis, cPf: 
219.125.992-87 cT nº 20170093, valor 20.000,00. Piçarra - Pa, 
13 de março de 2017. ordenador (a) de despesas, laane Barros 
lucena.

Protocolo: 155131
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
Publica o PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00019 abertura 
28/03/2017, às 08h30min, local sede do Poder Executivo, 
localizada na rua olavo Bilac s/nº, centro. objeto: aquisição e 
reforma de móveis e carteiras escolares em madeira para atender 
a demanda do fundo Municipal de Educação e do fUNdEB 
Publica o PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2017-00020 abertura 
28/03/2017, às 14hs, local sede do Poder Executivo, localizada 
na rua olavo Bilac s/nº, centro. 
objeto: aquisição de material elétrico para iluminação 
pública, a fim de atender a demanda do município de Placas. 
Publica o PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2017-00021 abertura 
29/03/2017, às 08h30min, local sede do Poder Executivo, localizada 
na rua olavo Bilac s/nº, centro. objeto: locação de veículos e 
equipamentos a serem utilizados na coleta de lixo do Município. 
Publica o PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2017-00022 abertura 
29/03/2017, às 14h30min, local sede do Poder Executivo, 
localizada na rua olavo Bilac s/nº, centro. objeto: a seleção 
e contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, para 
o fornecimento de passagens aéreas em vôos regionais e 
nacionais, em classe econômica, mediante serviços de reserva, 
emissão e entrega dos respectivos bilhetes, para atender as 
necessidades das Secretarias de: administração, finanças e 
Gabinete do Prefeito

Protocolo: 155132

.

.

PARTICULARES
.

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ
EXTRATO DE EDITAL Nº PP 03/2017

a câmara Municipal de acará (Pa) através do seu Pregoeiro 
designado pela portaria n° 004/2017 - GPcMa realizará PrEGÃo 
PrESENcial, TiPo MENor PrEÇo GloBal, oBJETo: contratação 
de Empresa especializada em assessoria e consultoria em 
contabilidade e administração publica, no dia 22.03.2017 as 
09:00h, na sala de reuniões da câmara Municipal, Sito a rod. 
Pa 252 KM 01, alegria, acará-Pa. o Edital poderá ser retirado 
no end. acima no horário de expediente da câmara Municipal.

KLAILTON MENDONÇA DE LIMA
Pregoeiro

acará-Pa, 07 de Março de 2017.

Protocolo: 155140

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ
EXTRATO DE EDITAL Nº PP 02/2017

a câmara Municipal de acará (Pa) através do seu Pregoeiro 
designado pela portaria n° 004/2017 - GPcMa realizará PrEGÃo 
PrESENcial, TiPo MENor PrEÇo Por loTE, oBJETo: aquisição 
de material Permanente, no dia 22.03.2017 as 13:00h, na sala 
de reuniões da câmara Municipal, Sito a rod. Pa 252 KM 01, 
alegria, acará-Pa. o Edital poderá ser retirado no end. acima no 
horário de expediente da câmara.

KLAILTON MENDONÇA DE LIMA
Pregoeiro

acará-Pa, 08 de Março de 2017.

Protocolo: 155139

.

.

EMPRESARIAL
.

SAL BOM LTDA - ME, CNPJ: 05.050.995/0001-19, torna 
publico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
- SEMMa de redenção a licença de operação com validade até 
20/11/2019 para a atividade de fabricação de Sal Mineral/ ração 
Balanceada para animais em redenção-Pa.

Protocolo: 155143

A empresa NEULS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.836.065/0001-83, situada 
à avenida Querino Uliana, S?N, lote 14, Zona rural no município 
de Ulianópolis - Pa, torna público que requereu junto à SEMMa 
- Secretaria Municipal do Meio ambiente de Ulianópolis, a 
renovação da licENÇa dE oPEraÇÃo para a atividade de 
BENEficiaMENTo/ MoaGEM dE ProdUToS aliMENTarES. 
a empresa NEUlS iNdÚSTria E coMÉrcio dE aliMENToS 
EirEli - cNPJ: 08.836.065/0001-83, situada à avenida Querino 
Uliana, S/N, lote 14, Zona rural no município de Ulianópolis 
- Pa, torna público que a SEMMa - Secretaria Municipal do 
Meio ambiente de Ulianópolis expediu a licença de operação 
n° 002/2015, que autoriza o desenvolvimento da atividade de 
BENEficiaMENTo/ MoaGEM dE ProdUToS aliMENTarES.

Protocolo: 155147

DENDÊ DO PARÁ S/A - Denpasa
Sociedade Anônima de Capital Autorizado

CNPJ/MF 04.834.784/0001-04
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Edital de Convocação
convocamos os Senhores acionistas a se reunirem em assembleia 
Geral ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de 
março de 2017, às 10:00 horas, em sua sede social, na rodovia 
Pa 391, Km 9,5 Estrada Belém Mosqueiro, livramento, Santa 
Barbara, Estado do Pará, CEP 68798-000, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: Em assembleia Geral ordinária: 
(i) reeleição dos membros do conselho de administração. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (i) Ratificar as deliberações da 
assembleia Geral ordinária; (ii) outros assuntos de interesses 
gerais. Santa Barbará, 08 de março de 2017. ovídio carlos de 
Brito - Presidente do conselho de administração.

Protocolo: 155151

A ALTO ASTRAL MADEIRAS EIRELI, CNPJ: 22.338.098/0001-
24, torna público que requereu junto a SEMMa/Tucuruí, 
a renovação da licença de operação (lo) para desdobro 
de Madeira em Tora p/ Produção de Madeira Serrada e seu 
Beneficiamento/Secagem.

Protocolo: 155155

CAMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2017-CMT. Tipo menor preço. objeto: aquisição de 
combustível tipo Gasolina comum. abertura: 10:00hs do dia 
24/03/2017; PrEGÃo PrESENcial Nº 002/2017-cMT. Tipo 
menor preço. 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, Higiene, limpeza, 
descartável e Expediente. abertura: 12:00hs do dia 24/03/2017. 
Mais informações na câmara Municipal, cito rod. Br308 
complexo administrativo, S/N, Nova Esperança, cEP 68647-000, 
Tracuateua/Pa. Manoel Padilha do Vale - Pregoeiro.

Protocolo: 155159

A empresa AMERICAN TOWER DO BRASIL- CESSÃO DE 
INFRAESTRUTURAS LTDA, com sede em São Paulo, cNPJ: 
04.052.108/0001-89, torna público que requereu a Secretaria 
Municipal de Meio ambiente de redenção a licença Previa (l.P) 
e licença de instalação (l.i) para atividade de instalação de 

estação de rádio base, conforme o processo nº 020/17, situado 
na av. agostinho da Silva aguiar nº 156, lt-10 Qd-03, Bairro: 
Santos dumont i - redenção - Pa (rdN001TM).

Protocolo: 155142

A E. Bandeira do Nascimento Empreendimentos - EPP, 
CNPJ Nº 24.241.141/0001-64, à rua Quatro, 50, Sala B, 
Jardim Marilucy, cEP: 68.459-520, torna público que Solicitou 
à SEMMa - Tucuruí/Pa  a licença de operação para atividade de 
Todas as Atividades da Indústria Editorial e Gráfica.

Protocolo: 155146

SINTRITUR- Sindicato dos Trabalhadores em Empresas,
 Cooperativas e Associações de Transportes Rodoviários 

de Passageiros interestadual, intermunicipal,
 Turismo, Fretamento e Transporte Seletivo do 
Estado do Pará , CNPJ nº: 83.268.904/0001-20

ASSEMBLEIA GERAL
o presidente deste sindicato no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, convoca os senhores associados em pleno gozo 
de suas obrigações sociais e demais trabalhadores rodoviários, 
para comparecerem a assembleia geral que será realizada nos 
seguintes dias ,locais e horários : EXTra ordiNaria : dia 
31/03/20017, av. : cipriano santos , 139 altos , são Brás , 
Belém/Pa, as 18:00h em primeira convocação com a participação 
de 50%(cinquenta por cento) mais 1(um) dos associados 
ou as 18:30h, em segunda convocação com a participação 
de qualquer número de associados presentes para deliberar 
sobre a seguinte pauta;: a) Prestação de contas da diretoria 
do Exercício financeiro de agosto de 2016 a fevereiro de 2017; 
b) Previsão orçamentaria para o Exercício financeiro de 2017. 
SESSÃo ordiNaria: as 19:00h em primeira convocação com 
a participação de 50%(cinquenta por cento) mais 1(um) dos 
associados ou as 19:30h em segunda chamada convocação com 
a participação de qualquer número de associados presentes, 
nos seguintes dias e locais 31/03/2017 ,Belém e ananindeua 
: av. : cipriano Santos , 139 altos , São Brás , Belém/Pa; 
05/04/2017 rod Pa S/N km13-vila dos cabanos (sub sede) 
ás 17:00h, Barcarena/Pa,; 07/04/2017 rodovia dr: João 
Miranda km 06 (cata vento); abaetetuba/Pa ás 18:00h,; Tome-
açu:11/04/2017 rua 15 de novembro , 40 centro , ás 19:00h, 
; altamira 18/04/2017, na sub sede situada na rua francisco 
Pedrosa, nº1100, casa 01, bairro independente, para tratar e 
deliberar da seguinte pauta; a) Proposta de Norma coletiva 
do trabalho 2017/2018 tendo como data base 1º de Maio; b) 
autorização para diretoria celebrar acordo ou convenção coletiva 
de Trabalho com as categorias patronais; c) autorização para 
diretoria instaurar Processo de dissidio coletivo de natureza 
jurídica ou econômica, com ou sem mandato de injunção , no 
caso de frustrada a negociação coletiva na fase administrativa, 
oportunidade de exercer o direito de greve , nos termos do art. 
9º da cf , lei 7783/89 e iV - declarar a assembleia Geral aberta 
em caráter permanente até o fim das reivindicações. Belém-PA, 
10 de março de 2017.luiz carlos rosa - presidente.

Protocolo: 155150

PETROMIL EIRELI-EPP, CNPJ 17.755.659/0001-50, 
Torna Publico que recebeu da SEMaS, licença de operação n° 
10512/2017, val. 17/02/2019, P/ TrrNi, Sito a av. Nova de 
Santana, 174, apto. 04, centro, itaituba/Pa, cEP 68.180-030

Protocolo: 155154

CAMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial Nº. 001-2017 - Prazo de Vigência 08.03.2017 
a 31.12.2017.
oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de 
limpeza, produtos de higienização, copa e cozinha, cama, mesa 
e banho, expediente e outros materiais de consumos. dotação 
orçamentaria: 2.001. contratante: câmara Municipal de 
Piçarra, cNPJ: 01.620.190/0001-02, contratada: M. aparecida 
Pereira ltda-Me, cNPJ: 12.483.576/0001-36, cT N. 20170010, 
valor: 7.150,80; M. V. oliveira da Silva Eireli-Me, cNPJ: 
26.862.897/0001-56, cT N. 20170011, valor: 18.908,05. Piçarra 
- Pa, 13 de março de 2017. ordenador (a) de despesas, ricardo 
Silveira Barros Neto.
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CAMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial Nº. 002-2017 - Prazo de Vigência 08.03.2017 
a 31.12.2017.
oBJETo: aquisição de combustível (gasolina comum). dotação 
orçamentaria: 2.001. contratante: câmara Municipal de Piçarra, 
cNPJ: 01.620.190/0001-02, contratada: o. P. Santos & cia ltda, 
cNPJ: 04.025.444/0001-32. cT N. 20170012, valor: 129.000,00. 
Piçarra - Pa, 13 de março de 2017. ordenador (a) de despesas, 
ricardo Silveira Barros Neto.

CAMARA MUNICIPAL DE PIÇARRA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial Nº. 003-2017 - Prazo de Vigência 08.03.2017 
a 31.12.2017.
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de 
refeição. dotação orçamentaria: 2.001. contratante: câmara 
Municipal de Piçarra, cNPJ: 01.620.190/0001-02, contratada: 
c P Pimenta-Me, cNPJ: 03.829.304/0001-54, cT N. 20170013, 
valor: 37.200,00. Piçarra - Pa, 13 de março de 2017. ordenador 
(a) de despesas, ricardo Silveira Barros Neto.

Protocolo: 155158

Palmyra Recursos Naturais Exploração e Comércio 
LTDA., cNNPJ nº 08.419.273/0005-00 e incrição Estadual nº 
15.353.290-4, situada na rodovia Pa 263, Vicinal ccM s/nº Parte 
Reflorestamento Água Azul I, Zona Rural, Município de Breu 
Branco - Pa, torna público que solicitou a renovação da licença 
de operação (lo) de uma área denominada UPc ii do Processo 
nº 0019/2014 e com protocolo 002/2017 realizado na Secretaria 
Municipal de Meio ambiente e Saneamento (SEMaSa).

Protocolo: 155144

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 2017

A Câmara Municipal de Itaituba usando de suas atribuições 
legais vem através de seu presidente João Bastos rodrigues 
tornar público os extratos de edital conforme abaixo: 
coNTraTo Nº 20170022. oriGEM: PrEGÃo 001/2017. 
coNTraTado: a da SilVa loPES-EPP. oBJETo: referente 
à aquisição de Material de Expediente. Valor ToTal: r$ 
118.613,00. ViGÊNcia: 06 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017. 
coNTraTo Nº 20170023. oriGEM: PrEGÃo 001/2017. 
coNTraTado: a SoUSa liMa EirEli-ME. oBJETo: referente 
à aquisição de Material de Expediente. Valor ToTal: r$ 
120.130,50. ViGÊNcia: 06 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017. 
coNTraTo Nº 20170001. oriGEM: PrEGÃo 002/2017. 
coNTraTado: i d GraÇaS SilVa EirEli-ME. oBJETo: referente 
ao Serviço de Manutenção Hidráulica. Valor ToTal: r$ 
90.000,00. ViGÊNcia: 06 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017. 
coNTraTo Nº 20170006. oriGEM: PrEGÃo 003/2017. 
coNTraTado: JoSUE doS SaNToS SoUSa EirEli-
ME. oBJETo: referente à aquisição de Material 
de copa e cozinha. Valor ToTal: r$ 46.610,00. 
ViGÊNcia: 06 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017. 
coNTraTo Nº 20170007. oriGEM: PrEGÃo 004/2017. 
coNTraTado: JoSUE doS SaNToS SoUSa EirEli-
ME. oBJETo: referente à aquisição de Material de 
Higiene e limpeza. Valor ToTal: r$ 106.838,50. 
ViGÊNcia: 06 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017. 
coNTraTo Nº 20170008. oriGEM: PrEGÃo 005/2017. 
coNTraTado: JoSUE doS SaNToS SoUSa EirEli-
ME. oBJETo: referente à aquisição de Material de 
Gêneros alimentícios. Valor ToTal: r$ 130.174,25. 
ViGÊNcia: 08 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017. 
coNTraTo Nº 20170009. oriGEM: PrEGÃo 007/2017. 
coNTraTado: E E SilVa-EPP. oBJETo: referente à aquisição 
de combustível e derivados de Petróleo. Valor ToTal: r$ 
155.200,00. ViGÊNcia: 08 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017. 
coNTraTo Nº 20170002. oriGEM: PrEGÃo 008/2017. 
coNTraTado: i a MacHado coMErcio-ME. oBJETo: referente 
à aquisição de Material Permanente de informática. Valor ToTal: 
r$ 48.160,00. ViGÊNcia: 10 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017. 
coNTraTo Nº 20170003. oriGEM: PrEGÃo 008/2017. 
coNTraTado: a J do laGo PErEira-ME. oBJETo: referente à 
aquisição de Material Permanente de informática. Valor ToTal: r$ 
63.500,00. ViGÊNcia: 10 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017. 
coNTraTo Nº 20170010. oriGEM: PrEGÃo 010/2017. 
coNTraTado: W r P MarQUES-ME. oBJETo: referente à 
Manutenção de centrais de ar. Valor ToTal: r$ 185.000,00. 
ViGÊNcia: 14 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017. 
coNTraTo Nº 20170010. oriGEM: PrEGÃo 010/2017. 
coNTraTado: W r P MarQUES-ME. oBJETo: referente à 
Manutenção de centrais de ar. Valor ToTal: r$ 185.000,00. 
ViGÊNcia: 14 de fevereiro à 31 de dezembro de 2017.

Protocolo: 155148

AGRO-PECUÁRIA RIO TARTARUGA S/A CNPJ/MF 05.248.67/00 
01-63 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA-CONVOCAÇÃO-

convidamos os senhores acionistas para reunião de assembléia 
Geral ordinária que se realizará no dia 22.04.2017 ás 09:00hs, 
nesta empresa, sito à Trav.São francisco nº118 Sala01, na cidade 
de Belém Estado do Pará, com a seguinte ordem do dia:a)tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as de 
monstrações financeiras do exercicio de 2016;b)deliberar so bre 
a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos;c)outros assuntos de interesse social.comunica mos 
também que encontra-se à disposição dos acionistas.a)o relató 
rio da administração sobre os negócios sociais e os principais fa 
tos administrativos do exercício findo;b)a cópia das demonstra 
ções financeiras; c)demais documentos perti nentes. Belém,14 
de março de 2017. leopoldo josé lobato de Miranda alvarez de 
castro-cPf032.155202-49 Presidente.

Protocolo: 155152

A IND. COM. MADEIRAS FORTALEZA LTDA, CNPJ: 
05.095.181/0001-09, torna público que requereu junto a 
SEMMa/Tucuruí, a renovação da licença de operação (lo) para 
desdobro de Madeira em Tora p/ Produção de Madeira Serrada e 
seu Beneficiamento/Secagem.

Protocolo: 155156

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PARAUAPEBAS-SAAEP 

ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017SAAEP
Na publicação do diário oficial nº 33329, IOEPA, do dia 
09/03/2017, na página nº 96, referente ao aviso de licitação 
do pregão presencial nº 001/2017SaaEP, Onde se lê: Pregoeiro 
devidamente designado, torna público que às 9:00 horas do 
dia 15 de março de 2017, Leia-se: Pregoeiro devidamente 
designado, torna público que às 9:00 horas do dia 24 de março 
de 2017.

EXTRATO DE CONTRATOS
coNTraTo Nº:008/2017SaaEP; oriGEM: arP 049/2016SaaEP 
e PrEGÃo PrESENcial Nº 010/2016SaaEP; coNTraTaNTE: 
SaaEP-SErViÇo aUToNoMo dE aGUa E ESGoTo dE 
ParaUaPEBaS/Pa; coNTraTada(o): PlaNcoMSErV 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda.;oBJETo: contratação de 
empresa especializada para realizar manutenção preventiva 
e corretiva das válvulas de acionamento automatizado das 
estações de tratamento de água do Serviço autônomo de 
água e Esgoto de Parauapebas no município de Parauapebas, 
estado do Pará.;Valor ToTal: r$ 470.911,60 (quatrocentos 
e setenta mil, novecentos e onze reais e sessenta centavos); 
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2017 atividade 
2.143 Manutenção do SAAEP , Classificação econômica 
3.3.90.39.00- outros serv. de terc. Pessoa Jurídica, no valor 
de r$ 470.911,60; ViGÊNcia: 02 de Março de 2017 a 31 de 
dezembro 2017; daTa da aSSiNaTUra: 02 de Março de 2017. 
coNTraTo Nº: 009/2017SaaEP; oriGEM: arP 050/2016SaaEP 
e PrEGÃo PrESENcial Nº 016/2016SaaEP; coNTraTaNTE 
:SaaEP-SErViÇo aUToNoMo dE aGUa E ESGoTo dE 
ParaUaPEBaS/Pa.; coNTraTada(o): MlT EirEli - ME; 
oBJETo: aquisição de equipamentos, instrumentos, ferramentas 
eletromecânicas, materiais elétricos, EPi’s, e outros necessários à 
execução dos serviços operacionais necessários para atendimento 
das demandas do Serviço autônomo de água e Esgoto no Município 
de Parauapebas Estado do Pará.; Valor ToTal: r$ 439.110,00 
(quatrocentos e trinta e nove mil, cento e dez reais); ProGraMa 
dE TraBalHo: Exercício 2017, atividade 2.143 - Manutenção 
do SAAEP; Classificação Econômica: 33.90.30.00 Subelemento 
3.3.90.30.26, no valor de R$ 366.660,00; Classificação 
Econômica: 44.90.52.00 , Subelemento 44.90.52.39, no valor 
de r$ 72.450,00; ViGÊNcia: 02 de março de 2017 a 31 de 
dezembro de 2017; daTa da aSSiNaTUra: 02 de Março de 2017. 
coNTraTo Nº: 010/2017-SaaEP; oriGEM:arP 048/2016SaaEP 
e PrEGÃo PrESENcial Nº 015/2016SaaEP; coNTraTaNTE: 
SaaEP-SErViÇo aUToNoMo dE aGUa E ESGoTo dE 
ParaUaPEBaS/Pa; coNTraTada(o): GEoToP SErViÇoS 
ToPoGráficoS lTda; oBJETo: contratação de empresa 
especializada em locação de caminhão limpa fossa e caminhões 
Pipa de 10, 15 e 20m³, para atendimento da demanda média 
mensal, com finalidade de suprir as necessidades operacionais 
do Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas, 
Estado do Pará; Valor ToTal.: r$ 3.271.341,60 (três 
milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta 
e um reais e sessenta centavos); ProGraMa dE TraBalHo: 
Exercício 2017 Atividade 2.143, Classificação econômica 
3.3.90.39.00 Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de r$ 
3.271.341,60;ViGÊNcia: 02 de Março de 2017 a 02 de 
Julho de 2017;daTa da aSSiNaTUra: 02 de Março de 2017. 

coNTraTo Nº: 014/2017SaaEP; oriGEM: arP 050/2016SaaEP 
e PrEGÃo PrESENcial Nº 016/2016SaaEP; coNTraTaNTE: 
SaaEP-SErViÇo aUToNoMo dE aGUa E ESGoTo dE 
ParaUaPEBaS/Pa.; coNTraTada(o): JardiNS coMErcio dE 
MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo lTda-ME; oBJETo: aquisição de 
equipamentos, instrumentos, ferramentas eletromecânicas, 
materiais elétricos, EPi’s, e outros necessários à execução 
dos serviços operacionais necessários para atendimento das 
demandas do Serviço autônomo de água e Esgoto no Município 
de Parauapebas Estado do Pará.; Valor ToTal: r$ 86.810,83 
(oitenta e seis mil, oitocentos e dez reais e oitenta e três 
centavos); ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2017 atividade 
2.143, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 
3.3.90.30.24, no valor de r$ 29.780,00, Exercício 2017 atividade 
2.143, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Subelemento 
4.4.90.52.30, no valor de r$ 57.030,83; ViGÊNcia: 09 de Março 
de 2017 a 31 de dezembro de 2017; daTa da aSSiNaTUra: 09 
de Março de 2017.

Diogo Cunha Pereira
coordenador de licitação e contratos

Portaria SaaEP n° 0132/2017

Protocolo: 155160

A ATC- American Tower do Brasil- Cessão de Infraestrutura 
LTDA, inscrita no CNPJ: 04.052.108/0001-89, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio ambiente - SEMaS 
a licença Previa (l.P) e licença de instalação (l.i) para atividade 
de instalação de estação de rádio base, conforme o processo nº 
41604/16, situado na av. Barão do rio Branco nº 3826, Bairro: 
Vila alta - Nova Timboteua - Pa (NBM001TM).

Protocolo: 155141

Palmyra Recursos Naturais Exploração e Comércio LTDA., 
CNNPJ nº 08.419.273/0005-00 e Incrição Estadual nº 
15.353.290-4, situada na rodovia Pa 263, Vicinal ccM s/nº 
Parte Reflorestamento Água Azul I, Zona Rural, Município de Breu 
Branco - Pa, torna público que solicitou a renovação da licença 
de operação (lo) de Triagem e compostagem do Processo nº 
0040/2015 e com protocolo 005/2017 realizado na Secretaria 
Municipal de Meio ambiente e Saneamento (SEMaSa).

Protocolo: 155145

Imerys Rio Capim Caulim S.A, CNPJ 16.532.798/0003-
14; Inscrição Estadual 15.178.863-4, torna público que 
recebeu em 12/01/17 da Secretaria Estadual de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS, a licença de operação Nº: 
10348/2017, processo 2014/0000006004, com validade até 
12/01/2018, para atividade de Posto de abastecimento (Gasolina 
comum e Óleo diesel), localizada no Município de Barcarena/Pa.

Protocolo: 155149

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017-CMSIP-PP

objeto: contratação de empresa para locação de veículos com 
motorista, para atender as necessidades da câmara municipal de 
Santa izabel do Pará, abertura: 27/03/2017, às 08:00 horas no 
Prédio da câmara Municipal de Santa izabel do Pará.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017-CMSIP-PP
objeto: contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de material permanente, para atender as 
necessidades da câmara municipal de Santa izabel do Pará, 
abertura: 27/03/2017, às 09:00 horas no Prédio da câmara 
Municipal de Santa izabel do Pará.

Protocolo: 155153

A PRONTO FLORESTAL LTDA, CNPJ: 63.829.527/0004-96, 
torna público que requereu junto a SEMMa/Goianésia do Pará, 
a licença de operação (lo) para aproveitamento de aparas de 
Madeireiras, com VPa de 6.590m3.

Protocolo: 155157
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ATIVO
2016 2015
R$ R$

CIRCULANTE  18.480.284,62  15.790.601,62 
Disponivel  457.723,46  1.196.293,00 
Duplicatas a Receber  5.883.846,28  4.799.463,60 
(-)Duplicatas Descontadas  -  - 
Adiantamentos a Fornecedores  1.367.746,76  97.724,20 
Impostos Recuperáveis  3.610.478,57  2.993.284,87 
Adiantamento a Funcionários  1.803,10  22.785,25 
Outros Creditos  479.739,29  - 
Estoques  6.678.947,16  6.681.050,70 

 - 
NÃO CIRCULANTE  16.402.547,80  17.479.551,34 
Icms Recuperar s/Ativo Imobilizado  391.534,79  391.534,79 
IMOBILIZADO  15.976.401,88  17.053.405,42 
Terrenos  75.000,00  75.000,00 
Instalações  1.230.718,21  1.230.718,21 
Móveis e Utensílios  62.173,13  62.173,13 
Veículos  2.036.541,30  2.036.541,30 
Máquinas e Equip. Industriais  12.730.834,60  12.448.570,60 
Máquinas e Equipamentos  1.781.862,56  1.781.862,56 
Prédios e Edificações  2.204.651,22  2.204.651,22 
Imobilizações em Andamento  6.530.588,85  6.410.866,83 
Plantios  1.616.111,81  1.616.111,81 
(-) Depreciações Acumuladas  (12.292.079,80)  (10.813.090,24)
INTANGIVEL  34.611,13  34.611,13 
Marcas e Patentes  3.886,75  3.886,75 
Licenças de uso de Softwares  30.724,38  30.724,38 
TOTAL DO ATIVO  34.882.832,42  33.270.152,96 
PASSIVO

2016 2015
R$ R$

CIRCULANTE 10.329.799,61  11.240.423,21 
Fornecedores  2.963.968,28  3.194.999,45 
Contas a Pagar  1.191.597,47  637.322,19 
Obrigações Sociais  626.792,36  679.351,23 
Obrigações Fiscais  108.529,70  50.734,10 
Adiantamento de Clientes  621.406,35 
Emprestimos e Financiamentos  5.438.911,80  6.056.609,89 
NÃO CIRCULANTE  8.404.726,89  14.983.576,42 
Financiamentos Bancários  4.716.508,87  5.492.786,64 
Incentivos Fiscais  -  6.856.191,42 
Debêntures a Pagar  1.045.415,51  1.233.107,38 
Emprestimo de Sócios e Acionistas  238.158,30 
Parcelamento Especial-Lei 10684/2003  2.404.644,21  1.401.490,98 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.148.305,92  7.046.153,33 
CAPITAL SOCIAL  5.010.931,33  5.010.931,33 
Capital Social Subscrito e Integralizado  5.010.931,33  5.010.931,33 
Reservas  1.357.790,08  1.357.790,08 
Reserva de Lucro  15.578.710,14  8.552.525,13 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (5.799.125,63)  (7.875.093,21)
Resultados acumulados  (7.010.075,52)  (8.709.053,02)
Resultado do Exercício  1.210.949,89  833.959,81 
TOTAL DO PASSIVO 34.882.832,42  33.270.152,96 

AGROINDUSTRIAL PALMASA S/A-CNPJ 15.282.791/0001-67, RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter 
à V.Sas. as Demonstrações Financeiras do Exercício encerrado em 31/12/2016, acompanhado do parecer dos auditores  independentes. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos 
que julgarem necessárias. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
1 - CONTEXTO OPERACIONAL: As principais atividades da Sociedade consistem no cultivo de dendezeiros e na extração e comercialização de óleo de palma bruto e seus derivados, com recursos de incentivos 
fiscais provenientes da SUDAM. 2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976), e modificações introduzidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, e demais normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis nas circunstâncias. 
3-PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 3.1- BALANÇO PATRIMONIAL: Compreende o período de atividades em 01 de janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2016. 3.2–APLICAÇÕES FINANCEIRA 
S/INVESTIMENTOS: São compostos da seguinte forma: Estão demonstrados ao custo, acrescidas das remunerações e deduzidas as perdas reconhecidas, em base “pro-rata temporis”, proporcionalmente com os 
valores de realização, até a data de encerramento das demonstrações financeiras. 3.3- ATIVO NÃO CIRCULANTE: As aquisições do Imobilizado são registrados pelo custo de aquisição e/ou de construção menos 
a depreciação acumulada, com taxas de depreciação aplicada, respeitadas os limites fiscais. 3.4- Os ativos e passivos a longo prazo foram ajustados a valor presente; 3.4.1 ALMOXARIFADO: Estão registrados 
ao custo de aquisição e não superam o valor de mercado. 3.5 – ESTOQUES: São avaliados ao custo de médio de formação e ou produção, e inferiores ao valor de realização: 3.6 - CAPITAL SOCIAL: O Capital 
Social é representado por 715.915 ações, sendo 601.440 ordinárias nominativas e de 114.475 ações preferenciais classe “A”. 3.7 – FINANCIAMENTOS: Refere-se principalmente para construção da Refinaria, 
sendo a sua Amortização em 2019, com saldo remanescente de R$6.304.152,61 com juros de 3,5% a.a. 3.8 – TRIBUTOS PARCELADOS: São decorrentes de débitos Previdenciário e Tributário previstos na Lei 
11.941/2009. 3.8-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: A companhia está apresentando o fluxo de caixa. A demonstração reflete as modificações no caixa comparativo que ocorreram nos exercícios 2016 e 
2015, e apresentada utilizando-se o método indireto.
h) Estoques: O Estoque é composto de:

Ano 2016 2015
Produto Acab  6.027.875,93  6.239.867,46 
Almoxarifado  651.071,23  424.316,88 
TOTAL  6.678.947,16  6.664.184,34 

j) Empréstimo e Financiamentos: Sua Composição é a Seguinte:
Ano 2016 2015

 Empréstimo Bancário  10.155.420,67  9.044.978,23 
 Debêntures   1.045.415,51  1.233.107,38 
 Parcelamento Previdenciário   3.062.378,60  1.698.251,48 
 Parcelamento Demais  261.141,90  333.929,70 
 Incentivo Fiscal Icms  -  6.856.191,42 
 TOTAL  14.524.356,68  19.166.458,21 

i) Ativo Imobilizado: O Ativo Imobilizado é composto de:
DESCRIÇÃO  Vr. Original  Reavaliação  Total  Vr. Original  Reavaliação  Total 

Terrenos  65.435,78  9.564,22  75.000,00  65.435,78  9.564,22  75.000,00 
Instalações  48.848,59  -  48.848,59  48.848,59  -  48.848,59 
Móveis e Utensílios  60.179,16  1.993,97  62.173,13  60.179,16  1.993,97  62.173,13 
Veículos  1.566.579,66  469.961,64  2.036.541,30  1.566.579,66  469.961,64  2.036.541,30 
Máq. e Equip. Indust.  12.744.487,81  1.632.972,81  14.377.460,62  12.462.223,81  1.632.972,81  14.095.196,62 
Máq. e Equipamentos  128.953,81  6.282,73  135.236,54  128.953,81  6.282,73  135.236,54 
Prédio e Edificações  1.227.572,81  2.158.948,03  3.386.520,84  1.227.572,81  2.158.948,03  3.386.520,84 
Plantios  1.616.111,81  -  1.616.111,81  1.616.111,81  -  1.616.111,81 
Imobiliz. em Andam.  6.530.588,85  -  6.530.588,85  6.410.866,83  -  6.410.866,83 
(-)Deprec.Acumulada -8.771.088,48 -3.520.991,32 -12.292.079,80 -7.375.339,80 -3.437.750,44 -10.813.090,24 
TOTAL  15.217.669,80  758.732,08  15.976.401,88  16.211.432,46  841.972,96  17.053.405,42 
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. A AGROINDUSTRIAL PALMASA S.A, Igarapé-Açu (PA), Examinamos as demonstrações contábeis 
da AGROINDUSTRIAL PALMASA S.A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  Responsabilidade da administração sobre as demonstrações con-
tábeis A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade 
dos auditores independentes. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o Cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  Opinião. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGROINDUSTRIAL PALMASA S.A, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Igarapé-Açu (PA) 23 de fevereiro de 2017, Mauri Deschamps 
CT CRC PA 5597 Sócio Responsável AUDINORTE AUDITORES INDEPENDENTES S/C CRC PA 244.
Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado Igarapé-Açú-PA, 31 de dezembro 
de 2016. OSVALDO M. MIYAGAWA - DIRETOR PRESIDENTE - RG nº 2.349.468-SSP/PA - CPF nº 307.256.232-68 - MONICA T. WATANABE - DIRETOR EXECUTIVO - RG nº 1.727.579-SSP/PA - CPF 
nº 401.474.872-34 - ELIZA SACHIKO UMEMURA - CRC-007150/O-9 PA - RG nº 1315764-SSP/PA - CPF nº 186.826.342-87.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

2016 2015
R$ R$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  39.607.005,56  37.914.578,15 
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS  (5.747.660,01)  (4.994.419,61)
PIS  (8.844,01)  (10.621,05)
COFINS  (40.735,34)  (48.914,93)
ICMS  (4.908.046,16)  (4.745.399,63)
VENDAS CANCELADAS  (790.034,50)  (189.484,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  33.859.345,55  32.920.158,54 
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 26.895.251,49)  (26.967.132,85)
LUCRO BRUTO  6.964.094,06  5.953.025,69 
DESPESAS OPERACIONAIS  (10.349.637,24)  (9.210.927,14)
Despesas Administrativas  (2.277.442,89)  (2.676.817,89)
Despesas Comerciais  (3.227.287,99)  (3.393.921,80)
Despesas Tributárias  (2.506.656,57)  (1.048.945,90)
Despesas Financeiras Líquidas  (2.338.249,79)  (2.091.241,55)
RESULTADO OPERACIONAL  (3.385.543,18)  (3.257.901,45)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS  1.280,00  (53.144,99)
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES  4.662.643,84  4.145.006,25 
PROVISÃO PARA IR E CONT.SOCIAL  67.430,77  - 
RESULTADO DO EXERCÍCIO  1.210.949,89  833.959,81 
LUCRO POR AÇÃO  2,01  1,39 

DEMONSTRAÇÃO  DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

2016 2015
R$ R$

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
LUCRO DO EXERCÍCIO  1.210.949,89  833.959,81 
AJUSTES GERADOS PELA ATIVIDADE OPERACIONAL
Depreciação do imobilizado  1.478.989,56  1.251.205,98 

 -  - 
Sub-Total do Lucro Ajustado  2.689.939,45  2.085.165,79 
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
Fornecedores  (231.031,17)  1.593.806,90 
Contas a Pagar  (554.275,28)  (155.800,02)
Estoques  (2.103,54)  998.363,48 
Duplicatas a Receber  (1.084.382,68)  (3.359.507,86)
Adiantamentos a Fornecedores  (1.270.022,56)  623.295,83 
Outras Contas a Receber  (458.757,14)  232.176,81 
Imposto recuperaveis  (617.193,70)  (675.781,71)
Obrigações Sociais  (52.558,87)  141.965,25 
Efeito Líquido de Outras Contas Ativas e Passivas  74.762,89  (1.480.991,25)
Obrigações Fiscais  57.795,60  (401.049,50)
Tributos a Recolher  104.195,01 
Sub-Total  (4.137.766,45)  (2.379.327,06)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Resultado em Atividade de Imobilizado  (401.986,02)  (356.255,67)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Financiamentos  2.307.536,48  1.692.508,06 
Sub-Total  2.307.536,48  1.692.508,06 
Redução/Aumento Liquida Aplicadas na Ativ. de Financiamento  738.569,54  1.042.091,12 
(+) Caixa ou Equivalente de Caixa No Início do Período  1.196.293,00  2.063.974,57 
(=) Caixa ou Equivalente de Caixa No Fim do Período  457.723,46  3.106.065,69 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

COMPONENTES CAPITAL RES.CORR. LUCRO/PREJ RESERVAS TOTALMONETÁRIA ACUMULADOS
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  5.010.931,33  (11.304,15)  (4.514.330,16)  12.583.087,92  13.068.384,94 
RESERVA DE REAVALIAÇÃO  -  -  - 
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS  (4.194.722,86)  (2.661.468,56)  (6.856.191,42)
RESULTADO DO EXERCÍCIO  -  -  833.959,81  833.959,81 
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR  - 
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015  5.010.931,33  (11.304,15)  (7.875.093,21)  9.921.619,36  7.046.153,33 

 - 
RESERVA DE REAVALIAÇÃO  -  -  - 
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS  865.017,69  7.026.185,01  7.891.202,70 
RESULTADO DO EXERCÍCIO  -  -  1.210.949,89  1.210.949,89 
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR  -  - 
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  5.010.931,33  (11.304,15)  (5.799.125,63)  16.947.804,37  16.148.305,92 

Protocolo: 1012536
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